PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED
ÅRUNGEN - OG GJERSJØVASSDRAGET”
Møtegruppe:

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, vannområdeleder PURA – AB, møteleder
Knut Bjørnskau, Nordre Follo kommune – KB
Anette Bjerke, Ås kommune – ANB
Erika Brun for Odd Henning Unhjem for Gro Ravne, Frogn kommune - EB
Reidun Isachsen, Nesodden kommune - RI
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Håvard Hornnæs, Fylkesm. i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavd. - HH
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune - EF

Forfall:

Terje Laskemoen, Oslo kommune – TL
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Sarita Winsevik, Mattilsynet – SW
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

Møterom i brakke bak kantina på driftssentralen, Nordre Follo kommune,
Teglveien 18, Drømtorp, Ski

Møtetid:

17.06.2020 kl. 09:00 – 11.50 inkl. lunch

Neste møte:

22.10.2020 kl. 09:00 – 12:30 inkl. lunch
Møterom i brakke bak kantina på driftssentralen, Nordre Follo kommune,
Teglveien 18, Drømtorp, Ski

Referent:

Anita Borge

Forkortelser i kolonne for "Ansvarlig": Se liste over "Til stede" og "Forfall"

Sak Tema
nr.
1

Godkjenning av
referat fra møtet
10.03.2020

Vedtak / oppfølging
Det var ingen kommentarer til referatet.
Vedtak: Referatet godkjennes og legges ut på web-siden.

1

Ansv
AB

2

Prosjektorganisasjon

Endringer i gruppene:

AB

Styringsgruppen:
- Nordre Follo kommune: Gro Herheim slutter i stillingen som
rådmann. Ny rådmann går inn i PURAs styringsgruppe.
Tas til orientering

3

Økonomi

• Økonomisk bidrag fra Viken fylkeskommune – statlige midler
Kr. 232.258 er bevilget etter fordelingen av statlige midler til
vannområdene i Innlandet og Viken vannregion og
Västerhavet/Grensevassdragene. Midlene skal benyttes til
spleiselag for å sikre god organisering og kunnskapsinnhenting
i vannområdene.

AB

Tas til orientering
• Økonomisk bidrag fra Viken fylkeskommune –
fylkeskommunale midler
Kr. 165.000 er bevilget. Midlene skal kunne disponeres fritt
innenfor rammen formidling og drift av vannområdet.
Tas til orientering
• Økonomisk bidrag fra Miljødirektoratet etter søknad
Kr. 150.000 er bevilget til:
- utarbeidelse av skjøtselsplan for Skibekken
- utbedring og sikring av
Skuterudbekken/Grytelandsbekken
Vedtak: Siden PURA ikke fikk tildelt midler til gjennomføring av
utfiske i Østensjøvann søker vi også neste år om midler til
dette.
4

Årsrapport for
den
tiltaksorienterte
vannkvalitetsovervåkingen i
PURA 2019

Langversjonen er publisert på www.pura.no
Anita redegjorde kort for resultatene for overvåkingen i 2019.
Gruppen diskuterte disse.
NIVA vil presentere rapporten på neste møte i temagruppe
Biologi/limnologi. Her kan prosjektgruppen delta.
En kortversjon vil bli publisert på www.pura.no om kort tid.

AB

Vedtak: Prosjektgruppen får innkalling til neste møte i
temagruppe Biologi/limnologi og vil kunne delta under NIVAs
presentasjon av årsrapport 2019.
5

Nytt fra
vannregionmyndigheten

Estrella orienterte:
● Endringer i frister for regional vannforvaltningsplan med
tiltaksprogram:
Skrivefrist 31. november 2020, med politisk behandling i VRU i
oktober og vedtak i de ulike fylkene i november. Høring 1.
desember 2020 til 31. mars 2021.
Deretter: Oppsummering av høring, endelig forvaltningsplan og
tiltaksprogram ferdigstilles. Vedtak i fylkestingene i de berørte
områder. Vedtatt oppdatert vannforvaltningsplan oversendes
Miljødirektoratet senest 30. oktober 2021.
Fra 1. november til 31. januar 2021: Behandling i berørte
direktorater. Departementsgodkjenning og rapportering til ESA
senest 22. mars 2022.

2

EF

● Møter i arbeidsgruppe for Innlandet og Viken vannregion 26.
august og 23. september.
● Sektormyndigheter som ikke har lagt inn tiltak innen sitt
ansvarsområde i vannområdene vil av vannregionmyndigheten
bli minnet på at de skal legge inn tiltakene.
Vannregionmyndigheten vil ta en runde på dette (informasjon i
etterkant av møtet).
Tas til orientering
6

Temagruppene

Gjelder alle temagruppene: For en mer detaljert redegjørelse for
sakene: Se referater fra møtene i temagruppene på PURAs
hjemmeside.

Temagruppe Landbruk.
Siste møte: 13.02.2020
Neste møte: Skulle vært avholdt 18.06.2020, men ble utsatt til
høsten på grunn av få presserende saker under coronaperioden.

LMJ

Temaer:
 Fagtreff ble arrangert 10.03.2020: "Fremtidens landbruk –
på vei mot et klimasmart presisjonslandbruk?". Drøye 30
deltakere, et godt program med interessante foredrag, bl.a.
fra Norsk Landbruksrådgivning. Se www.pura.no
 Skibekken – status: Miljødirektoratet bevilget kr. 50.000 for
utarbeidelse av skjøtselsplan.
 Tiltaksanalyse for vannregion Glomma: NIBIO skulle
orientert om analysen på juni-møtet, utsatt til høsten.
 Revidering av regionale miljøkrav er utsatt. Utfordrende å
kommunisere til næringen at krav som var varslet ikke kom
til varslet tidspunkt.
Tas til orientering
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):
Anita redegjorde for Line.
Siste møte: 09.06.2020.
Neste møte: 13.10.2020.
Temaer 09.06:
 Hovedtema: Revidering av regneark-basert kilderegnskap
for tilførsler av fosfor og nitrogen. Gruppen hadde sendt inn
innspill på forbedringspotensialer for kilderegnskapet. Dette
gikk i hovedsak ut på hvordan dataene som ble mottatt fra
drift og prosjekter i kommunene skulle transformeres likt inn
i rapporteringssystemet. Norconsult, som har utviklet
rapporteringssystemet, deltok på møtet og vil ta gruppens
innspill videre i revideringsprosessen.
 Gebyrsatser og ressursbruk i kommunene ifm. forvaltning
av spredt avløp: Start av prosess. Kommunene forbereder
ytterligere innspill til neste møte.
 Gjennomgang av aktiviteter i kommunene linket opp mot
kommunenes plandokumenter innen følgende områder:
Utbedring/arbeider på kommunalt ledningsnett, overvann.

3

Line
Lid
Brækkke



Gjennomgang av viktige hendelser som vil kunne ha
betydning for vannkvalitet i det berørte vassdrag.

Tas til orientering
Temagruppe Biologi/limnologi
Siste møte: 04.05.2020 – temamøte med Norconsult; mal for
årsrapport.
Neste møte: Til høsten. Avtales før sommerferien.
Temaer:
 Hovedtema: Ny mal for årsrapport fra 2020. Norconsult
med gode innspill på oppbygging av rapporten: En rapport
med data kun fra året det rapporteres på, resten kommer i
vedlegg. Klassifisering i Vann-nett contra klassifisering i
årsrapportene – viktig å være klar over forskjellen. På
grunn av sammenfallende ansvarsområder vil det bli et
felles møte med temagruppe Kommunalteknikk, overvann
og spredt bebyggelse til høsten. Aktuelle tema: Økt kritisk
blikk på enkelte vannforekomster, mer målrettede tiltak,
hovedprioriteringer.
 Utvidet overvåking i Skibekken: Ås kommune bidrar også
med midler til spleiselaget, sammen med Fylkesmannen,
Nordre Follo kommune og PURA.
 Vanndata fra kommunenes problemorienterte overvåking
skal registreres i Vannmiljø: Fylkesmannen tildeler PURA
midler for arbeidet Limno-Consult har gjennomført i
forbindelse med overføing av det årlige bidraget til
overvåking. Fylkesmannen sørger for at kommunenes data
registreres i Vann-nett.

KB

HH

Tas til orientering
7

Status for
prosjekter i
temagruppene

Skuterudbekken – erosjonsreduserende tiltak
Lars Martin orienterte. Møte med grunneiere, brukere og Ås
LMJ/
kommune avholdt 25.02.2020. NIBIO har utarbeidet en plan for AB
nødvendige tiltak i bekken, forslår 31 tiltak, kostnad i underkant
av kr. 400.000. Befaring med alle berørte parter ble
gjennomført i mai. God deltakelse fra grunneiere og brukere.
Statens vegvesen har ansvar for tiltaksgjennomføring i
området som vil bli berørt av ny trase for E18.
Videre prosess er søknader til NVE, Fylkesmannen og
Fylkeskommunen. Det tas sikte på en politisk sak i Ås om
kommunal delfinansiering av prosjektet etter samme lest som i
Ski i 2017.
Anita og Lars Martin redegjorde for politisk sak i Ås i 1969 der
kommunen forpliktet seg til å ta sin del av utgiftene ved
vedlikehold av Skuterudbekken/Grytelandsbekken.
Tas til orientering
Septik fra fritidsbåter – forbud mot utslipp:
Ås kommunes prosjektavdeling jobber med planlegging og
etablering av mottaksanlegg. Anita er i dialog med
saksbehandleren, Camilla Volnes. Det er ikke noe nytt å melde
siden siste møte i prosjektgruppen i mars.
Tas til orientering

4

AB/
ANB

8

Kommunikasjon/
seminarer/
workshops

• Presentasjon av PURA i eierkommunene og forslag til videre
finansiering av vannområdet, - felles saksfremstilling
Presentasjoner avholdt:
Frogn kommune, kommunestyret: 27.04.2020. Enstemmig
vedtak i saken.
Nesodden kommune, kultur-, teknikk- og miljøutvalget:
04.06.2020. Enstemmig vedtak i saken.
Ås kommune, kommunestyret: Behandler saken i dag.
Nordre Follo kommune: Avtale om presentasjon til høsten.

AB

Anita orienterte om erfaringene fra presentasjonsrunden så
langt. Interesserte politikere med gode spørsmål i Frogn og
Nesodden. I Ås blir det spesielt viktig å påpeke viktigheten av
at kommunen må bidra til at PURA kan videreføre sin oppgave
som tilrettelegger og pådriver innen kommunenes
vannforvaltning.
Tas til orientering
• Politisk sak i Nordre Follo: Vannforvaltning og
vannkvalitetsovervåking i et helhetlig perspektiv. Til
etterfølgelse i de øvrige eierkommunene i PURA?
Knut orienterte om hvordan Ski kommune har jobbet historisk
innen vannkvalitetsovervåking og dagens behov for å
synliggjøre for politikerne at kommunen jobber strategisk med
arbeid inn i to vannområder og Fagrådet. Dette linkes opp mot
kommunens egen vannkvalitetsovervåking. Se politisk sak
15/20, her.
Kommunen legger nå opp til en rapportering av vannkvalitet
innen samtlige områder i forbindelse med årsrapporten i
Nordre Follo. Dette vil gi politikerne en god oversikt over status
i kommunens arbeid innen vannforvaltning.
Diskusjon på om en lignende sak ville være nyttig i de øvrige
kommunene. Resultat av diskusjonen: Det vil spesielt være Ås
som kan ha nytte av en slik sak, behovet er mindre i de øvrige
kommunene.

9

Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet

10 Neste møte

KB

EB,
RI,
ANB

Vedtak: Anita tar saken videre med Trine Christensen.

AB

Et godt møte med mye matnyttig innhold, spesielt siste sak.
God kommunikasjon på tvers av kommuner, fylkeskommune
og fylkesmann. Man får bedre forståelse for hva PURA er, og
at alt har en mening i det arbeidet vannområdet gjør. Møtene
gir god innsikt og oversikt. Mulig møtene kan benyttes til også
å diskutere strategisk arbeid?
Tydelig og god møteledelse.
Ny deltaker fra fylkesmannen ser nytten av å ha en
prosjektgruppe.

alle

22.10.2020 kl. 09.00 – 12.30. Møterom i brakke bak kantina på
Drømtorp, Ski.

Alle
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AB

