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
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW
Odd Henning Unhjem for Gro Ravne, Frogn kommune - OU
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Håvard Hornnæs, Fylkesm. i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavd. - HH
Helene Gabestad for Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune - HG

Forfall:

Anette Bjerke, Ås kommune – ANB
Reidun Isachsen, Nesodden kommune - RI
Terje Laskemoen, Oslo kommune – TL
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:

22.10.2020 kl. 09:00 – 12:00 inkl. lunch

Neste møte:

Torsdag 17.12.2020 kl 9:00 – 12:30 inkl. lunch
Ås kulturhus, Store salong

Referent:

Lars Martin Julseth

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

1

Tema

Vedtak / oppfølging

Godkjenning av
referat fra møtet
17.06.2020

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

1

Ansv
AB

2

Prosjektorganisasjon

Endringer i gruppene:

AB

Prosjektgruppen:
Sarita Winsevik, Mattilsynet, har gått ut av gruppen. Mattilsynet
vil ikke lenger delta i hvert enkelt vannområde, men fortsetter i
vannregionutvalget.
Temagruppe Biologi/limnologi:
Randi Aamodt, Nordre Follo, har gått ut av gruppen. Nordre
Follos representasjon i gruppen reduseres dermed fra 3 til 2
pesoner.
Prosjektgruppen
Statens vegvesen: Ola Rosing Eide går ut, Sven Sandodden
kommer inn.
Tas til orientering

3

Vedtak i
kommunestyret i
Ås 16.09.2020:
Evalueringer –
videre prosess

AB orienterte om sak i Ås kommunestyre. Kommunestyret
behandlet sak om videreføring av finansieringsmodellen for
eierkommunenes bidrag til vannområdet i møte 16.09.2020.
Kommunestyret ga sin tilslutning til videreføring og vedtok
støtte til vannområdet for perioden 01.01.2022 til 31.12.2027.
Videre vedtok kommunestyret følgende punkter:
3. Ås kommune registrere at det ikke er oppnådd forbedringer
av vannkvaliteten fra 2012 til 2019, og at målet om å sikre god
vannkvalitet innen 2012, slik det er formulert i «Lokal
tiltaksanalyse 2016-2021», synes vanskelig å oppnå. Ås
kommune bed derfor om at det gjøres en evaluering av PURAsamarbeidet i løpet av første kvartal i 2021.
4. Kommunestyret ber PURA evaluere om kommunens
samlede innsats på vannområdet har utgjort et tilstrekkelig
bidrag for å oppnå målene om bedret vannkvalitet, og ber om
tilbakemelding fra PURA på hvilke områder kommunene har
størst forbedringspotensial, inkludert kostnad for disse ulike
områder.
5. Kommunestyret ber rådmannen evaluere hvordan PURA
som organ for vannområdet har fungert i vannregionperioden,
og foreslå hvordan samarbeidet kan gjøre samarbeidsaktørene
enda bedre rustet for å møte krevende utfordringer i vår
vannregion.
Prosjektgruppen drøftet hvordan Ås kommunestyrets vedtak
best kan følges opp:
Punkt 3 kan det ikke være opp til PURA selv å følge opp. Her
må det henvises til kontrollutvalg og distriktsrevisjon som rette
myndighet.
Punkt 4 kan følges opp av PURA ved å finne fram data og
dokumentasjon fra ulike kilder og temagrupper, sette de
sammen og lage en oversikt over hva som er oppnådd og hva
som har hatt dårlig måloppnåelse for Ås kommunes del.
Punkt 5 vil bli fulgt opp av rådmannen i styringsgruppen for
PURA.
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AB

Vedtak:
PURA viser til kontrollutvalg og distriktsrevisjon for oppfølging
av punkt 3 i kommunestyrets vedtak.
PURA følger opp punkt 4 og lager en sammenstilling av
resultater for/bidrag fra Ås kommune.
Rådmannen i Ås følger opp punkt 5 i PURAs styringsgruppe.
4

Regional vannforvaltningsplan
med
tiltaksprogram

Vannregionmyndigheten jobber med regional
vannforvaltningsplan med tiltaksprogram for perioden 20222027 (tidsplan: Se referat fra møte i prosjektgruppen
17.06.2020). Høringsperioden for dokumentene er utsatt med
to måneder og vil for Innlandet og Viken vannregion være fra
01.02.2021 til 31.05.2021. Tidsplanen forskyves iht. dette.

AB

Som bidrag i arbeidet har PURA levert:
- oppdateringer i Vann-nett (overføring av enkelte tiltak til
neste planperiode, gjennomgang av måloppnåelse – bruk av
utsatt frist, justering av kostnader for avløpstiltak fra drifts- til
investeringskostnader)
- innspill til plandokumenter (tekster i vannforvaltningsplanen,
tiltaksprogrammet og handlingsprogrammet, bidrag til
konsekvensutredningen).
HG orienterte om videre framdrift. Denne blir som beskrevet i
referat fra møtet 17.06.2020, med en måneds forskyvning.
Tas til orientering
5

Øvrig nytt fra
vannregionmyndigheten

Som en følge av Regionreformen er administrasjonen av
fylkesveiene overført fra Statens vegvesen til
fylkeskommunene. PURA bør opprette kontakt med de som
jobber med dette i Viken fylkeskommune. Det kan være aktuelt
at person med veiansvar deltar i enkelte møter i
prosjektgruppen og eventuelt temagruppe Biologi/limnologi.
HG formidler kontakt.
Vedtak:
HG formidler kontaktinformasjon til personene med veiansvar i
Viken fylkeskommune. Disse inviteres ved behov til møter i
PURA der vei er tema.

6

Temagruppene

HG

HG
AB

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. Det blir fastsatt et møte i månedsskifte nov/des.
Viktigste tiltak i handlingsplanen for tiden er prosjektet i
Skuterudbekken/Grytelandsbekken.
Tas til orientering

3

LMJ

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):
AB redegjorde for Line.

Line
Lid
Brække

Siste møte: 13.10.2020
Neste møte: 19.01.2021
Temaer:
 Revidering av regneark-basert kilderegnskap for tilførsler
av fosfor og nitrogen. To aktiviteter er gjennomført:
Revidering av rettledningen/veilederen som gruppen
benytter ved rapporteringen og revidering av selve
rapporteringssystemet (Excel-filene). Norconsult har jobbet
med regnearkene, gruppen selv har nå utarbeidet en
revidert utgave av rettledningen.
 Gebyrsatser og ressursbruk i kommunene ifb. forvaltning
av spredt avløp: Erfarings- og kunnskapsutveksling mellom
kommunene, en nyttig øvelse.
 Gjennomgang av aktiviteter i kommunene linket opp mot
kommunenes plandokumenter innen følgende områder:
Utbedring/arbeider på kommunalt ledningsnett, mindre
avløpsanlegg i spredt bebyggelse, overvann.
 Orientering fra deltaker i gruppen som sitter i
arbeidsgruppe i Norsk Vann for utarbeidelse av veileder
innen avløp i spredt bebyggelse. Fokusområder: Lokale
forskrifter, bruk av hjemler, utslipp oljeholdig avløpsvann.
Tas til orientering
Temagruppe Biologi/limnologi

KB

Siste møte: 24.08.2020
Neste møte vil bli avholdt før jul.
Temaer:
 Orientering ved NIVA om årsrapport 2019. Til denne saken
var også prosjektgruppen invitert. Presentasjonen sendes
prosjektgruppen.
 Utvidet overvåking i Skibekken: Overvåkingsprogrammet
går etter planen. Nordre Follo kommune tar vannprøvene,
Norconsult tar de biologiske prøvene og vil utarbeide en
rapport med resultater ved årsskiftet.
 Oljeutslipp i Tusse i juli. Kommunen har vært i dialog med
Folkehelseinstituttet for grenseverdier av THC vedr.
badevannskvalitet.
 Vanndata fra kommunenes problemorienterte overvåking
skal registreres i Vannmiljø: Fylkesmannen skal sørge for
at dataene registreres.
 Utfiske Østensjøvann: Det avholdes møte med grunneierne
05.11.2020. Dersom tillatelser går i orden starter utfiske i
2021, vil gå over tre år.
 Algesensor i Årungenelva: Ås kommune må ta inn i sin
beredskapsplan hvordan kommunen skal følge opp
eventuelle varslinger fra sensoren ved høye verdier av
pigment fra potensielt giftige alger.
 Fagrådet: NGI gjennomfører et oppdrag med forurenset
sediment og dets virkning på økosystemet i Oslofjorden,
etter veiledning M-409 (økologisk risiko).
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AB



Fagrådet: NGI gjennomfører et oppdrag med forurenset
sediment og dets virkning på økosystemet i Oslofjorden.

Tas til orientering
7

Status for
prosjekter i
temagruppene

Skuterudbekken – erosjonsreduserende tiltak
Finansieringen av prosjektet er nå i orden. Miljødirektoratet har LMJ/
bevilget kr 100.000, Ås kommune har fulgt opp sitt medansvar AB
for vedlikehold av bekken (jf. kommunestyrevedtak fra 1969)
og har bevilget kr 250.000. PURA har betalt NIBIO-rapporten,
kr 30.000 og vil bidra med ytterligere kr 50.000.
Restfinansiering er planlagt med SMIL-midler ved søknader fra
brukerne.
Det er holdt møte med entreprenørene som skal utføre
arbeidene, Anders Wetlesen og Kristian Hoel Sæther. Begge
driver eiendommer i nedslagsfeltet og er godt kjent med
tiltakene som er foreslått. De planlegger å starte opp i vinter
når det er bæredyktig jord med tele.
Tas til orientering
Septik fra fritidsbåter – forbud mot utslipp:
Mottaksanlegg i Bunnebotn er nær ferdigstillelse.
Gravearbeidet sluttføres etter planen i uke 43, flytebrygge med
septikpumpe leveres i november.
Formell åpning blir til våren ved oppstart av båtsesongen.
Det er ønskelig med statsråden til stede. Statssekretær Maren
Herslet Holsen blir kontaktperson.

AB

Tas til orientering
8

Kommunikasjon/ Orientering om PURA i eierkommunen og forslag til videre
seminarer/
finansiering av vannområdet – felles saksfremstilling: Status for
workshops
presentasjonene
Følgende orienteringer er holdt:
Frogn kommune, kommunestyret: 27. april
Nesodden kommune, kultur-, teknikk- og miljøutvalget: 4. juni
Ås kommune, kommunestyret: 16. september
Kommende orientering: Nordre Follo kommune, Utvalg for
klima, teknikk og miljø: 25. november.
Nordre Follo har hatt egen sak om kommunens samlede
vannforvaltning til politisk behandling sommeren 2020. De har
nå fått vannområdesatsing på plass i budsjettet.
Tas til orientering
Felles workshop med temagruppene Biologi/limnologi og
Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse:
"Gjennomføring av tiltak – prioritering av tiltaksområder".
Forberedelser til workshopen er i gang. Søkelys settes på en
mer målrettet gjennomføring av tiltak i vannområdet, - hvor er
vannkvaliteten dårligst, hvilke områder bør man prioritere for å
få størst effekt av tiltakene? Evaluering av PURAs overvåking.
Basert på utfallet av workshopen tas det sikte på å utarbeide et
strateginotat som kommunene kan bruke for å spisse sitt
planverktøy for vannmiljøtiltak.
Tas til orientering
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AB

9

Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet

10 Neste møte

Et bra møte, men synd med så mange forfall. Hva skyldes det
at møtet blir nedprioritert? Burde hatt med Ås under drøfting av
sak 3. Effektivt og godt ledet møte.

alle

Uke 51/2020: Torsdag 17.12.2020, Ås kulturhus.

Alle
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