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

Prosjektgruppe PURA

Til stede:

Anita Borge, vannområdeleder PURA – AB, møteleder
Reidun Isachsen, Nesodden kommune - RI
Anette Bjerke, Ås kommune – ANB
Odd Henning Unhjem for Gro Ravne, Frogn kommune - OU
Terje Laskemoen, Oslo kommune – TL
Lars Martin Julseth, Follo landbrukskontor – LMJ
Håvard Hornnæs, Fylkesm. i Oslo og Viken, klima- og miljøvernavd. – HH
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Viken, landbruksavd. - KE
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune - EF

Forfall:

Knut Bjørnskau, Nordre Follo kommune – KB
Sven Sandodden, Statens vegvesen – SS
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW

Møteleder:

Anita Borge

Møtested:

Teams-møte

Møtetid:

17.12.2020 kl. 09:00 – 10:45

Neste møte:

Torsdag 18.03.2021 kl. 9:00 – 12:30 inkl. lunch
Ås kulturhus, Store salong

Referent:

Anette Bjerke/Anita Borge

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

1

Tema

Vedtak / oppfølging

Godkjenning av
referat fra møtet
22.10.2020

Helene Gabestad hadde gitt innspill om noen korrigeringer
under sak 4 og 5 som AB redegjorde for. Det utsendte
forslaget til referat var korrigert iht. Helenes innspill.
Vedtak: Referatet godkjennes og legges ut på web-siden.

1

Ansv
AB

2

Prosjektorganisasjon

Endringer i gruppene:

AB

Styringsgruppen:
- Nordre Follo kommune: Konstituert rådmann Jane Short
Aurlien erstattes av ny kommunedirektør Øyvind Henriksen fra
1. mars neste år.
Temagruppe Biologi/limnologi:
- Frogn kommune: Linda Malm Schmidt erstattes av Kjetil
Ånesland.
- Ås kommune: Edle Ludvigsen erstattes av Kaya Svantesvold.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse:
- Nesodden kommune: Wenche Dørum erstattes av Jon Petter
Johnsen, som nå bytter etternavn til Sogge Hemstad.
- Frogn kommune: Linda Malm Schmidt slutter, etterfølger er
ikke avklart enda. AB går i dialog med Frogn kommune om
dette.
Tas til orientering

3

Økonomi

• Økonomisk bidrag fra Ås kommune til erosjonssikring i
Skuterudbekken/Grytelandsbekken
Kr. 250.000 er overført PURA for erosjonssikring vinteren
2020/2021.
ANB formidler kontonummer mm.

AB

ANB

Tas til orientering
• Økonomisk bidrag fra Fylkesmannen i Oslo og Viken
- kr. 300.000 øremerket tiltaksorientert vannkvalitetsovervåking
- kr. 30.000 for sammenstilling av vanndata fra PURAs
eierkommuner v/ Limno-Consult.

AB

Tas til orientering
ekstra sak:
• Søknad fra PURA til Miljødirektoratet om lokale
vannmiljøtiltak – generell vannforvaltning
Miljødirektoratet har nylig åpnet for søknader innen generell
vannforvaltning. AB redegjorde for aktuelle prosjekter å søke
om midler for:
- utfiske i Østensjøvann
- erosjonssikring av Storgrava
Prosjektgruppen ble oppfordret til å komme med innspill på
øvrige aktiviteter vi kan søke om midler til. Et forslag ble nevnt:
Plast i havet – utredningsarbeid, tiltaksgjennomføring. Det
vurderes om dette skal inngå som en aktivitet i søknaden.

AB

alle

Vedtak: Prosjektgruppen gir innspill til aktiviteter i søknaden
innen 24.12.2020. AB utarbeider forslag til søknad som sendes
prosjektgruppen for kommentarer i god tid før 15.01.2021.
• Revidert budsjett for PURA 2020
AB redegjorde for revidert budsjett for PURA 2020. Gruppen
hadde ingen kommentarer.
Vedtak: Revidert budsjett for PURA 2020 godkjennes og
legges frem for styringsgruppen.
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AB
alle

• Budsjett for PURA 2021
AB redegjorde for forslag til budsjett for PURA 2021. Et
forholdsvis høyt beløp under posten "konsulenttjenester" ble
forklart med gjennomføring av flere utsatte aktiviteter pga.
Covid-19, som:
- utfiske Østensjøvann
- utarbeidelse av skjøtselsplan for Skibekken
- bidrag til båtseptikmottaket i Bunnebotn
- arrangering av workshop for temagruppe KOS og
Biologi/limnologi: "Gjennomføring av tiltak – prioritering av
tiltaksområder" – leie av lokaler, konsulentbistand
I tillegg kommer:
- erosjonssikring av Skuterudbekken/Grytelandsbekken
- mulig erosjonssikring av Storgrava
- mm.
AB redegjorde, på bakgrunn av dette, for utgifter som ville
komme allerede tidlig i 2021. Det ble kommentert at
styringsgruppen burde få en redegjørelse for disse
aktivitetene/utgiftene for å se realismen i forbruket fra posten
"konsulenttjenester".
Vedtak: Budsjett for PURA 2021 godkjennes og legges frem
for styringsgruppen med en utdypning av konsulentbruk i 2021.
4

Vedtak i
kommunestyret i
Ås 16.09.2020:
Evalueringer –
videre prosess

Prosjektgruppen fattet vedtak om kommunestyrets vedtak i
prosjektgruppemøte 22.10.2020, se referat fra dette møtet. I
statusmøte med Trine Christensen, styringsgruppens leder,
03.12.2020 ble disse vedtakene diskutert.
Trine Christensen stilte seg bak samtlige vedtak fra
prosjektgruppen:
"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" og "Rådmannen i Ås følger opp punkt 5 i PURAs
styringsgruppe".
Vedr. punkt 4 vil workshopen mellom temagruppene
Biologi/limnologi, KOS og leder av temagruppe Landbruk (se
sak 3 Budsjett for PURA 2021) utgjøre en utkvittering av dette
punktet.
En tilbakemelding fra PURA på kommunestyrets vedtak punkt
3-5 vil bli gitt politikerne primo 2021.

AB
alle

AB

AB

Tas til orientering
5

Øvrig nytt fra
vannregionmyndigheten

EF redegjorde.
De regionale plandokumentene for vannforvaltning er godkjent
i vannregionutvalget og behandles nå i fylkeskommunene.
Legges ut på høring fra 01.02.2021.
NVE har kommet med en bestilling om at flere
vannforekomster med svært god tilstand må kvalitetssikres ift.
økologisk tilstand.
Viken FK har fått ny ressurs i miljøavdelingen som jobber med
masseforvaltning.

3

EF

6

Temagruppene

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

Temagruppe Landbruk.
Ingen møter er gjennomført siden siste møte i prosjektgruppen.
Siste møte: 13.02.2020
To møter er utsatt pga. Covid-19: 18.06.2020 og 04.12.2020.
LMJ orienterte kort om:
- internasjonalt prosjekt OPTAIN der PURA og LMJ er invitert
inn. Nasjonalt nedbørsområde er Kråkstadelva.
- status for RMP- og SMIL-midler
Betydelige RMP-tilskudd har gått til såing av insektvennlige
frøblandinger i kantsoner, både mot vassdrag og ellers. KE ba
om at fylkesmannen blir orientert om erfaringene i PURA med
denne tilskuddsordningen.
Redusert jordarbeiding kan synes å gå noe tilbake, såing av
høsthvete er forholdsvis høy i 2020.

LMJ

KE: Det er søknadsfrist i mars for midler fra klima- og
miljøprogrammet.
Tas til orientering
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt
bebyggelse (KOS):
AB redegjorde for Line.
Ingen møter er gjennomført siden siste møte i prosjektgruppen.
Siste møte: 13.10.2020
Neste møte: 19.01.2021

Line
Lid
Brække

Den årlige rapporteringen av tilførselsdata vil være hovedtema
på møtet i januar. Ref. redegjørelse på prosjektgruppemøte
22.10.2020.
Tas til orientering
Temagruppe Biologi/limnologi
AB redegjorde for KB.
Ingen møter er gjennomført siden siste møte i prosjektgruppen
Siste møte: 24.08.2020
Neste møte vil bli avholdt etter jul.
Orientering om:
- høringsuttalelser fra PURA:
1) Uttalelse til søknad fra Frogn kommune om etablering av
snødeponi ved Horgen.
2) Uttalelse til søknad fra Stangåsen Vannbehandlingsanlegg,
Nordre Follo kommune om utslipp av dekantvann til
Kolbotnvann.
- Fagrådet: NGI gjennomfører et oppdrag med forurenset
sediment og dets virkning på økosystemet i Oslofjorden. PURA
er engasjert i siste del av prosjektet og har koblet på sine
kommuner for å spore opp mulige kilder til forurensning av
sedimenter utenfor vår kyst.
Tas til orientering

4

KB

7

Status for
prosjekter i
temagruppene

Skuterudbekken – erosjonsreduserende tiltak
Det er avklart med Ås kommune at ingen særskilt tillatelse etter LMJ/
plan- og bygningsloven er nødvendig for gjennomføring av
AB
tiltakene. Nordre Follo kommune vil bli kontaktet for en
avklaring på dette derfra.
Tiltaksgjennomføringen vil starte i vinter når det er bæredyktig
jord med tele.
Tas til orientering
Septik fra fritidsbåter – forbud mot utslipp:
Mottaksanlegget skal nå være ferdigstilt med gravearbeid og
montering av flytebrygge med septikpumpe.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har takket ja til å
komme på den formelle åpningen 03.05.2021 kl. 12.00. Det vil
gå ut en bred invitasjon til ordfører og rådmann i Ås, politikere,
administrasjon, PURAs organisasjon, miljøorganisasjoner og
media.
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
Nordre Follo kommune, utvalg for klima, teknikk og miljø: 25.
november.
Presentasjonsrunden er med dette sluttført. Det har vært svært
positive tilbakemeldinger i Frogn, på Nesodden og i Nordre
Follo kommuner.

AB

Tas til orientering
9

Møte i
styringsgruppen
15.01.2021

Forslag til agenda for møtet i styringsgruppen 15.01.2021 var
sendt ut til prosjektgruppen. Anita orienterte om denne og ba
om suppleringer. Det kom ingen suppleringer til agendaen.

AB

10 Runde rundt
bordet –
evaluering av
møtet

Et kort og nyttig møte. God struktur, god møteledelse.
Oversiktlig møte, fungerte bra på Teams. God mikrofondisiplin.
Bra at tidsplanen blir holdt. Interessant for Oslo å holde seg
orientert i nabovannområdet.
Et effektivt og godt møte. Kan gjøres bedre: Møteleders
bakgrunnsbilde sluker henne fra tid til annen, og må byttes ut!
Det var lett å henge med for deltaker som ikke hadde deltatt på
PURAs møter på en stund.

alle

11 Neste møte

Uke 11/2021: Torsdag 18.03.2021, Ås kulturhus.

Alle
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