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Til våre abonnenter med e-post:

E-postadressen din kan være verdt 5 000,-
Send e-postadressen din til kundesenter@amta.no og oppgi navn på abonnent, så er du med i konkurransen om 
et reisegavekort fra StarTour på kr. 5 000,-. Har du allerede gitt oss e-postadressen din trenger du ikke sende på 
nytt, da er du automatisk med, om du vil. 

PS. Vi garanterer at e-postadressen din ikke 
blir formidlet til 3. part eller brukt til annet enn 
det du har gitt samtykke til. Æresord!

Vinn reisegavekort!

Et interkommunalt
samarbeid mellom
kommunene rundt
Bunnefjorden skal
bidra til renere
vann innen 2015.

AV TROND FOLCKERSAHM
trond.folckersahm@amta.no

90174769

– Vi ønsker at vannet i våre nær-
områder skal være til glede både
for oss og de kommende genera-
sjoner. Fjorder og innsjøer skal
være rekreasjonsområder, og
skal kunne benyttes til både ba-
ding og fiske, mener Anita Borge
fra Drøbak.

Hun er prosjektleder for det
interkommunale tiltaket PURA,
som har til hensikt å bedre vann-
kvaliteten i Bunnefjorden og
Årungen-, Gjersjø-vassdraget
innen 2015.

Det er i forbindelse med dette
satt sammen en styringsgruppe
bestående av ordførerne fra
Frogn, Nesodden, Ås, Ski, Oppe-
gård og Oslo, hvor ordfører i
Frogn, Thore Vestby, er leder.

EU-direktiv
Nå er det ikke første gang det er
gjort forsøk på rensing av disse
vassdragene, uten at det har vært
spesielt vellykket. Men denne
gangen er det EU som har satt
krav til vannkvaliteten.

PURA ble opprettet med bak-
grunn i EUs Vannrammedirektiv
vedtatt i 2000. Norge er delt i ni
vannregioner hver bestående av
flere vannområder.

– Vårt vannområde er Bunne-
fjorden med Årungen- og Gjer-
sjøvassdraget. Hvert vannområ-
de rapporterer til en Vannregion-

myndighet, for oss er det Fylkes-
mannen i Østfold. De foreslåtte
tiltakene legges frem for Miljø-
verndepartementet og Regjering-
en. Regjeringen er ansvarlig for
oppfølgingen av direktivet over-
for EU, forteller Borge.

Realistiske tiltak
Det er ingen tvil om at prosjekt-
gruppen har påtatt seg et tungt
ansvar, og det er kraftige tiltak
som må til for å komme i mål.

– Vår oppgave er å jobbe fram
realistiske, kostnadseffektive til-
tak som kan sikre en best mulig
vannkvalitet. Det er mange etater
som er innvolvert i arbeidet. Vårt
vannområde påvirkes av land-
bruk, spredt bebyggelse, kom-
munalt avløpsnett, overflateav-
rennning fra tette flater, avfalls-
deponier, veier og annet.

Her er det viktig at det løftes i
flokk, at alle tar ansvar for å opp-
nå målsetningene. Hvorvidt det
lar seg gjøre å nå disse innen
tidsrammen, blir en fortløpende
vurdering. men det er hevet over
enhver tvil at prosjektet må støt-
tes økonomisk av både kommu-
ner og staten, sier Borge.

Topptung
– Men har ikke forurensningen
allerede kommet så langt at løpet
allerede er kjørt?

– Det er aldri for sent. I Norge
har det vært jobbet med vann-
kvalitet i mange år allerede. I dag
er situasjonen den at 25 prosent
av befolkningen ikke har ønske-
lig vannkvalitet. Ved hjelp av
dette tiltaket kan den negative ut-
viklingen stoppes, og vannet kan
fordbedres. 

Dette er en stor dugnad. Vi må
arbeide med informasjon og mo-
tivasjon. Det pågår et veldig godt
miljøarbeid blant barn og unge

på landsbasis. For vårt vedkom-
mende har vi fått med ordførerne

i kommunene. En topptung pro-
sjektgruppe som kan være med

på å styrke det arbeidet som gjø-
res, sier Anita Borge.

Vannet i Bunnefjorden un

Ordførerne i Frogn og
på Nesodden er
optimistiske i forhold
til å nå målsettingen,
men er bevisste på at
det må solid økonomi
til.

AV TROND FOLCKERSAHM
trond.folckersahm@amta.no

90174769

– Dette er et godt prosjekt som
skal sikre noe av det basale på
vår klode, mener ordfører Thore
Vestby i Frogn.

Han understreker at Frogn
kommune er innstilt på å gå 100
prosent inn for prosjektet, og at
de allerede har bidratt med mid-
ler for å få prosjektet i gang.

Vestby er også optimistisk i
forhold til realismen i prosjektet.

– Jeg tror det er en god mulig-
het for å oppnå målsettingen
innen 2015 med unntak av
Årungen. Det å få den tilbake til
en akseptabel standard, tror jeg
vil bli et løft uansett hvor mange
midler vi setter inn i prosjektet.
Men vi skal ikke gi opp av den
grunn, understreker ordføreren.

Overraskelser
– Hvilke tiltak vil dere sette i
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Likestillings-
prisen
Vet du om noen som har gjort en
spesiell innsats for likestilling?
5. oktober er fristen for å foreslå
kandidater til Akershus likestil-
lingspris. Likestillingsprisen går
til noen som har gjort en spesiell
innsats for likestilling mellom
kjønnene. Likestillingsprisen,
som deles ut av Akershus fylkes-
kommune, kan gis til personer,
organisasjoner, institusjoner,
virksomheter, bedrifter eller lig-
nende. Kandidatene må være til-
knyttet Akershus. 

Ber om råd
Saksbehandler Eli Moe i Frogn
kommune har henvendt seg til
fylkesmannen med spørsmål om
vedlikehold av sandstrender.

«Det vil ofte være en vanske-
lig vurdering om ønsket tiltak
virkelig er vedlikehold av en ek-
sisterende strand eller om det må
vurderes som et nytt tiltak», skri-
ver Moe i brevet.

Fylkesmannen i Vestfold har
sendt ut brev til kommuner i fyl-
ket med informasjon om hvordan
slike saker skal vurderes. Moe
regner med at tilsvarende vurde-
ringer gjelder for Oslofjorden,
og ber om å bli orientert dersom
det er andre momenter som bør
vurderes.

nder lupen

isme hos ordførerne

Mye tyder på at
myndighetene rir på
flere havhester i
PURA-saken. Spesielt
i forhold til
Bunnefjorden.

AV TROND FOLCKERSAHM

For Are Damman i Innbyggerini-
tiativet på Nesodden, som kjem-
per mot slamdeponering ved
Malmøykalven, kommer PURAs
tiltak som en gledelig overras-
kelse. Men han forundres litt
over sammenhengen.

– Det er flott at det renses opp
i vann, hav og vassdrag, synes
Damman.

– Men når først et slikt tiltak
settes i verk, bør det være ut ifra
en helhetlig tankegang. Det vir-
ker her som de sparker beina
unna sitt eget arbeid, mener han.

Feil teknologi
Han påpeker at verken graving
eller deponering ved Malmøy-
kalven blir gjort i henhold til
gjeldende direktiver og regler fra
EU.

– Det heter blant annet at det
skal benyttes landdeponi dersom
dette finnes. Samtidig skal det
benyttes den mest moderne tek-
nologi som foreligger for å fjerne
massene. Ikke noe av dette er
overholdt. Det finnes tilgjengelig
landdeponier, så det hadde ikke
vært nødvendig å grave opp
slammet for så å dumpe det leng-
er ut i fjorden. Dessuten blir det
brukt gravemaskiner for å fjerne
slammet til tross for at det finnes
sugeteknologi som virvler opp
langt mindre slam. Dette virker
litt paradoksalt i forhold til Mil-
jøverndepartementes tanke om
en renere Bunnefjord innen
2015, synes Are Damman.

Forundret Damman

Are Damman er glad, men forundret. Her sammen med Petter Mar-
thinsen i Innbyggerinitiativet på Nesodden. Foto: Arkiv

– Vannet i Bunnefjorden skal forbedres i løpet av de kommende år,
lover prosjektleder Anita Borge i PURA. Foto: Trond Folckersahm

Vil opprette
senter for
voldsmenn
I en interpellasjon ber SV om at
opprettelse av et ATV-senter ut-
redes av administrasjonen. Alter-
nativ til Vold (ATV) er et tilbud
for behandling av voldsutøvende
menn.

Forebygging gjennom vellyk-
ket behandling av voldsutøvere
reduserer risikoen for at volds-
handlingene blir gjentatt mot
samme partner, eller andre.

« Mange kvinner utsettes i dag
for vold av et nært familiemed-
lem, som regel ektemann, sam-
boer eller kjæreste. Denne vol-
den hindrer kvinnene fra en full-
verdig deltagelse i samfunnet og
kan gi store psykiske traumer. I
tillegg til kvinner rammes også
mange barn, enten ved at de selv
utsettes for direkte vold, eller i
form av å være vitne til volds-
handlinger.

Det er vanskelig å anslå nøy-
aktig hvor mange kvinner og
barn som rammes av dette, men
man antar at en av 10 norske
kvinner opplever å bli utsatt for
potensielt livstruende vold.
Vold, eller trusler om vold, er
forbudt i henhold til norsk lov,
men når denne volden foregår
innenfor husets fire vegger er det
vanskelig for politi og påtale-
myndighet å forebygge, etterfor-
ske og forfølge disse tilfellene».

verk i første instans?
– Dette må være et samar-

beidsprosjekt der landbruk, næ-
ringsliv og bolig- og hytteeiere
er involvert. Vi har allerede gjort
en god del i forbindelse med av-
kloakkering av Bunnefjorden for
at situasjonen der ikke skal for-
verres ytterligere. Vi har også ar-
beidet for å tette lekkasjer i av-
løpsrør, og er godt i gang på en
rekke områder. 

Men det vil nok dukke opp
noen overraskelser når den øko-
nomiske siden avdekkes etter
hvert som tiltakene skrider fram,
mener Vestby.

Paradoks
– Dette er et stort og krevende
prosjekt med høye mål som det
er vanskelig å si seg uenig i, sier
Christian Hintze Holm, ordfører
på Nesodden.

Alle de involverte er skjønt
enige om at det må settes i verk
tiltak. Men vi er også bevisste på
at det vil medføre en del kostna-
der.

– Hva med slamdeponeringen
ved Malmøykalven, er den i tråd
med målsetningen?

– Vi har sett noen paradokser i
denne saken. Blant annet depo-
nisaken, og det får vi ta med oss

videre i prosjektet.

Fosfor
– Tror du målsettingene er rea-
listiske?

– Det er en del ting som ikke
kan reverseres i løpet av kort tid.
Dette gjelder spesielt utslipp fra

landbruket. Overgjødsling har
ført til at det befinner seg mye
fosfor i grunnen. Dette er noe
som ikke kan trylles bort. Mens
andre deler av målsetningen let-
ter lar seg gjennomføre, sier ord-
føreren.

� PURA er latin og betyr rent, friskt, uskyldig.

� PURA ble opprettet i forbindelse med EUs Vannrammedirektiv.

� Hovedmålet er å sikre tilnærmet naturtilstand i vassdrag, grunnvann og
kystvann.

� Vannrammedirektivet er implementert i norsk lov.

� Norge er delt i ni vannregioner.

� I vår vannregion inngår Nesodden, Frogn, Ås, Ski, Oppegård og Oslo.

� Det er opprettet en styringsgruppe bestående av ordførerne i de aktuell
kommunene.

� Leder av styringsgruppen er ordfører i Frogn, Thore Vestby.

FAKTA OM PURA

Christian Hintze Holm og Thore Vestby, ordførere henholdsvis på
Nesodden og i Frogn, har tro på PURA. Foto: Arkiv

Skatteøkning
Nesodden kommune hentet inn
3,79 prosent mer skatt i første
halvår 2008 enn samme periode
året før, viser kommunens skat-
teregnskap. Total skatteinngang
for januar til og med juni i år er
på drøye 644 millioner kroner.
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