
Medlemmer i prosjektgruppen 
Ansatte som jobber med arealforvaltning 
 
 
 
Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget – innkalling til 
møte 29.04.08 vedr utfordringer arealplanlegging ved innføring av EUs 
vanndirektiv 
 
EUs vanndirektiv gir skjerpede krav til endring i vannkvalitet og dette vil bli en viktig premiss 
for arealplanlegging fremover.  Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget har en rekke utfordringer med bla strandsoneproblematikk og 
urbanisering.  
 
Det gjennomføres nå en tiltaksanalyse for vannområdet som skal være ferdig 01.10.08 hvor 
det så skal utarbeides en forvaltningsplan m/tiltaksprogram som skal ut på høring 31.12.08. 
Forvaltningsplanen godkjennes av Miljøverndepartementet 31.12.09. Godkjent 
forvaltningsplan innarbeides så i kommuneplansystemet 2010. 
 
Prosjektgruppen ser det derfor viktig å avholde et møte med aktuelle ansatte som jobber 
med overordnet planlegging og arealforvaltning for å gi informasjon og få innspill.  
 
Det inviteres derfor til møte i Frogn rådhus, tirsdag 29.04.08, kl. 9:00 – 13:30. Pga lunsj 
skjer påmelding innen torsdag 24.04.08 på e-post til: 
 
Knut.bjornskau@ski.kommune.no    
 
 
DAGSORDEN 
 

1. Innledning. Knut Bjørnskau, fungerende prosjektleder (9:00 - 9:10) 
 

2. Vanndirektivet og arealforvaltning. Simon Haraldsen, rådgiver, miljøvernavdelingen, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (9:10 -9:40) 

 
3. Urbanisering og klimaendringer – avrenning fra tette flater.  Hva bør ivaretas i forhold 

reguleringsplaner. Oddvar Lindholm, professor UMB (9:40 – 10:10) 
 

4. Utfordringer plan- og bygningsloven på tvers av kommunegrensene. Stig Hvoslef, 
rådgiver miljø, Akershus fylkeskommune.  Meldte forfall/presentasjon ved Ebba Friis 
Eriksen (10:10 - 10:30) 

 
5. Langenprosjektet – erfaringer fra Ski ved opprydding av vassdragsnære områder 

bestående av boliger og hytter. Marit Bjørke, avdelingsarkitekt, Ski kommune (10:30 – 
11:00) 

  
6. Oppfølging av kommuneplan: Fortettingspoltikk, utbyggingsavtaler og 

byggesaksbehandlingens påvirkning av bekker og vassdrag. Stig Bell, 
virksomhetsleder VAR, Oppegård kommune (11:00 – 11:30) 

 
7. Lunsj (11:30 – 12:00) 

 
 
 



 
 

8. ”Summegrupper” med aktuelle tema (12:00 – 12:45) 
- konsekvensutredninger 
- LNF områder – reguleringsområder  
- erfaringer fra miljøoppfølgingsprogram 
- behov for felles dispensasjonspraksis   
- ivaretaking i utbyggingsavtaler 

 
     9.     Diskusjon og oppsummering (12:45 – 13:30) 
 
 
 
 

 
 
 
  


