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Referat 

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget  
 

Tilstede: Anita Borge, prosjektleder - AB 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB 
Stig Bell, Oppegård kommune - SB 
Bjarte Hunnestad, Nesodden kommune - BH 
Hans Petter Rognes, Frogn kommune - HPR 
Bjørn Buller, Nordre Follo kloakkrenseanlegg - BB 
Svein Skøien, landbrukskontoret i Follo - SS 
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen - SH 
Dorte Rudlang, Statens vegvesen - DR 

Forfall: Hanne S. Tomter, Oslo kommune - HST 
Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE – GHAA 
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV 
Gunnar Larsen, Ås kommune - GL 

Møtegruppe: Prosjektgruppe ”Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget” 

Møtested: Lille sal, Ås Rådhus 
Møtetid: Fredag 09.05.2008, kl 09:00-12:00, inkl. lunch 
Referent: Svein Skøien 
Telefon: 99359159 / 64962081 
 

Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
14.04.2008 
 

Referatet godkjent AB 
 

2 Presentasjon av ny 
prosjektleder Anita 
Borge.  
Justering av 
organisasjonsplan.  

Anita ble presentert. Oppdatert 
organisasjonsplan ble utdelt. Vedtak om at Tore 
Krogstad og Øyvind Løvstad trer ut som faste 
medlemmer av temagruppe Biologi/Limnologi. 
De vil i stedet bli benyttet til konkrete oppdrag 
for prosjektet 

AB 
Frist: asap 

3 Økonomisk status for 
prosjektet 

Det må skaffes en oversikt over innbetalingen til 
prosjektet og sørge for at midlene står på riktig 
konto. Gunnar, Anita og Svein følger opp dette 
mot Økonomiavd i Ås 

GL, SS, AB 
Frist: asap 
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4 Tiltaksanalyse 
- status kjøp av 
konsulenttjenester 
- status beregning av 
avløp, tette flater - frist 
01.05.2008 
- status beregning 
landbruk 
- videre arbeid 
tiltaksanalyse 

Det har vært forhandlinger og drøftinger om 
bestillinger til tiltaksanalysen. 
NIVA skal lage analyse for Bunnefjorden 
Limno-Consult skal se på lokale 
vannforekomster/ferskvannsdelen. 
Lindholm, UMB skal se på tette flater/urban 
avrenning. 
Kommunene må levere grunnlag til Lindholm. 
Stig Bell har sendt ut et regneark til her 
kommune for registreringer. Nesodden og 
Frogn har ikke svart, og ble oppfordret til å 
gjøre det snarest. 
Statens vegvesen har levert en grundig analyse 
som oversendes Lindholm. Bioforsk skal lage 
analyse for temagruppe Landbruk i samarbeid 
med Landbrukskontoret. Det skal være et møte 
15.05.2008 for å samordne oppdraget til Limno-
Consult og NIVA. 
Tore Krogstad skal i tillegg gjøre en 
modellberegning for fosforavrenning til 
Årungen. Dette er et delprosjekt som er 
finansiert med skjønnsmidler. Det vil fungere 
som et supplement og som kvalitetssikring for 
oppdraget som Bioforsk skal gjøre. 
Landbrukskontoret vil innhente jordanalysetall 
fra bøndene som skal benyttes i modellen. 
 
Oppdaterte kartfiler for nedslagsfeltene er 
oversendt fra Fylkesmannen i dag. 
 
Analyse av kostnadene til kommunaltekniske 
tiltak: Simon Haraldsen skal utarbeide et forslag 
til en beregningsmetode innen 19. mai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SB 
 
 
 

DR 
 
 
 

KB, SS, AB 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS 
 
 
 

      SH 
Frist: 

19.05.2008 

5 Prosjektmandat Anita presenterte en skisse til et 
prosjektmandat. 
Prosjektgruppa mente det var en god og ryddig 
beskrivelse og ønsker at Anita skal jobbe videre 
med og utvikle denne. Det skal legges fram et 
forslag for styringsgruppa 2. juni. Utkast sendes 
prosjektgruppa for kommentarer før dette. 
 
Noen prinsipper som ble tatt opp: 
Leder av temagruppene skal sitte i 
prosjektgruppa. 
Aktuelt å utpeke ny leder for 
Biologi/Limnologigruppa. 
Det bør være stedfortredere for 
representantene i prosjektgruppa og lederne av 
temagruppene.  
Behov for å estimere tidsforbruk i prosjektet. 
Dette tas i forbindelse med utarbeidelse av 
prosjektmandat. Anita tar kontakt med 
deltakerne. 

 
 

AB 
 

Frist: 
26.05.2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 
26.05.2008 
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6 Kommunikasjons-
strategi for prosjektet 
- plan for 
kommunikasjon i 
prosjektet 
- møte med 
interesseorg. 
- profilering av 
prosjektet – navn og 
logo 
- lansering av 
prosjektet – 
”happening” 

Anita presenterte skisse for en 
kommunikasjonsstrategi. 
 
Prosjektgruppa mener at det er svært viktig å 
ha en slik strategi og ber om at det jobbes 
videre med et utkast som kan drøftes med 
styringsgruppa 2. juni. 
Det anbefales også å bruke profesjonelt byrå 
for å utforme logo og profil. 
 
Stig, Simon og Svein deltar i dette sammen 
med Anita. 

AB 
 
 
 

Frist: 
26.05.2008 

7 Møte i 
styringsgruppen 
02.06.2008 – forslag til 
agenda 

Møtet holdes i Frogn. Agenda ble drøftet. Tid 
med mer avtales med Thore Vestby. Varsling 
sendes ut til møtedeltakerne, agenda sendes i 
uke 22. 

AB 
Frist: asap/ 
27.05.2008 

8 Søknad om 
skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus 
- samarbeide 
tiltaksrettet 
overvåkning 
- analyselabratorium – 
bilogiske parametre 
- samarbeide innen 

lekkasjesøking – 
sporing  
forurensning 
kommunalt nett 

Frist for søknad om midler er 23. mai 
Knut presenterte et prosjekt knyttet til 
samarbeid om tiltaksrettet vannovervåking. 
Prosjektgruppen ber Anita og Knut utarbeide en 
søknad på dette området. Søknaden sendes på 
høring i p-gruppen før den sendes 
Fylkesmannen innen 23.05.2008. 

AB, KB 
Frist:  

Utsendelse 
for høring:  
16.05.2008 
Tilbakemld. 

innen: 
20.05.2008 

9 Eventuelt Erfaringer og lærdom fra seminaret 29. april bør 
følges opp. 
Knut vil sende ut et referat samt foredragene til 
de som deltok og til prosjektgruppen. 
Simon opplyste for øvrig om at det etableres et 
kontaktforum mellom vannområdene og 
prosjektlederne. 

 
 

KB 
 
 

SH 

10 Runde rundt bordet – 
evaluering av møtet 

Det var enighet om at møteformen og 
møteledelsen var ryddig og god. 

 

 Neste møte 18. juni kl 9-12 i Ski rådhus (lunsj serveres) AB, KB 
 


