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Referat  

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget  
 

Tilstede: Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB 
Stig Bell, Oppegård kommune - SB 
Anne Charlotte Elgåfoss, Nesodden kommune – ACE 
Gunnar Larsen, Ås kommune - GL 
Bjørn Buller, Nordre Follo kloakkrenseanlegg - BB 
Svein Skøien, landbrukskontoret i Follo – SS 
Tom Wetlesen, Akershus bondelag - TW 
Sondre Meland, Statens vegvesen – SM 
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB 

Forfall: Bjarte Hunnestad, Nesodden kommune – BH 
Hanne Tomter, Oslo klommune – HST 
Hans Petter Rognes, Frogn kommune – HPR 
Dorte Rudlang, Statens vegvesen – DR 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV 
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen – SH 
Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE - GHAA 

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

Møtested: Ski Rådhus 
Møtetid: Onsdag 18.06.2008, kl 09:00-12:00, inkl. lunch 
Referent: Stig Bell. Frogn skriver møtereferat neste gang 
Neste møte: 14.08.2008 kl 09-12 inkl. lunch og foredrag, hos Statens Vegvesen – 

Østensjøveien 34, Oslo.  
 

Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
09.05.2008 

Referatet godkjent AB 
 

2 Prosjektorganisasjon • Endring i prosjektorganisasjonen: Bjarte 
Hunnestad bytter jobb og Reidun Isachsen 
vil ta hans plass i prosjektgruppen. Anne 
Charlotte Elgåfoss går inn i temagruppe 
Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse. Reidun og Anne Charlotte vil 
fungere som stedfortredere for hverandre. 
Oppdatert liste over deltakere i 
styringsgruppen og prosjektgruppen med 
telefonnummere og e-postadresser ble delt 
ut.  

• Det kommer en tilsvarende liste for 
temagruppene 
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AB 
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3 Økonomi • Totale utgifter til konsulenttjenester ser ut til 
å bli under 400.000 kr 

• Vi må begynne å se på budsjettet for 2009 
etter sommerferien. 

• Svar på søknad om skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen kommer i løpet av høsten. 

• Husleie er en naturlig del av 
prosjektkostnadene. Forslag fra SS ble 
diskutert, og prosjektgruppa foreslo 25.000 
kr som årlig husleie. Hvordan denne husleia 
skal fordeles mellom PURA og 
landbrukskontoret får vi komme tilbake til. 

• Medarbeider- og lønnssamtale 
gjennomføres årlig med prosjektleder. 
Ansvarlig for dette er leder av 
styringsgruppe, representant fra 
vertskommune (Ås) samt en av de øvrige 
kommunene som deltar i prosjektgruppa.  
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Thore 
Vestby 

 

4 Tiltaksanalyse 
- status kjøp av 
konsulenttjenester 
- status temagruppe 
kommunalteknikk 
- status temagruppe 
landbruk 
- videre arbeid 
tiltaksanalyse, 
handlingsplan 

• Tilbud fra konsulenter er innhentet: NIVA = 
220.000 kr, Limno-Consult = (60+36).000 kr 
og Bioforsk = (80+5).000 kr. 

• Prinsippet er at prosjektgruppa formelt 
vedtar kjøp av konsulenttjenester, men i 
dette tilfellet ble anskaffelse foretatt av en 
ad-hoc gruppe. Kjøp fra 100.000 – 500.000 
kr skal rutinemessig protokollføres i henhold 
til kommunenes innkjøpsreglement. For alle 
anskaffelser, også de under 100.000, skal 
en markedsundersøkelse foretas, der minst 
tre aktører skal kontaktes. 

• Beregninger for kommunale utslipp og 
avrenning fra tette flater er utført. GL 
oversender en liten korrigering i løpet av 
uka. SB legger inn dette + Oddvar Lindholm 
sine beregninger fra tette flater, og 
oversender tabell (inkluderet spredt 
bebyggelse) til Øivind Løvstad innen 4. juli. 

• Det er besluttet å se bort fra Statens 
Vegvesen sine tilførsler av fosfor. Derimot 
er deres beregninger av andre parametre 
meget aktuelle innen tema ”miljøgifter”. SB 
oversender digitalt Vegvesenets rapport til 
KB, AB og Øivind Løvstad. Temaet 
miljøgifter følges opp til høsten. 
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  • Bioforsk leverer bidraget for temagruppe 
Landbruk innen 4. juli. Utslippspunktene 
digitaliseres, og det vil komme en 
tilleggsregning for dette. Tore Krogstad 
gjennomfører en egen beregning som vil 
sammenstilles med Bioforsk. 

• SS poengterte at landbruket nå er i stand til 
å simulere effekt av ulike gjødslingsgrader, 
og at dette er nyttig i forhold til 
tiltaksvurderingen. 

• KB henviste til CIENS-rapport 1-2007 
”Tilpasning til klimaendringer i 
Osloregionen”. Er det midler å hente for 
landbruket på bakgrunn av dette tema? Det 
bestilles et eksemplar av rapporten til 
samtlige i styrings- og prosjektgruppen. 

SS 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

AB 
 

5 Kommunikasjon 
- kommunikasjonsplan 
- kjøp av 
konsulentbistand for 
profilering 
- handlingsplan for 
profilering 
- medialansering uke 
26 

• Kommunikasjonsplan ble fremlagt for 
Styringsgruppa den 2. juni. Ingen 
kommentarer innen fristen 13. juni. AB 
klargjør kommunikasjonsplanen, og den 
signeres av Thore Vesby. 

• Handlingsplan for delaktiviteter i 2008 for 
profilering av prosjektet ble delt ut. 

• 3 firma ble forspurt vedr. fase 2 av 
profileringarbeidet. Vi fortsetter med 
Sommerseth Design (se deres web-side 
sommersethdesign.no) til en pris av 70.000 
(aktiviteter: se utdelt handlingsplan). 

• Kick-off med roll-ups og hand-out 
gjennomføres 25. juni kl 11 på Ingierstrand. 
Thore Vestby og Sylvi Graham stiller i tillegg 
til noen fra prosjektgruppa. Det er viktig å 
vise bredden i prosjektet: Anita sender ut 
felles føringer på hva det skal fokuseres på. 

AB 
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AB 

6 Prosjektmandat Presentert for styringsgruppa 2. juni, ingen 
tilbakemelding innen fristen 13. juni. 
Prosjektmandatet signeres av Thore Vestby. 

AB 
 

7 Neste møte Torsdag 14. august kl 09-12, Statens Vegvesen 
– Østensjøveien 34, Oslo, inkl. lunsj & foredrag 
av SM; ”Økotoksiske effekter av avrenning”,15 
min. Frogn skriver møtereferat fra dette møtet. 

SM 

8 Eventuelt SB delte ut Oppegård kommunes svarbrev til 
lokale, frivillige organisasjoner på grunnlag av 
at de har kommentert høringsforslaget til 
vesentlige spørsmål i vannforvaltningen. 

 

9 Runde rundt bordet – 
evaluering av møtet 

Lite møterom, ellers alt vel.  

 


