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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA – AB 

Gunnar Larsen, Ås kommune – GL 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB 
Tom Wetlesen, Akershus Bondelag – TW 
Bjørn Buller, Norder Follo renseanlegg – BB 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS 
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – TS 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB  

Forfall: Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH 
Grete Hedemann Aalstad, NVE – GHAA 
Hanne S. Tomter, Oslo kommune –HST 
Arve Bekkevard, Frogn kommune - ABE 
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus – SH 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune - SHV 

Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA 
Møtested: Moer sykehjem, Tunveien 2, Ås 
Møtetid: 10.09.2009  kl.9.00 – 12.30  
Referent: Bjørn Buller 
Neste møte: Torsdag 5. november 2009 kl. 9.00 -12.00 

 

 

 

Sak nr Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 
 
1 

Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
18.juni 2009 

Referatet fra forrige møte godkjent med 
enkelte justeringer/presiseringer i forhold til 
utsendt forslag 

 AB 



 2 

2 
 

Prosjektorganisasjon - PURA tar ønske fra NVE om å gå ut av 
prosjektorganisasjonen til etteretning. 
Imidlertid inviteres de til møter der særskilte 
saker under NVE´s ansvarsområde skal 
behandles.  
- Frogn og Nesodden kommuner vurderer 
representant i faggruppe Biologi/limnologi. 
- Statens vegvesen er ønsket mer aktivt inn i 
prosjektet. Temagruppe Kommunalteknikk, 
overvann og spredt bebyggelse ønsker 
kontakt. Prosjektleder formidler kontakten. 
Det vil være gunstig med en gjennomgang av 
prosjektorganiseringen, nå som PURA er over 
fra kartleggings-/planleggingsfase til tiltaks-
/gjennomføringsfase. 

AB 
 
 
 
 
ABE 
TS 
 
 
 
AB 
 
 
 
AB 

3 
 

Økonomi - Koordinerende utvalg for Landbrukskontoret 
har i forbindelse med behandling av budsjett 
2010 bedt PURA og Landbrukskontoret om 
svar på spørsmål. PURA har levert et notat 
med svar på spørsmålene som angår 
prosjektet, samt etter oppfordring gitt 
kommentarer til et saksfremlegg utarbeidet av 
Landbrukskontoret. 
- Tiltaksrettet overvåking og ev. 
basisovervåking (føringer fra 
DN/Fylkesmannen enda ikke gitt) skal 
konkurranseutsettes. Overvåking av 
målepunkter utover disse bekostes/ 
administreres av hver enkelt kommune. 
Anbudsdokumenter er under utarbeidelse. 
Kvalitetssikres i temagruppe Biologi/limnologi 
før vedtak i prosjektgruppe og styringsgruppe. 
Vertskommunemodell i f.m. bruk av 
laboratorium i Ski er ikke aktuelt. 

 AB/SS 
 
 
 
 
 
 
 
KB/AB                        

4 Forvaltningsplan med 
tiltaksprogram 

Vannregionmyndigheten har oversendt 
forvaltningsplan med tiltaksprogram til 
Fylkeskommunene innen fristen 1.sep. 2009. 
Det legges opp til årlig rapportering i f.t. 
gjennomføring av tiltak. 

AB 



 3 

5 Temagruppene - status - Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse: Stig orienterte om aktuelle saker: 
Undergrupper i prosjektet (rehabilitering av 
ledningsnett, olje/fettavskillere, avløp spredt 
bebyggelse), finansiering fra Husbanken, 
regionalt samarbeid om håndheving av 
forurensningsforskriften. 
Frogn kommune klargjør status for 
renovasjonsordningen for septik/tett tank. 
- Landbruk: Svein orienterte om aktuelle 
saker: P-indeks-prosjekt (Tore Krogstad, 
UMB), miljøplanrådgivning, Morsa-seminar 
(oktober), brosjyren ”Skogbruk og vann” 
(Morsa). 
- Biologi/limnologi: Knut orienterte om aktuelle 
saker: Det skal gjennomføres et metodisk 
opplegg for integrert vann- og jordovervåking 
for å kunne følge effektene av tiltak innen 
jordbruket (Limno-Consult og UMB). 
Prosjektbeskrivelse med tidsplan og 
kostnadsoppsett blir sendt PURA innen 
01.11.2009. 

BB 
 
 
 
 
 
 
 
SS 
 
 
 
 
 
KB 
 
 
 
 
 

6 
 

Kommunikasjon/seminarer/
workshops 

Seminar om innsjørestaurende tiltak den 
28.oktober 2009 på Thon Hotels, Ski. 
Invitasjon med program sendes ut i uke 38. 

AB 
KB 

7 
 

Møte i styringsgruppen 
23.09.2009 

Forslag til agenda OK. I tillegg tar styrings- og 
prosjektgruppen en gjennomgang av 
organiseringen av PURA når vi nå skal over i 
en tiltaksfase. 

AB 

8 
 

Neste møte Torsdag 5.november 2009 kl.09.00- 12.00 på 
Moer sykehjem, Ås. 

AB 

9 Eventuelt Orientering om søknad om utfylling av masser 
for utvidelse i Oppegård båthavn 
(Bunnefjorden). Fylkesmannen har saken på 
høring. Saken ble diskutert, uttalelse kommer 
fra Oppegård kommune. 
Orientering om ”Strategi 2010” i regi av 
Fagrådet for vann- og avløpsteknisk 
samarbeid i indre Oslofjord, dette går på 
renseanlegg og overføringssystemer/utslipp i 
indre Oslofjord. 

SB 
 
 
 
 
KB 

10 Runde rundt bordet Konsensus om at det hadde vært et ryddig og 
greit møte. 

alle 

 

 

 

 


