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

Hanne S. Tomter, Oslo kommune –HST 
Bjørn Buller, Nordre Follo renseanlegg – BB 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB 
Tom Wetlesen, Akershus Bondelag – TW 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS 
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – TS (fra 09.45) 
Tone Aasberg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus – TAa  
Kjartan Fønsterlien, Akershus fylkeskommune – KF – for Stig Hvoslef 

Forfall: Gunnar Larsen, Ås kommune – GL 
Arve Bekkevard, Frogn kommune – ABE 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB  
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune - SHV 

Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA 
Møtested: Antikklåven, Fagerli gård, Ås. 
Møtetid: 15.12.2009  kl.9.00 – 12.45  
Referent: Anita Borge 
Neste møte: 18.02.2009 kl 09-12 på Moer sykehjem, Ås. 

 

 

 

Sak nr Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 
1 Godkjenning av 

møtereferat fra møte 
05.11.2009 

Referatet ble godkjent med kommentar om en 
mer plassbesparende mal. 

AB 

2 
 

Prosjektorganisasjon 
 
 

Styringsgruppen 
Ny representant for Oslo kommune: Jan Olav 
Nybo, spesialrådgiver Byrådsavd. for 
samferdsel, miljø og næring. 

AB 
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  Prosjektorganisasjonen generelt 
Anita redegjorde for utviklingen etter 
prosjektmøte 05.11.2009. På 
styringsgruppemøte 10.12.2209 ble tre notater 
i saken behandlet:  
- fra ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering av 
PURA”: Notat ”Prosjektorganisering PURA – 
skisse pr 30.11.2009” 
- fra Thore Vestby: Notat sendt pr mail 
07.12.2009: ”PURA – forslag til 
prosjektorganisering” 
- fra fra ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering 
av PURA”: ”Prosjektorganisering PURA – nytt 
innspill pr 09.12.2009 fra ad-hoc-gruppe 
”Prosjektorganisering av PURA”” (ble delt ut 
på prosjektmøtet). 
Etter vedtak i styringsgruppen 10.12.2009 er 
saken oversendt Rådmannskollegiet for videre 
behandling og utarbeidelse av sak til politisk 
avklaring i PURA`s eierkommuner. 
Prosjektgruppen diskuterte organiseringen 
med prosjekt- og temagrupper. Følgende 
momenter ble fremhevet som viktige: 
- temagruppe Landbruk opprettholdes for å 
sikre et godt samarbeide med 
bondeorganisasjonene 
- kommunene må stille med den rette 
kompetanse til ad-hoc-gruppene, og man bør 
unngå at de samme menneskene deltar i alle 
prosjekter/oppgaver 
- kommunene bør fordele arbeidsbelastningen  
- en effektiv utnyttelse av eksisterende 
nettverk er ønsket  
- prosjektgruppen får en viktig rolle som 
koordinator for arbeidet i ad-hoc-gruppene.  

 

3 
 

Økonomi Anskaffelse av tjenester innen overvåking av 
vannkvalitet i PURA 
Anita redegjorde for status. Kunngjøring ble 
foretatt 20.11.2009. Etter tilbudsåpning 
13.01.2010 vil en gjennomgang av tilbudene 
med evaluering, utvelgelse og tildeling skje i 
ukene 2,3,4 og 5. Antatt oppstart av kontrakt 
blir ultimo februar/primo mars 2010. 

AB 
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  Tilbud om ressurser til Landbrukskontoret for 
leveranser til PURA 
Anita redegjorde for status. Prosjektgruppen 
ga innspill på forslag til prosjektplan for 
prosjektet ”Miljøplanrådgivning på gårdsbesøk 
i PURA – miljøplaner trinn I og II” i møte 
05.11.2009. Ny prosjektplan ble avtalt skulle 
sendes prosjektleder. Svein Skøien svarte 
med mail av 14.11.2009 (saksdokument).  
Det er innhentet en juridisk betraktning rundt 
bruk av PURA`s midler fra Jus og 
Administrasjon i Oppegård kommune 
(saksdokument).  
Etter vedtak i styringsgruppen 10.12.2009 bes  
Rådmannskollegiet om å se nærmere på notat 
fra Jus og Administrasjon i Oppegård 
kommune av 02.12.2009 og mail fra Svein 
Skøien av 14.11.2009. 
Prosjektleder fremhevet nødvendigheten av å 
få en prosjektbeskrivelse som grunnlag for 
økonomisk bistand til prosjektet 
”Miljøplanrådgivning på gårdsbesøk i PURA – 
miljøplaner trinn I og II”. Det er lagt et løp ved 
behandlingen av forvaltningsplaner og 
tiltaksprogram i fylkestingene og PURA´s 
videre rolle med rapportering ihht et årlig 
rullerende handlingsprogram. Her blir en god, 
planmessig gjennomføring av tiltak i de ulike 
sektorer essensielt. Målrettede planer må 
derfor ligge til grunn, slik tilfellet er i sektor 
kommunalt avløp og spredt bebyggelse. 
Svein oversender en beskrivelse som vil 
utgjøre en prosjektplan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SS 
4 UMB-prosjektet ”Sedimentenes betydning som fosforkilde – 

innvirkning av klima” og ”Akkumulering av 
miljøgifter i innsjøsedimenter – betydning av 
arealbruk og sedimentegenskaper for 
miljøstatus i Årungen” 
En delrapport er oversendt fra UMB. Endelig 
rapportering skjer innen 01.07.2010. 
Prosjektgruppen tok delrapporten til 
orientering. 

AB 

5 Forvaltningsplan med 
tiltaksprogram 

Anita orienterte om utsettelse av regjeringens 
godkjenning av forvaltningsplanene fra 
31.12.2009 til 22.03.2010. Begrunnelse: Sitat: 
…..”En gjennomgang av tidsbehov viser at det 
blir vanskelig, fordi det er et omfattende 
materiale med behov for avklaringer”. Sitat 
slutt. 
Prosjektgruppen tar dette til orientering. 

VRM 
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6 Temagruppene - status Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse:  
Stig redegjorde. Man avventer at VAV tar 
initiativ til et oppstartsseminar vedr. regionalt 
samarbeid knyttet til kommunenes 
håndheving av forurensningsforskriften. 
Hanne Tomter sjekker status for dette 
seminaret. 
Neste møte i temagruppen arrangeres etter 
oppstartsseminaret.  
 
Landbruk:  
Svein redegjorde for status for fosfor-indeks-
prosjektet, miljøplanrådgivningsprosjektet og 
NILF-prosjektet. Påvirkning fra skog bør tas 
inn i arbeidet i temagruppen med egen 
befaring.  
Problemområde: Mycotoksiner i korn som 
reduserer kvaliteten. 
Neste møte i temagruppen er utsatt, og vil om 
mulig bli avholdt før Svein slutter. 
 
Biologi/limnologi:  
I Knuts fravær redegjorde Anita for status i 
temagruppen. 
Temagruppen har fokus på: 
- oppfølging av konklusjonene fra workshop 
om innsjørestaurerende tiltak 28.10.2009 – 
ad-hoc-gruppe er nedsatt 
- prosjektet ”Limno-Soil: Integrert, langsiktig 
vann- og jordovervåking” 
- anskaffelse av tjenester innen overvåking av 
vannkvalitet i PURA`s område 
Neste møte i temagruppen er 26.01.2010. 

SB 
 
 
 
 
 

HST 
 
 
 
 

SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KB 
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Kommunikasjon/seminarer/
workshops 

- Innlegg og deltakerliste fra workshop om 
innsjørestaurende tiltak 28.10.2009 er lagt ut 
på www.pura.no. Fagartikkelen som ble 
utarbeidet i forbindelse med seminaret, 
”Erfaringer med innsjørestaurering og 
perspektiver for Årungen og Østensjøvann” 
ble delt ut til de som ikke hadde fått den 
tidligere.  
- Anita holdt innlegg på seminar for 
driftsoperatøter 10.12.2009 
- Anita deltar på ”erfarings-workshop” på 
Lillestrøm med prosjektledere fra 
vannområder i planperiode 1, samt FYOA 
- Anita deltar på arbeidsmøte hos Direktoratet 
for naturforvaltning i Trondheim 17.12.2009 

AB 
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Møte i styringsgruppen 
10.12.2009 – kort referat 

De fleste saker fra møte i styringsgruppen 
10.12.2009 var berørt i tidligere saker. Anita 
redegjorde for en sak under økonomi: 
Styringsgruppen ga godkjenning til å benytte 
kr 100. – 200.000 fra konto ”Overførte 
prosjektmidler fra 2008”. Årsak: En noe 
høyrere konsulentbruk i 2009 enn budsjettert, 
samt mindre prosjektmidler fra Akershus 
fylkeskommune. 

AB 

9 Neste møte 18.02.2010 kl 09-12 på Moer sykehjem, Ås. alle 
10 Eventuelt Bjørn Buller redegjorde kort for ”Prosjekt 

2010” i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk 
samarbeid i indre Oslofjord. 

 
 
 

11 Runde rundt bordet Et bra møte, ”hyggeligere enn sist”. En god 
del orienteringer, men slik må det 
nødvendigvis bli. Mye sakspapirer. 
En utfordring vil være å spisse temaene slik at 
essensen kommer frem.  

alle 

 

 

 

 


