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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 
Stein Sæter, Landbrukskontoret i Follo – SS 
Ole Eide, påtroppende landbrukssjef 
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – TS  
Gunnar Larsen, Ås kommune – GL 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB (fra 09.40) 

Forfall: Arve Bekkevard, Frogn kommune – ABE 
Tone Aasberg, Fylkesmannen i Oslo og Akershus – TAa 
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune - SHV 

Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA 
Møtested: Moer sykehjem, Ås. 
Møtetid: 18.02.2010  kl. 09.00 – 12.10 inkl. lunch  
Referent: Gunnar Larsen 
Neste møte: 22.04.2010 kl 09-12 på Moer sykehjem, Ås. 

 
 

 
 
Sak nr Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 

01 Godkjenning av referat 
fra møte den 15.12.2009 

Ingen merknader til referatet. 
Godkjennes. 

AB 

02 Prosjektorganisasjon Endringer i styrings-, prosjekt- og 
temagrupper 
Lars Martin Julseth, FMOA, har sluttet i sin 
stilling og gått ut av styringsgruppa. Ny 
representant kommer inn etter 01.03.2010. 
Ny representant i prosjektgruppa er Ole 
Eide, ny landbrukssjef, som tiltrer 
06.04.2010. Han vil også lede temagruppe 
Landbruk. 

AB 



  Omorganisering av PURA 
Anita Borge og Gunnar Larsen ble innkalt til 
møte med rådmannen i Ås sammen med 
Ellen Grepperud og Svein Skøien om 
reorganisering av PURA. Møte ble avholdt 
20.01.2010. 
Rådmannen i Ås ønsket en skriftlig 
begrunnelse fra Anita Borge om 
behovet/nødvendigheten av å endre 
vertskommune. Anita Borge har oversendt 
dette 21.01.2010. 
Det ble understreket at rådmannen i 
vertskommunen er prosjektleders 
administrative leder. 
Rådmannen la fram forslag til reorganisering 
av prosjektet i rådmannskollegiet den 
22.01.2010. Det ble ikke tatt noen avgjørelse 
i møtet om rådmannskollegiet skal ha en 
rolle som styringsgruppe i prosjektet. Det 
avholdes nytt møte i rådmannskollegiet den 
08.03.2010 med forventning om beslutning 
da.  
 
Vedtak: Prosjektgruppa avventer resultatet 
av møtet i rådmannskollegiet 08.03.2010. 
Under sak 5 og 10 kom det imidlertid 
diskusjoner som medførte et tilleggsvedtak 
om at prosjektleder utarbeider et 
supplerende notat til rådmann i Ås. Her 
inngår ønske om at temagruppene 
opprettholdes, samt at prosjektgruppen med 
fordel vil kunne slankes noe i en tiltaksfase. 
Notatet sendes på høring i prosjektgruppen 
før oversendelse rådmann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 

03 
 

Økonomi Årsmelding for 2009 
Vedtak: Årsmeldingen justeres noe bl.a. ved 
å tydeliggjøre bruken av midlene ved at det 
etableres kapitler i stedet for tabeller. 
 
Anskaffelse av tjenester i 
vannkvalitetsovervåkingen 
Det kom kun inn et tilbud (NIVA). Dette 
tilbudet ble vurdert å være for dyrt, og 
anbudskonkurransen ble dermed besluttet 
avlyst. Det vurderes å innhente tilbud ved 
oppdeling av tjenestene i mindre elementer, 
for på den måten å oppnå en reell 
konkurransesituasjon. 
I denne forbindelse vurderes også 
muligheten for å utnytte Oslo VAV 
laboratorie-/analysetjenester og Ski 
kommunes laboratorium.  
Inntil videre videreføres eksisterende  
overvåkingsopplegg. 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB/ad hoc-
gruppe 

Anskaffelser 



  Økonomisk støtte fra Akershus 
fylkeskommune – kr 85 000. 
Det vises til tilsagnsbrev av 17.12.2009 og 
07.01.2010. 
 
Tilbud om ressurser til landbrukskontoret for 
leveraner til PURA – kr 90 000 
Landbrukskontoret har levert etterspurt 
prosjektplan, og kr 90 000 er overført 
landbrukskontoret. 

AB 
 
 
 
 
 

AB 

04 Forvaltningsplan med 
tiltaksprogram. 
Arbeid på nasjonalt nivå 
– PURA’s engasjement 

Statens landbruksforvaltning, SLF, etterspør 
PURA’s erfaringer i arbeidet med 
tiltaksprogram og innspill til overordnet 
forvaltningsplan. Et ”erfaringsnotat” er 
utarbeidet og høres i prosjektgruppen før 
oversendelse SLF, som bidrag til arbeidet i 
neste planfase. 
Direktoratet for naturforvaltning ønsker 
innspill fra prosjektledere i eksisterende 
vannområder på utarbeidelse av faktaark. 
Målgruppen for faktaarkene er ansatte og 
politikere i kommuner i planfase 2. PURA har 
fått i oppdrag å utarbeide et faktaark med 
tittel ”Vannet der vi bor”, med føringer for 
innhold. Forslag til faktaark er oversendt DN. 
Forslaget ble delt ut under møtet. 

AB 

05 
 

Temagruppene Orientering om arbeidet i temagruppene ble 
gitt av Stein Sæter (temagruppe Landbruk), 
Stig Bell (Kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse - KOS) og Knut 
Bjørnskau (Biologi/limnologi). 
 
Temagruppe Landbruk: Ønsker å 
opprettholde temagruppe landbruk i det 
videre arbeid (tiltaksfasen). 
 
Temagruppe KOS: Det er ønske og behov 
for å nedsette en ad-hoc gruppe om 
håndtering av tiltak innen spredt bebyggelse. 
Likeledes vurderes et samarbeid om 
håndtering av olje-og fettutskillere med Oslo 
kommune og Fagrådet. 
 
Temagruppe Biologi/limnologi: 
Det er et ønske om å opprettholde 
temagruppen i det videre arbeidet. 
Med forbehold om statlig finansiering 
innhentes det tilbud på en mulighetsstudie 
for innsjørestaurerende tiltak i 
Østensjøvannet. 
Årsrapportering av vassdragsovervåkingen 
for 2008/2009 overføres til fakta-arkene for å 
vise oppnådde resultater og hvorfor. 

 
 
 
 
 
 
 

SS 
 
 
 
 
 
 
 

SB 
 
 

KB 
 
 
 
 
 
 

KB/AB 



  Under dette punktet ble behovet for å 
opprettholde temagruppene drøftet. Ut fra 
betydningen av  bl.a. bred faglig forankring i 
prosjektet, mener prosjektgruppa at tema-
gruppene bør opprettholdes i det videre 
arbeidet, samt at arbeidet med ad-hoc 
grupper benyttes ved behov. 
Dette må signaliseres til rådmannskollegiet 
før møte den 08.03.2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AB 
06 Kommunale planer Det ble orientert om relevante kommunale 

hovedplaner og tiltaksplaner. 
 
Knut B orienterte om at FYOA ikke har nevnt 
betydningen av  PURA’s arbeid i innspillet til 
handlingsprogrammet for kommuneplanen i 
Ski kommune. 

GL, ABE, 
TS, KB, SB, 

HST 

07 Kommunikasjon/ 
seminarer/workshops 

Større arbeidsdokumenter legges inn på 
PURA’s web-side. Innlogging ved bruk av 
passord. 

AB 

08 Møte i styringsgruppen 
23.03.2010 (utsatt fra 
03.03.2010) 

Forslag til agenda for møtet i 
styringsgruppen den 23.03.2010 ble utdelt 
på møtet. Dette godkjennes med tillegg om 
at betydningen av PURA’s arbeid må 
tydeliggjøres i kommuneplanarbeidet. 

 
 
 
 

AB 
09 Neste møte  Neste møte avholdes den 22.04.2010 

kl.0900-1200 inkl. lunsj på Moer Sykehjem, 
Ås. 

alle 

10 Eventuelt Bjørn Buller, NFR signaliserte at han i 
forbindelse med omorganiseringen av PURA 
ønsker å gå ut av prosjektgruppa. Hans 
kompetanse kan evt benyttes i ad-hoc-
grupper. 

AB 

11 Runde rundt bordet Møtet var hyggelig og konstruktivt.  
 
 
 


