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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Per Kierulf, leder av styringsgruppen  

Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. 
Anita Borge, prosjektleder PURA  

Forfall: Lise Sannerud, konst. rådmann Frogn kommune 
Geir Grimstad, rådmann Nesodden kommune 
Harald Toft, Oppegård kommune 
Jan Olav Nybo, Byådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune 
Audun Fiskvik, Ski kommune 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune 

Møtegruppe: Styringsgruppen i PURA - konstitueringsmøte 

Møtested: Moer sykehjem, Ås 

Møtetid: 30.09.2010 kl 12.30 -13.00 

Referent: Anita Borge 

Neste møte: Avtales senere 

 
 
Bakgrunn 
• PURA-prosjektet går nå over i en ny fase; fra en kartleggings-

/planleggingsfase til en gjennomførings-/tiltaksfase. Som en følge av dette 
er prosjektorganiseringen endret i forhold til beskrivelsen i likelydende sak 
i PURAs eierkommuner høsten 2007: ”Organisering, rammer og milepæler 
for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget – EUs 
Vanndirektiv”.   

• Ny styringsgruppe er etablert på bakgrunn av vedtak i tidligere 
styringsgruppe i møte 23.03.2010 

• Ny styringsgruppe består av rådmennene i PURA-kommunene, repr. fra 
administrativ ledelse i Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
og Akershus fylkeskommune. De to sistnevnte har observatørstatus i 
gruppen. Prosjektleder er sekretær. 

 
Mål  
• Prosjektets mål er å realisere EUs Vanndirektiv i vårt område og gjennom 

PURA oppnå og vedlikeholde god kjemisk og økologisk tilstand, tilnærmet 
naturlig, for vannkvaliteten i Bunnefjorden med Årungen- og 
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Gjersjøvassdraget. Forurensninger skal fjernes og tiltak settes inn for å 
gjøre forbedringer. 

• Prosjektet skal koodinere aktiviteter/tiltak som innen 2015 gir god kjemisk 
og økologisk tilstand i vannområdet. Aktiviteter/tiltak skal være igangsatt 
innen 2015. PURA har i forbindelse med utarbeidelse av Forvaltningsplan 
2010-20105 med tiltaksprogram meldt inn at det i samtlige 
vannforekomster, med ett unntak, vil være nødvendig med en utsettelse til 
2021 før målene om god kjemisk og økologisk tilstand oppnås. Lang 
effekttid for landbrukstiltak er en hovedårsak til dette. 

 
Organisering 
• Oppdragsgiver for prosjektet er Østfold fylkeskommune. Deres ansvar er å 

koordinere arbeidet med Vannforskriften.  
• Prosjektets eiere er Ås, Ski, Frogn, Oppegård, Nesodden og Oslo 

kommuner.  
• Styringsgruppen består av rådmenn fra de deltakende kommuner og en 

representant fra administrativ ledelse i Oslo kommune,  Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune. De to sistnenvte har 
observatørstatus i gruppen. Styringsgruppen har ansvar for å sikre 
måloppnåelse og rapportering.  

• Styringsgruppen rapporterer til ordførermøtet/Follorådet i 
samarbeidskommunene på hvert tertial. Det lages en årlig rapport til 
kommunestyrene. Oslo kommune følger sine rutiner for politisk forankring. 
I tillegg til den politiske forankringen i eierkommunene følges rutinenene 
for styringsgruppens årlige rapporteringer til Vannregionmyndigheten. 

• Prosjektleder rapporterer til leder av styringsgruppen. Gruppen ledes av 
rådmann i vertskommunen som også utøver arbeidsgiveransvaret. 

• Prosjektgruppen består av en representant fra hver av eierkommunene, 
Akershus Bondelag, Landbrukskontoret i Follo, Statens vegvesen, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune. Denne 
gruppen har ansvaret for å bidra med innspill i prosjektet, og de faglige 
beslutningene fattes her.  

• I tillegg er det opprettet tre temagrupper: Biologi/limnologi, Landbruk og 
Kommunalteknikk/overvann/spredt bebyggelse. Disse gruppenes ansvar 
er å sikre gode faglige bidrag til prosjektet innen de respektive 
fagområdene. 

 
Finansiering 
PURA finansiering er basert på at eierkommunene årlig betaler inn en andel til 
prosjektet. En finansieringsnøkkel er lagt til grunn som hensyntar andel 
innbyggere i vannområdet og totalt jordbruksareal i vannområdet, ref. 
likelydende sak i PURAs eierkommuner høsten 2007: ”Organisering, rammer 
og milepæler for vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget – EUs Vanndirektiv”. 
 
 


