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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Stig Bell Oppegård kommune 
 Wenche Dørum Nesodden kommune 
 Jan Fredrik Aaseth Ås kommune 
 Kaja Moen Frogn kommune 
 Helge Klevengen  Ski kommune 
 Sigrid Bjørck Ski kommune 
 Anita Borge Prosjektleder PURA 
Forfall: 

Nina Sømme Oppegård kommune 
Anne Siri Haddeland Oslo VAV 
Ola Rosing Eide  Statens Vegvesen 

Møtegruppe: Temagruppe kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 
- KOS 

Møtested: Sofiemyrveien 8 

Møtetid: 28.08.2012  kl. 0900-11.45 

Referent: Sigrid Bjørck 

Neste møte: 10.10.2012 kl. 10.00-13.00. Møtested: Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen. 
Kulturhuset Tangenten, møterom Fjell.  

 
 
Sak nr Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 
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Godkjenning av 
møtereferat fra 
11.05.2015 
 

Referatet godkjennes. Anita har noen 
mindre kommentarer som tilføyes. 

Jan-Fredrik 
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Forvaltning av 
kommunale 
avløpsledninger 

Saksframlegget ferdigstilt 15.06.2012 
 
Stig har ikke fått noen tilbakemeldinger 
fra styringsgruppa ang. 
saksframlegget. 
 
Oppegård kommune trekker seg fra 
videre samarbeid da de anser ett 
årsverk som for lite til at man bør 
iverksette politisk behandling. 
Oppegård kommune ønsker å 
registrere virksomheter selv og ev. 
samarbeid om tilsyn ved en senere 
anledning. 
 
Ski kommune synes det er positivt å 
stille kritiske spørsmål til 
organiseringen før man går videre med 
det. Samtidig vil det være vanskelig for 
den enkelte kommune å tilegne seg 
den nødvendige fagkompetansen.  
 
Ås kommune ønsker fortsatt 
samarbeid.  
 
Ski kommune fortsetter arbeidet for en 
vertskommune-løsning og tar kontakt 
med Frogn, Nesodden og Ås for videre 
samarbeid.  
 
Hvis noen av kommunene starter 
registrering før et samarbeid er endelig 
er det viktig at all registrering foregår i 
KomTek.  
 
Hvordan komme i gang med 
registrering? 

- Ski kommune har rutiner. 
Oversendes samtlige. 

- Norsk vann rapport? 
Post script: rapporten inneholdt ikke noe om temaet. 

- Brønnøysundregisteret 
 

Det bør uansett lages en 
kravspesifikasjon registreringen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helge 
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Tilsyn med anlegg i 
spredt bebyggelse 

Tilbud innhentes ved årsskiftet. Kurs 
ønskes våren 2013. Styringsgruppa 
informeres i møte 21.09.12. 
 
Det blir samtidig viktig å ta med seg ny 
kunnskap om funksjonstest.  
 
Det avholdes et møte i ad-hoc gruppen 
før jul hvor kravspesifikasjonen 
utarbeides. Når den er ferdig sendes 
den på høring til KOS-gruppas 
medlemmer. 
 

Anita 
 
 
 
 
 
 
Anita 
Helge 
Kaja 
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Forvaltning av 
vassdrag i hht FOR 
2009-12-18 og FOR 
2011-10-28 
(damsikkerhetsforskrift
en) 

Kartlegging og klassifisering av 
vassdrag i Oppegård og Ski: Jobben er 
lagt på vent til Stig er tilbake.  
 
Anskaffelse av felles VTA: 
Nesodden er nå ferdig med 
klassifiseringen av dammene og vil 
sannsynligvis starte arbeidet med å 
anskaffe en VTA ansvarlig i høst.  
Er en rammeavtale med et 
konsulentfirma løsningen? Nesodden 
undersøker dette nærmere og 
kontakter Ski og Oppegård kommune -  
før avtale inngås –  
om en felles VTA ansvarlig for alle 3 
kommunene 
 

 
Stig/Sigrid 
 
 
 
 
Wenche/Sigrid 
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Vikarierende 
temagruppeleder mens 
Stig er i permisjon 

Wenche Dørum fra Nesodden er 
forespurt og har takket ja.  
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Rapportering Det er behov for en revidering av 
tiltaksanalysen fra 2007 for å tilpasse 
nytt klassifiseringssystem. Dette blir en 
sak for prosjektgruppa.  
 
Rapportering høst 2012: 
Rapportering som i fjor. Alle bes sjekke 
eposter fra 2011 samt ev. lagrede filer 
fra fjorårets rapportering.  
 
Wenche sender en bestilling på hva 
rapporteringen skal inneholde. 
 

 
Anita 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
Wenche 

7 Eventuelt: 
Saker fra PURA 

Anita skal holde foredrag på 
årskonferansen til Norsk Vann og 
ønsket tilbakemeldinger på «VA-
sektorens plass i 
vannforvaltningssamarbeidet».  
Møtet kom med innspill til foredraget. 
 

Anita 



 

 

  K. Bjørnskau i Ski kommune er valgt 
som medlem i Norsk Vanns 
arbeidsgruppe for «Løsningsmodeller 
for VA-opprydding i områder med 
spredt bolig- og fritidsbebyggelse». 
 

 

  Det skal utarbeides en artikkel for 
Norsk Vann Bulletin som skal 
omhandle fordeler og ulemper med og 
uten lokal forskrift.  

Wenche 
Helge 
Anita 

 
 
 
 


