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

Stig Bell, Oppegård kommune – SB 
Arnt Øybekk, Ås kommune – AØ 
Marie Fossum, Nesodden kommune – MF 
Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB 
Ole Kirkeby, Frogn kommune – OK 
Hanne S. Tomter, Oslo kommune, HST 
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW 
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo – OE 

Forfall: Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH 
Kari Engmark,  Fylkesmannen i Oslo og akershus, landbruksavd. – KE 
Kjartan Fønstelien, Akershus fylkeskommune - KF 

Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA 
Møtested: Moer sykehjem, Ås 
Møtetid: 14.04.2011 kl. 09.00-12.20 
Referent: Anita Borge 
Neste møte: 06.06.2011 kl. 09.00-12.30, Moer sykehjem, Ås 

 

 

Forkortelser i kolonne for ”Ansvarlig”: Se liste over ”Til stede” og ”Forfall” 
 

Sak 
nr 

Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
17.02.2011 

Vedtak: Møtereferatet ble godkjent. AB 

2 
 
 
 
 
 

Prosjektorganisasjon Styringsgruppen 
- Ås kommune: Leder av Styringsgruppen 

Per A. Kierulf har sluttet i sin stilling som 
rådmann – konstituert rådmann er Marit 
Roxrud Leinhardt. Hun fungerer som 
styringsgruppens leder inntil ny rådmann 
er på plass. 

AB 
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  Prosjektgruppen 
- Frogn kommune: Ole Kirkeby inn for 

Torgeir Åstveit Reierstad. 
Temagruppene 
Biologi/limnologi:  

- Frogn kommune: Eli Moe tilbake fra 
fødselspermisjon. Erstatter Liv Kjersti 
Hjerpeton. 

- Landbrukskontoret: Stein Sæter 
erstatter Ole Eide. 

Landbruk:  
- Eli Moe tilbake fra fødselspermisjon. 

Erstatter Liv Kjersti Hjerpeton. 

 

3 Økonomi Fremtidig finansiering av PURA – 
beslutningsnotat til styringsgruppen 
Vedtak i styringsgruppen 02.03.2011:  
”Styringsgruppen anbefaler at PURAs 
finansieringsmodell tas opp til ny vurdering i 
forbindelse med politisk vedtak om en 
eventuell videreføring av PURA fra 
01.01.2013”. 
Prosjektgruppen tar dette til orientering. 
 

Årsmelding fra PURA 2010, budsjett 2011 
Vedtak i styringsgruppen 02.03.2011:  
”Styringsgruppen tar årsmelding for PURA 
2010 og budsjett 2011 til orientering. Fra 
2012 utarbeides ett felles dokument for 
årsmelding og årsrapport. For inneværende 
år utarbeides det dessuten et dokument som 
viser planlagte aktiviteter for 2011 
sammenstilt med kostnader. Dette legges 
frem for styringsgruppen på neste møte.   
Styringsgruppen forutsetter at overføringen 
av prosjektmidler fra 2010 til 2011 benyttes 
aktivt for å sikre fremdriften i prosjektet i tiden 
fremover”. 
Prosjektgruppen tar dette til etterretning. 
Dokumentet med aktiviteter 2011/kostnader 
sendes på høring i prosjektgruppen før det 
legges frem for styringsgruppen 17.06.2011. 
 

UMB-prosjekt: Faktorer som påvirker 
oppblomstringen av cyanobaktrier i Årungen 
– en risikovurdering 
Anita og Knut redegjorde for søknaden fra 
UMB av 24.03.2011, og argumenterte for at 
PURA skulle støtte prosjektet. Diskusjon på 
grad av forskningsprosjekt / hva dette gir 
PURA.  
Vedtak: PURA støtter UMB-prosjektet. Det 
undersøkes hvor mye FMOA kan bidra med. I 
tillegg søkes det om midler fra Direktoratet for 
naturforvaltning. 

AB 
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Handlingsplan for 2011 og 
årsrapport for 2010 fra 
PURA til 
Vannregionmyndigheten 

Prosess ved utarbeidelse av handlingsplan 
og årsrapport i PURA har synliggjort et behov 
for: 

1) Kvalitetssikring av dataene som ble 
levert inn ifbm tiltaksanalysen for 
PURA 

2) Kostnader for tiltak 
3) Effekt av tiltak 

Vedtak: Stig tar initiativ til et møte med 
kommunenes representanter i 
prosjektgruppen for igangsetteing av dette 
arbeidet.  
Målet er at det utarbeides en prosedyre for 
innrapportering av data. Deretter tas arbeidet 
videre inn i temagruppene Kommunalteknikk, 
overvann og spredt bebyggelse og 
temagruppe Landbruk.  

SB/AB 
 
 
 
 
 
 
 

SB 
 

5 Planprogram – 
forvaltningsplan for 
vannregion Glomma 2016-
2021 

En uttalelse fra PURA vedr. planprogrammet 
ble oversendt VRM 13.04.2011, ihht avtale 
med VRM. Dokumentet ble sendt i kopi til 
prosjektgruppen, og ble også delt ut på 
møtet. De mest sentrale punktene i 
høringsuttalelsen ble gjennomgått. 

AB 

6 Årsrapportering 
vannkvalitetsovervåkig 
2008-2010 

Sommerseth Design er i gang med lay-out og 
design av rapporten, og lager en 
publikumsvennlig grafikk for web-siden med 
beskrivelse av utvikling av vannkvalitet i 
vannforekomstene. Deretter oppdateres 
faktaarkene. 
Vedr. innhold: Noen leveranser mangler fra 
Limno-Consult, disse etterspørres i dag.  
Vedtak: En årsrapport-redaksjon bestående 
av Knut, Ole, Stig, Anne-Marie Holtet og 
Anita har mandat til å utarbeide en versjon av 
årsrapporten som legges frem for 
prosjektgruppen for kommentar. Antatt 
sluttføring: Medio mai. 

AB 
 
 
 
 
 
 
 

7 Utslippstillatelse for 
kommunalt avløpsvann 
for kommunene Ås, Ski 
og Oppegård 

Saken sees i sammenheng med sak 4. 
Vedtak: Et møte avholdes i løpet av mai. 
Hensikten er å koordinere arbeidet i 
kommunene mht utslippstillatelsene fra 
FMOA. Ski og Oppegård har informert 
politikerne i sine kommuner om 
utslippstillatelsene. Ås kommune oppfordres 
til å gjøre det samme. 

SB 
 
 
 
 
 

AØ 

8 Synspunkter fra PURA: 
Snøsmelteanlegg på 
Akershuskaia, Oslo – 
utslippstillatelse fra 
fylkesmannen 

FMOA har i brev av 18.02.2011 svart på 
PURAs henvendelse av 15.12.2010.  
Vedtak: PURA tar brevet fra FMOA av 
18.02.2011 til orientering 

AB 
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Temagruppene Temagruppe Biologi/limnologi:  
Møte avholdt 03.03.2011, neste møte 
05.05.2011. Det ble redegjort for de viktigste 
aktivitetene i temagruppen, bl.a.: 
       -    Cowi-rapporten ”Innsjørestaurerende 

      tiltak i Østensjøvann: Møte med Cowi  
      28.04.2011 der innspill fra     
      temagruppen tas opp 
- Fagrådet for vann- og avløpsteknisk 

samarbeid i indre Oslofjord utarbeider 
et miljøregnskap for fjorden. 

 

Temagruppe Landbruk:  
Møte avholdt 01.03.2011, neste møte 
24.05.2011. Det ble redegjort for de viktigste 
aktivitetene i temagruppen, bl.a.: 

- Opplegg for opplæring i P-indeks-
kalkulatoren snart utarbeidet 

- Miljøplanrådgivningen går sin gang 
- Det gis en høringsuttalelse til FMOA 

på forslag til forskrift for regionale 
miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø-
Hobøl-vassdraget og Isesjø 

- Landbrukskontoret har lyst ut en 
stilling som rådgiver. Den som 
ansettes skal bl.a. jobbe med 
landbrukssektorens ansvarsområde 
innen PURA. 

 

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse:   
- temagruppen blir et ledd i prosessen som 

skal sikre at vi er godt forberedt for 
kommende rapporteringer til VRM – gode 
rutiner – prosedyrer (ref. sak 4) 

- Neste møte avholdes etter møtet vedr. 
sak 4 og 7.  

KB 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OE 
 
 
 
 
 
 
 

OE/AB 
 
 
 
 
 
 
 

SB 
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Kommunikasjon/ 
seminarer/ 
workshops/fagturer 

Møte med Ren Marina 02.03.2011: 
”Miljøarbeid i marinaer i indre Oslofjord” 
Knut representerte PURA på møtet, da Anita 
var i møte med styringsgruppen. Anita 
redegjorde kort for status for Ren 
Marina/oppfølging fra møtet 02.03.2011. 
Innlegg og notat fra møtet ligger på 
http://www.pura.no/artikkel/132/seminarer-
presentasjoner/ 
 

Åpent møte 15.03.2011 med tema: ”Rent 
vann – hvem tar ansvaret? Vassdraget 
Gjersjøen i et pressområde” 
Kort redegjørelse for erfaringene fra møtet.  
Innlegg fra møtet ligger på 
http://www.pura.no/artikkel/133/seminarer-
presentasjoner/ 
 

Nasjonal vannmiljøkonferanse 16. – 
17.03.2011 
Anita var møteleder på seksjon ”Organisering 
og roller i vannområdene” 17.03.2011. Kort 
orientering om konferansen av Hanne/Anita. 
Fagtur 
Et forslag om fagtur til sommerne ble 
diskutert. Aktuelle temaer:  
- innsjørestaurering 
- ivaretakelse av vannkvalitet ved økt 

urbanisering 
- overvann 
- landbruk 
- hvordan jobbes det i vannområder i 

andre land? 
Forslag: Båttur til Danmark med faglig del på 
båten, opplegg i Danmark inkl. overnatting, 
hjem dag 2. 
Anita sjekker ut mulige leverandører for 
utarbeidelse av opplegg for en slik tur, bl.a. 
basert på innspill som kom under møtet. 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 

11 Møte i styringsgruppen 
02.03.2011 

Anita orienterte om saker fra møte i 
styringsgruppen 02.03.2011 som ikke var blitt 
berørt i møtet i prosjektgruppen. 

AB 
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Eventuelt Status for Ljanselva 
Vannområdeutvalget har møte i november 
2011. Da vil det vedtas at Ljanselva er 
overført til Bekkelagsbassenget, ref. mail fra 
Jan Olav Nybo av 10.04.2011. 
 

Møte med Statens vegvesen 29.04.2011 
PURA er invitert til møte med Statens 
vegvesen for å bli informert om og gi innspill 
til aktuelle trasè-valg for ny E 18 forbi 
Østensjøvann. 
På møtet deltar foruten prosjektleder 
temagruppelederne. 
 

Artikkel om Østensjøvann i Østlandets blad 
05.04.2011 
Det ble orientert om en artikkel der Bioforsk 
har uttalt seg om landbruket rundt 
Østensjøvann, tilstanden i Østensjøvann mm. 
Feil i artikkelen er forsøkt rettet opp i en 
henvendelse fra Bioforsk til Østlandets blad. 
PURA går i dialog med Østlandets blad når 
prosjektet har en nyhet å informere om. Det 
bestrebes en positiv vinkling ifht landbrukets 
engasjement i vårt vannområde.  

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OE, KB, 

SB 

13 Neste møte Neste møte avholdes 06.06.2011 kl 09.00-
12.30 på Moer sykehjem, Ås. 

alle 
 

14 Runde rundt bordet  Et møte med mye nyttig informasjon og 
oppdatering. Velstrukturert. 

alle 

 

 

 


