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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 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB 
Ole Kirkeby, Frogn kommune – OK 
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – TS  
Arnt Øybekk, Ås kommune – AØ 
Kjell Thirud, Akershus Bondelag – KT (for Tom Wetlesen) 
Ole Eide, Follo landbrukskontor - OE 

Forfall: Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus – TL 
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune - SH 

Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA 
Møtested: Moer sykehjem, Ås 
Møtetid: 23.09.2010  kl. 09.00 – 12.25 inkl. lunch  
Referent: Arnt Øybekk 
Neste møte: 16.11.2010 kl 09-12 på Moer sykehjem, Ås. 

 
 
Forkortelser for “Ansvarlig”: Se liste over “Til stede” og “Forfall” 
Sak nr Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av referat 
fra møte den 
22.06.2010 

Referatet godkjennes. AB 

2 Prosjektorganisasjon Styringsgruppen 
konstituerer seg før fellesmøtet med 
prosjektgruppen 30.09.2010. 
Prosjektleder 
ble reengasjert i stillingen 16.08.2010 
Prosjektgruppen 
Frogn kommune: Torgeir Reierstad og Ole 
Kirkeby vil alternere som Frogn kommunes 
representant.  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Kari 
Engmark går inn i gruppen for Morten 
Ingvaldsen. 

AB 
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  Temagruppe Landbruk: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Kari 
Engmark går inn for Tone Aasberg. 
Temagruppe Biologi/limnologi: 
Nesodden kommune: Ellen Lien er tilbake 
etter fødselspermisjon, men Berit Haga 
Vikanes fortsetter i gruppen. 
Oppegård kommune: Audhild Leistad er 
tilbake etter fødselspermisjon og erstatter 
Nina Sømme. 
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse: 
Frogn kommune: Pernille Sandemose går ut 
i fødselspermisjon og erstattes av Torgeir 
Reierstad. 
Oslo kommune: Randi Skjelanger har sluttet, 
Anne Siri Haddeland går inn i hennes sted. 
Tatt til orientering. 
Vedtak: På fellesmøte mellom styrings- og 
prosjektgruppen 30.09.2010 informeres 
styringsgruppen om: 

- utfordringene ved å sikre 
representasjon fra Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus og Akershus 
fylkeskommune  

- utfordringene ved Landbrukskontoret 
vedr. leveranser til PURA, og det 
deravfølgende behovet for ekstra 
bemanning. Det kommer et notat fra 
Landbrukskontoret til koord. utvalg 
om dette. PURA oversender 
dokumenter fra 2009 vedr. denne 
saken 

- utfordringer i kommunene vedr. 
anskaffelse av kvalifisert arbeidskraft 
innen VA-sektoren – hvilken rolle bør 
PURA inneha her?  

- nødvendigheten av å samordne 
rapportering fra vannområdene med 
kommunenes Kostra- og budsjett-
rapportering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE 
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Økonomi Anskaffelse av kompetanse for 
gjennomføring av mulighetsstudie for 
innsjørestaurerende tiltak i Østensjøvann 
Anita orienterte om status. Temagruppe 
Biologi/limnologi tar saken videre ved 
oppstarts-/avklaringsmøte med Cowi AS 
28.09.2010 og utforming av kontrakt. Frist for 
ferdigstilling av oppdraget er 20.12.2010. 
Vedtak: Vedr. finansieringsmodell for PURA: 
På fellesmøte mellom styrings- og 
prosjektgruppen 30.09.2010 informeres 
styringsgruppen om behovet for en 
revurdering av denne – belastning av vann- 
og avløpsavgiften / krav om andre sektorers 
bidrag. 

AB, KB 
 
 
 
 
 
 
 

AB 

4 Årsrapportering 
vannkval. overvåking 
2008-2010. 
Oppdatering av 
faktaark. 
Videre løp for 
vannkvalitetsoverv. – 
henvendelse fra Ski 
kommune til PURA-
kommunene 

Vannkvalitetsovervåking 2008-2010 
Det er foretatt en systematisering av 
dokumentene fra Limno-Consult etter en mal 
som forenkler kommende års rapportering. 
Faktaarkene skal oppdateres mht utvikling i 
vannkvalitet, gjennomførte tiltak og 
kostnader for dette. Temagruppe 
Biologi/limnologi får mandat til å ta arbeidet 
videre. For en videreføring av design og 
layout fra Tiltaksanalysen og første opplag 
av faktaark benyttes Sommerseth Design 
ved ferdigstilling av årsrapport 2008-2010 
samt faktaark. Det blir oppstartsmøte med 
Sommerseth Design 27.09.2010. 
Vedr. link til www.pura.no fra kommunenes 
web-sider: Samtlige gir Anita 
kontaktinformasjon til web-ansvarlig i sin 
kommune. 
Videre løp for vannkvalitetsovervåking – 
henvendelse fra Ski kommune til PURA-
kommunene 
Knut redegjorde kort for tilbud fra Ski 
kommune som er behandlet i siste møte i 
temagruppe Biologi/limnologi. Endelig tibud, 
som vil være basert på et samarbeid med 
Limno-Consult, sendes til PURAs 
eierkommuner snarlig. Årlig rapportering vil 
blant annet baseres på mal i PURA, hvor 
tiltak/beregning av tilførsler, teoretisk 
beregnet og målt vannkvalitet kobles 
sammen. Dette vil utgjøre grunnlaget for 
årlig rapportering til Vannregionmyndigheten, 
Vann-nett og videre til EU. 

AB, KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB, AØ, TS, 
KB, HST, 

OK 
 
 
 
 

KB 
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5 Ny vannforekomst i 
PURA: Ljanselva  

Oslo kommune vurderer å foreslå en 
innlemming av vannforekomst Ljanselva i det 
nye vannområdet Bekkelagsbassenget. 
PURA avventer en eventuell henvendelse fra 
Oslo kommune/Vannregionmyndigheten 
vedr. dette. Prosjektgruppen stiller seg 
positiv til at Ljanselva innlemmes i 
vannområde Bekkelagsbassenget, men 
forholder seg, inntil noe annet er bestemt, til 
at Ljanselva tilhører PURA.  
Vedtak: På fellesmøte mellom styrings- og 
prosjektgruppen 30.09.2010 informeres 
styringsgruppen om prosjektgruppens 
standpunkt. 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 

6 
 

UMB-prosjekter En samlerapport for prosjektene 
”Sedimentenes betydning som fosforkilde – 
innvirkning av klima” og ”Akkumulering av 
miljøgifter i innsjøsedimenter – betydning av 
arealbruke og sedimentegenskaper for 
miljøstatus i Årungen” er mottatt fra UMB. 
Prosjektgruppen tar rapporten til orientering, 
men ser behovet for å sjekke at tilførselsdata 
fra tiltaksanalysen stemmer overens med 
data i denne rapporten. 
Vedtak: På neste møte i temagruppe 
Biologi/limnologi inviteres UMB for en 
diskusjon om videre samarbeid. Et eventuelt 
prisanslag fra UMB for videre PURA-relatert 
arbeid i Årungen må innhentes. Her må også 
Fylkesmannen kobles inn. 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Forvaltningsplan 2010-
2015 med 
tiltaksprogram: 
Handlingsplaner fra 
vannområdene 

Det ble redegjort for status for 
innrapportering av data fra temagruppe 
Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse. Nå mangler bare data fra 
Landbrukskontoret. Innen 27.09.2010 leverer 
Landbrukskontoret en oversikt over planlagte 
tiltak i 2011 for hver vannforekomst, og 
antatt effekt dette vil ha på 
fosforreduksjonen. Det er behov for en 
strategiplan fra Landbrukskontoret hvor det 
fremkommer hvordan sektor landbruk 
strategisk skal møte kravene om god 
økologisk vannkvalitet innen 2015. Planen 
legges frem for koordinerende utvalg i 
november. 
Styringsgruppen informeres om 
handlingsplan for 2011 på fellesmøtet 
30.09.2010 før den innen 01.10.2010 
oversendes Vannregionmyndigheten. 

SB 
 
 
 

OE 
 
 
 
 
 
 

OE 
 
 

 
AB 

8 Temagruppene Det ble orientert om arbeidet i 
temagruppene. Spesiell oppmerksomhet ble 
rettet mot problemet med å rekruttere og 
beholde medarbeidere, ref. vedtakspunkt 3 i 
sak 2. 

OE, SB, KB 
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9 Kommunikasjon/ 
seminarer/workshops 

- Anita holdt innlegg om erfaringer fra 
PURA i første planperiode på 
oppstartsmøte med nye vannområder 
hos Akershus fylkeskommune 
17.09.2010. 

- Det ble oppfordret om å melde seg 
på SLF-møte i Trøndelag 27. og 
28.10.2010. Frist: 24.09.2010. 

- Møte med arealplanleggere i PURAs 
eierkommuner: Det inviteres til møte 
18.10.2010. Bakgrunn: NIVAs 
kartlegging av naturtyper i 
Bunnefjorden. 

- Link fra Kartportalen til PURAs 
faktaark: Uklart om status. Avventer 
svar fra Arntsberg i Ski kommune. 
PURA følger opp saken. 

AB 
 
 
 
 

alle 
 
 

AB 
 
 
 
 

AB 

10 Eventuelt - Ren Marina: Prosjektmandat og 
forespørsel om samarbeid med 
PURA er mottatt. Et ønsket 
samarbeidet går i første rekke ut på 
gjensidig erfaringsutveksling og 
positiv omtale av hverandres 
aktiviteter. PURA får her en gunstig 
innfallsvinkel mot miljøgifter i 
Bunnefjorden. Det tas inititativ til et 
møte med prosjektleder i Ren 
Marina.  

- WEB-gis: Alle PURAs eierkommuner 
bør benytte dette systemet for 
registrering, drift og overvåking av 
avløp fra spredt bebyggelse. 

- ”Strategi 2010” fra Fagråd for vann- 
og avløpsteknisk samarbeid i Indre 
Oslofjord: Knut redegjorde for status. 
Kommunene og PURA vil få saken til 
orientering.  

- Høring av effekter av 
snøsmelteanlegg i indre havn i Oslo: 
PURA krever å bli hørt i saken. Anita 
retter en ny henvendelse til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Vedtak: På fellesmøte mellom styrings- og 
prosjektgruppen 30.09.2010 informeres 
styringsgruppen om utfordringer ved 
manglende myndighetsutøvelse hos 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette 
gjelder nå flere konkrète saker i vårt 
vannområde. 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SB, AØ, TS, 
KB, HST, 

OK 
 
 

alle 
 
 
 
 
 

AB 
 
 
 
 

AB 
 
 

 
 

11 Neste møte  Neste møte avholdes 16.11.2010 kl.0900-
1200 inkl. lunsj på Moer Sykehjem, Ås. 

alle 

12 Runde rundt bordet Møtet var innholdsrikt, bra, men vedtakene 
må presiseres tydeligere. 

AB 

 


