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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Anita Borge, prosjektleder PURA 

Stig Bell, Oppegård kommune - møteleder 
Sveinung Lindland, Oppegård kommune 
Anne Charlotte Elgåfoss, Nesodden Kommune 
Marie Fossum, Nesodden kommune 
Torgeir Reierstad, Frogn Kommune 

 
Forfall: 

 

Anne Siri Haddeland, Oslo kommune 
Sigrid Bjørck, Ski kommune 
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune 
Helge Klevengen, Ski kommune 

Møtegruppe: Temagruppe kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 
– KOS 
 

Møtested: Sofiemyrveien 8, Oppegård 
 

Møtetid: 24.01.2011, kl. 1200 – 1345 
 

Referent: Marie Fossum 
 

Neste møte: Ikke fastsatt 



 
Sak 

nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av 

møtereferat 16.08.10 

Referatet ble godkjent  

2 og 

4 

KOSTRA-

rapportering for 

2010 

KOSTRA-tall må rapporteres til Stig Bell innen 28 jan.:  
- Fornyelse av spillvannsledninger i 2010 (antall meter) 
- Rehab. avløpsanlegg spredt bebyggelse 2010 (stk) 
- Overløpsutslipp 2010: (m3/kg fosfor) 
Tallene oppgis for den enkelte vannforekomst og skal 
brukes i rapporteringen til overordna myndigheter. 

Alle KOS-
medlemmer 

3 Ny utslippstillatelse 

fra fylkeskommunen 

Oppegård, Ski og Ås kommune har fått ny 
utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Viktige punkter her: 
 

- Det skal gjøres en klimatilpasset risikovurdering av 

avløpsanlegg innen juni 2011. 

-  Det skal også lages en risikohåndtering og en 

handlingsplan skal utarbeides innen 1.1.2012. 

- Det skal også utarbeides en handlingsplan for 

reduksjon av fremmedvann til avløpsnettet innen 

1.1.2012. 

- Et annet krav fra Fylkesmannen er at det skal utføres 

et program for fornyelse av avløpsnettet som skal gå 

fram til 2021. Fornyelsesprogrammet skal være klart 

innen 1.1.2012 og må behandles politisk. Det er 

derfor viktig å starte opp med dette. Det ble 

diskutert om det bør foregå et samarbeid i PURA for 

opparbeidelse av dette. 

Det er mulig at Frogn og Nesodden får bedre tid til å 
gjennomføre disse punktene da så langt ikke har mottatt 
noen ny utslippstillatelse. 

alle 

5 Evt. saker: 

Benchmarking - 

Norvar 

 

 

 

 

Handlingsplan 

PURA 

 

 

Rapportering til 

NVE 

 
Kun 3 av kommunene i PURA (Oslo, Oppegård og 
Nesodden) er med i Norvars benchmarking av 
tilstandsvurdering av vann- og avløpstjenester. Stig Bell 
oppfordrer alle kommunene i PURA om å bli med. 
 
 
Det kan være nyttig å lese gjennom handlingsplanen til 
PURA som ble utarbeidet og sendt FMOA 22.11.2011 
(se e-post vedlegg fra Anita Borge). 
 
NVE krever at det rapporteres om tilstand på damanlegg, 
dette henger sammen med den nye damforskriften. 
Ansvaret ligger på dameier, NVE skal kun føre tilsyn. 
Det bør sjekkes opp hva dette medfører for kommunen. 

alle 

 


