
 
 

Velkommen til åpent møte om vannkvalitet  i 
PURA, vannområdet Bunnefjorden med 
Årungen- og Gjersjøvassdraget 

Foto: Sommerseth Design 

Oppegårdstjernet, Frogn 



kl tema innlegg ved rolle/representerer 

19.00-
19.10 

Hvorfor et åpent møte om rent vann? Trine Christensen leder av styringsgruppen for 
PURA 

19.10-
19.35 

Rent vann krever dugnadsarbeid! Hva gjøres 
for å forbedre vannkvaliteten i vårt 
vannområde? Hvilke utfordringer møter vi? 
Hvilke verktøy har vi?   

Anita Borge  prosjektleder PURA 

19.35-
20.00 

Planer og atter planer – kan de gi oss rent 
vann? 
Hvordan bidrar tiltaksanalysen for PURA til 
rent vann?  

Leif Simonsen Norconsult. Bidragsyter i 
utarbeidelse av revidert 
tiltaksanalyse for PURA 2013 

20.00-
20.15 

Pause med kaffe og te     

20.15-
20.45 

Innspill fra møtedeltakerne. PURA vil gjerne ha svar på: 
- Hva betyr god vannkvalitet for folk flest?  
- Hvordan deltar du i dugnadsarbeidet? 
- Hvilke gode råd kan møtedeltakerne gi PURA i arbeidet mot god vannkvalitet?  
- Hvor ligger de største utfordringene?  
- Hvordan når vi sammen målet om god vannkvalitet? 

20.45-
21.25       

Paneldebatt. Deltakere: Representant fra miljøvernorganisasjonene, politikerne, landbruket, 
kommunene og vannregionmyndigheten                       

21.25-
21.30 

Oppsummering, avrunding og vel hjem Anita Borge prosjektleder PURA 

21.30                            Slutt 



Anita Borge 
prosjektleder PURA, vannområdet Bunnefjorden med  
Årungen- og Gjersjøvassdraget 
 

 

Åpent møte om vannkvalitet  
Ski,  17.09.2013 
 

"Rent vann krever dugnadsarbeid!"  
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  PURAs mål: 
 

Sikre god kjemisk og økologisk 
 tilstand, tilnærmet naturlig,  
for vannkvaliteten  
i Bunnefjorden med Årungen- og  
Gjersjøvassdraget 
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PURA – vannforekomstene 
 
 



    PURA – prosjektorganiseringen  
 Styringsgruppe: 

Rådmenn fra eierkommunene,  
Akershus fylkeskommune 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 

 

Prosjektgruppe: 
Eierkommunene, sektorene,  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
Akershus fylkeskommune 

 

Temagruppe Landbruk 
Temagruppe 

Kommunalteknikk,  
overvann og  

spredt bebyggelse 

Temagruppe 
Biologi/limnologi 



Litt historie: 
 
● 2000: EUs rammedirektiv for vannressurser gjøres gjeldende for 
medlemsstatene 
 

● 2007: EUs rammedirektiv implementeres i norsk lovverk ved ”Forskrift for 
rammer for vannforvaltningen” – ”Vannforvaltningsforskriften” 
 

● 2008: PURA, vannområde Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget, etableres  
 

● 2009: EUs rammedirektiv for vannressurser innlemmes i EØS-avtalen  
    – blir dermed juridisk forpliktende for Norge 
 

● 2009: PURA ferdigstiller sin tiltaksanalyse og leverer denne til  
   vannregionmyndigheten som bidrag til forvaltningsplan for vannregion 
   Glomma 
 
● 2009: Mai/juni: PURA arrangerer seminarer på Nesodden, i Oppegård  
   og Ås kommuner for å få innspill på tiltaksanalysen – resultatet ble  
   sendt til vannregionmyndigheten som innspill til forvaltningsplanen 
 
 



REVI - nye miljømål 
- nye, skjerpede tiltak 
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Utfordringer vi støter på: 
 ● Tid 
   Forbedringen i vannkvalitet går for langsomt! Vi har dårlig tid dersom 
   vi skal nå målet! 
 

● Effektivitet 
   Sektorene jobber, men det bør jobbes enda mer effektivt! Hva hindrer  
   oss? 
 - Kommunalt avløp: Penger, ressurser (mannskap i kommunene) 
 - Spredt avløp: Penger, ressurser (mannskap i kommunene) 
 - Landbruk: Ekstremvær, målkonflikter matproduksjon/miljø 
 

● Penger!  
  Mangel på statlige midler – med Stortingets behandling om  
  gjennomføring av vanndirektivet i 2008 fulgte en lovnad om 480 mill. kr  
  – skulle brukes innen 2013. Bare drøyt halvparten er bevilget… 
 

● Befolkningsvekst og utbygging 
   Presset øker på vårt vannområde 
 - flere mennesker 
 - flere veier 
 - utvidelse av jernbane 



Gir rapporter og planer oss rent vann? 
 
● Revidert tiltaksanalysen for PURA – beskriver mål og tiltak for  
   vannkvaliteten i vannområdet 
 

 
 

 

Operasjonalisering: Kommunenes egne planer     
 
 

● Forvaltningsplan 2016-2021 med tiltaksprogram for Vannregion 1 
    Glomma/indre Oslofjord inkludert grensevassdragene på Østlandet –  
    vedtas i fylkestingene som en fylkesdelplan etter plan- og  
    bygningsloven 
 
 

● Rapportering, rapportering, rapportering! 
  - til vannregionmyndigheten (Fylkeskommunen) 
  - til EU-kommisjonen og EFTAs kontrollorgan, ESA 
  



Dugnadsinnsats - medvirkning 
Synspunkter fra møtedeltakerne  
  

    

● Hva betyr god vannkvalitet for deg?  
● Hvordan deltar du i dugnadsarbeidet? 
● Hvilke gode råd kan du gi PURA i arbeidet mot god vannkvalitet?  
● Hvor ligger de største utfordringene?  
● Hvordan når vi sammen målet om god vannkvalitet? 



TAKK FRA 

ANITA BORGE 
prosjektleder PURA 
 
 
 
 
 

   www.pura.no 
  
  



Dugnadsinnsats - medvirkning 
 

    
 

EUs Vanndirektiv, innledningen, punkt 14: 

”Dette direktivs suksess avhenger av nært samarbeid og samordnet innsats 
på felleskapsplan, medlemsstatsplan og lokalt plan samt informasjon, 
høring og medvirkning fra offentligheten, herunder brukerne”.  
 
EUs veiledningsdokument ”Public Partipication In Relation To The Water Framework Directive”: 

”Deltakelse i vannforvaltningen defineres som å gi mennesker mulighet til å påvirke 
resultatet av planer og arbeidsprosesser. Dette skal gjøres ved informasjon, høringer, 
medvirkning”. 
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