
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Wenche Dørum, Nesodden kommune (møteleder) 

Anita Borge, prosjektleder PURA 
Endre Hoffeker, Oppegård kommune  
Helge Klevengen, Ski kommune 
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune 
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune 
 

Forfall: 
 

Sigrid Bjørck, Ski kommune 
Kaja Standal Moen, Frogn kommune 
 

Møtegruppe: Temagruppe Kommunalteknikk,overvann og spredt bebyggelse - KOS 

Møtested: Nesodden kommune, Tangenten, Tangen sentrum 

Møtetid: Mandag 24. mars 2014 

Referent: Helge Klevengen 

Neste møte:                03.06.2014 Oslo kommune, VAV  
  

 

 
Sak Tema 

 
Vedtak / oppfølging Ansvarlig 

1 
 

Godkjenning av 
møtereferat fra 14.11.13 
og 11.02.14  
 

Godkjent med noen små kommentarer Alle 

2 
 

Fosforregnskap for 
vannområde PURA 2012 
 

Rapporten har blitt oppdatert med hensyn til 
bakgrunnsavrenning. Dette skyldes ny 
kunnskap om metode for beregning av 
bakgrunnsavrenning. «Erfaringen viser at 
selv om en bekk/elv ligger i et område med 
høy leirdekningsgrad er det ikke 
nødvendigvis slik at det er høye naturlige 
fosforverdier i elva. Det er derfor gjort en 
vurdering av målte fosforverdier i bekker og 
elver opp mot teoretisk beregnede, naturlige 
bakgrunnsverdier for totalt fosfor gitt av 
Bioforsk.» 
 

 
Anita 
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3 
og 
4 
 

Rapportering til 
vannregionmyndigheten 
og årsrapportering for 
2013   
 

OneDrive skal benyttes som 
rapporteringsverktøy. Det er noen praktiske 
sp. knyttet til programmet og om oppdatering 
av rapporten fører til at tidligere 
innrapporterte data forsvinner. Wenche skal 
undersøke og sende info til gruppa. 
 
Ski: Har tidligere meldt at man ikke har 
kapasitet til å oppdatere  befolkningstall 
innen spredt avløp og tette flater. Helge skal 
undersøke om man kan gjøre en ny 
vurdering. Rapporteringstall i noen 
nedbørsfelt for 2012 har falt ut av rapporten. 
Til vannregionmyndigheten  skal det 
rapporteres på det som har blitt gjort i 2013 
og legge inn planene for utbedringer 
/saneringer for 2014. Både tiltak og 
kostnader skal rapporteres. 
Frist 1. mai til Wenche. 
 
Til årsrapport for vannkvalitetsovervåking for 
PURA skal det rapporteres på differanser 
mellom tilførsler fra sektorene i 2012 og 
2013.  
 
En tidligere utarbeidet oversikt over  
kostnader  bør gjennomgås av den enkelte 
kommune. Eventuelle endringer kan 
rapporteres til Wenche. 
 
 Frist 28.mars. 
 

 
Wenche  
 
Anita 
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Tilsyn spredte 
avløpsanlegg – 
samarbeid på tvers av 
kommunene? 
 

Det ble stilt spørsmål om mulig samarbeid 
om tilsyn i form av erfaringsutveksling, felles 
sjekklister, etc. 
 
Det ble informert om at Norsk Vann holder 
på å utarbeide brosjyrer på en del 
fokusområder innen spredt avløp, som f.eks. 
årsrapportering, etc. 
I Morsa vil det bli igangsatt et arbeid med å 
utarbeide ny mal for årsrapport. 
 
I forbindelse med tilsynskurset som ble 
gjennomført i fjor sommer, ble det laget noen 
sjekklister som kan brukes. Alle skal ha fått 
disse. 
 
Nesodden: Skal igangsette visuell tilsyn uten 
prøvetakning i første omgang på 
minirenseanlegg. Kommunen skal selv stå 

Alle 
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  for mye av tilsynet, men firmaene 
Miljøservice og Sandnes transport skal 
kontrollere slamavskillere og tette tanker. 
 
Oppegård: Siden alle anleggene ligger i 
området Svartskog hvor kommunen 
planlegger fremføring av kloakkledning, skal 
det ikke gjennomføres tilsyn på separate 
avløpsanlegg. Kommunen skal undersøke 
alle brønner i området. 
 
Oslo: Fører egne tilsyn. Skal undersøke om 
de har sjekklister som kan brukes. 
 
Ski: Har nettopp gjennomført tilsyn av 
minirenseanlegg. Det er mye arbeid for å 
følge opp resultatet og kommunen har ikke 
kapasitet til selv å utføre tilsyn. Stiller et 
generelt sp. om kommunene har tilstrekkelig 
kompetanse til selv å utføre det praktiske 
tilsynet, og om kvaliteten vil være i samsvar 
med et kommunalt tilsynsgebyr.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Siri 
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Arbeidsform/innhold i 
KOS møtene  
 

Ønsker innspill på saker i god tid før møter, 
slik at man har tid til å forberede seg. 

 
Alle  
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Fastsettelse av nye 
møtedatoer 
 

Neste møte blir i Oslo VAV 3. juni, kl. 11.30. Alle 

8 Eventuelt 
 

Ingen saker. Alle 

 
 


