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Sak nr. Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 

1. 
 

Referat fra møte 
04.12.2013 
 

Anita hadde noen kommentarer ang. pkt. 5, 
7 og 8. Kajsa gir noen innspill til pkt. 8. Eli 
Moe hadde sendt kommentarer pr. mail. 
Innspillene tas inn og nytt forslag til referat 
sendes gruppen  

Ellen  
 

3. Årsrapport 2013  
 
Orienteringssak 

Anita orienterte. Det er viktig at det nye 
rapporteringsverktøyet, som er under 
utvikling ikke forsinker kommunenes 
leveranser av tilførselsdata for årsrapporten. 
Det ble diskutert om ad-hoc-gruppen for 
utarbeidelse av årsrapporten skal ta opp 
flere medlemmer. Vi ble enige om at vi 
forsetter med en kjernegruppe som i dag, og 

Anita 

  

  
 
 
 
PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 

Tilstede: 
 
 

Ellen Hougsrud, Landbrukskontoret i Follo, leder av gruppen 
Randi Aamodt, Oppegård kommune 
Anne-Marie Holtet, Ski kommune 
Terje Wivestad, FM i Oslo og Akershus,  
                    Miljøvernavd. (fra kl. 09.20) 
Eli Moe, Frogn kommune (fra kl. 11.00) 
Kajsa Frost, Statens vegvesen 
Toril Giske, VAV, Oslo kommune 
Arnt Øybekk, Ås kommune 
Anita Borge, prosjektleder PURA 
 

Referent: Randi Aamodt 

Møtegruppe: Temagruppe Biologi/Limnologi 

Møtested: Lille sal, kulturhuset i Ås 

Møtetid: Fredag 14.02.2014 Kl.09:00-11.30 

Rekkefølgen på sakene ble noe endret for tilpasning til Fylkesmannens 
tilstedeværelse på møtet 
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 tar opp ekstra medlemmer til spesielle 
oppgaver. Temagruppen får dokumenter til 
kommentarer iht. tidligere prosedyre. 
 

 

2. Fugleåsen 
næringsområde i Ski 
kommune. 
 
Orienteringssak 

Anne-Marie orienterte. Våren 2012 ble det 
oppdaget førhøyede verdier av nitrogen i 
Tussebekken og Tussetjern gjennom 
overvåkningen som ble gjort i forbindelse 
med utbygging og sprenging av Fugleåsen i 
Ski kommune. Limno-Consult hadde 
ansvaret for overvåkningen. Cowi utarbeidet 
i ettertid en rapport hvor de også ser på 
andre mulige årsaker til forurensningen enn 
fra sprengingen. Forholdet ble politianmeldt 
av Ski kommune, men politiet har henlagt 
saken pga bevisets stilling. 
Det vil uansett være nyttig å ta lærdom av 
saken, særlig i forhold til 
miljøoppfølgingsprogram i byggesaker og at 
disse blir konkrete og etterprøvbare.  
Kommer FMOA til å foreta seg noe mer i 
saken? Terje undersøker og melder tilbake. 
Det er Kari Skogen som er saksbehandler. 
Konklusjon: PURA har ikke «henlagt» saken, 
vi må som et minimum komme fram til 
læringspunkter for lignende fremtidige saker.  
 
Forurensningssaker er ofte kompliserte. 
Hadde det vært en ide å arrangere et 
fagseminar for forurensningsmyndighetene i 
de respektive kommunene, hvor vi kunne 
lære både om lovverk og måter å løse 
saker? Her bør både byggesaks- og 
vannforvaltningsansvarlige delta. 
 

Anne-Marie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terje 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 

4. Oppdaterte faktaark 
for 
vannforekomstene 
 
Orienteringssak 

Anita orienterte og hadde med eksempler på 
to faktaark. Det oppdateres faktaark for alle 
vannforekomstene og det skal også lages 
web-versjoner av dem. NB: Disse 
faktaarkene er ikke identiske med de som 
ligger inne i Vann-nett. Faktaarkene skal 
legges ut på PURAs hjemmeside og de kan 
også legges ut på Follokart. Anne-Marie 
finner ut hvem som er kontaktperson for 
Follokart i Ski 
 
Under dette punktet ble det en diskusjon om 
leirdekningsgrad og bakgrunnsavrenning. 
Disse kan være betydelige, men usikre 
størrelser. Kan det være erfaringer å hente 
fra Sverige og Danmark? 
 

Anita 
 
 
 
 
 
 
Anne-Marie 
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  Anita mente at vannområdene har fått altfor 
kort tid på seg til å skaffe data om dette. 
 
Temagruppe får forslag til ferdigstilte 
faktaark til gjennomsyn og kommentarer. 

  
 
 
Anita 

5. Antall 
vannforekomster i 
PURA og begrepet 
«tiltaksområde». 
Møte med 
Fylkesmannen og 
deltagelse fra 
gruppa. 
 
Vedtakssak 

Leif Simonsen, Anita og Knut Bjørnskau fra 
Ski deltar på møte hos Fylkesmannen med 
tema vannforekomster i PURA – ev. bruk av 
nytt begrep "tiltaksområde". Fra 
Fylkesmannen stiller Terje og ev. Simon 
Haraldsen. Anja Winger fra Akershus 
fylkeskommune inviteres også. Anita kaller 
inn til møte i uke 12. 
 
 
 

Anita, Terje 

6. Basisovervåkning i 
regi av 
Miljødirektoratet 
 
Orienteringssak 

Terje orienterte. Denne saken har pågått i 
lang tid. Rett før jul 2013 oversendte 
Miljødirektoratet et forslag til stasjonsnett for 
basisovervåkingen til Miljødepartementet.  
Informasjon ligger på Vannportalen under 
"Vanntema" – "Overvåking". 
Iht. til dette forslaget er det tre målestasjoner 
i PURA, alle marine stasjoner i 
Bunnefjorden. FMOA vil gi mer informasjon 
til alle vannområdene. Basisovervåkingen er 
såpass «grovmasket» at den ikke kan 
erstatte den tiltaksrettede overvåkingen. 
 

Terje 
 

7. 
 
 

Seminar om utfiske i 
Østensjøvann. 
 
Orientering fra ad-
hoc gruppa. 
 
Orienteringssak  

Anita orienterte om fagseminar. Det holdes 
12. mars på Vitenparken på NMBU fra kl. 9 – 
14.30. Før lunsj blir det foredrag av blant 
annet Thrond Haugen og Thomas Rohrlack, 
som vil gå hhv. for og imot utfiske. Etter lunsj 
er det foredrag av danske Erik Jeppesen og 
kommentarer/synspunkter/innspill ved Dag 
Hessen. Vi håper seminaret kan munne ut i 
en anbefaling til PURA om utfiske eller ikke. 
 
Seminaret er gratis, men man må kjøpe lunsj 
selv i kantinen. 
 

Anita, Arnt og 
Randi. 

  
Eventuelt 
 

 
Planprogram for ny E18 gjennom Ski og Ås 
er ute på høring. PURA sender inn 
høringsuttalelse innen fristen 28.02.2014. 
Denne samkjøres med Landbrukskontorets 
høringsuttalelse. 
 

 
Ski og Ås 
 
Anita 
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PURAs webside: Vi har fått en ny «vert» 
med stabile servere. Et nytt og anerkjent 
publiseringsverktøy, Word Press, er tatt i 
bruk. Den nye siden er mye mer 
brukervennlig og mer rettet inn mot våre 
interessenter. Anita sender ut en epost til 
PURA når den er klar for lansering. 
 
Det var ønske om møteplan for året. Ellen 
setter opp et forslag og sender ut. Dersom 
datoer viser seg ikke å passe, eller det ikke 
er behov for møter, flyttes eller avlyses de. 
 
Alle kommunene sitter på store mengder 
gamle data. Er det ønskelig at disse legges 
inn i Vann-nett? Terje mener ja. Vi kommer 
tilbake til det. 
 

Anita 
 
 
 
 
 
 
 
Ellen 
 
 
 
 
Alle 
 

  
Runde rundt bordet. 

 
Møtet ga god anledning til å diskutere 
aktuelle saker. PURA jobber bra, det er 
interessant å sitte i temagruppen og å bidra i 
aktivitetene. En god anledning til å orientere 
seg om hvordan nabokommunene jobber. 
Bra oppmøte og aktiv deltagelse fra hele 
gruppa inn i diskusjonene.  
  

 
Alle 

    

 Lunsj   

 


