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

 
 
Til stede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall 
 

Knut Bjørnskau, Ski kommune, leder av temagruppen 
Toril Giske, VAV, Oslo kommune  
Linda Malm Schmidt, Frogn kommune 
Lars Buhler, Ås kommune 
Randi Aamodt, Oppegård kommune 
Anne-Marie Holtet, Ski kommune  
Andrew Bennett, Nesodden kommune 
Marte Strand Kvalø, Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
Tormod Solem, Landbrukskontoret, for Lars Martin Julseth 
Anita Borge, prosjektleder PURA 
 
Kajsa Frost, Statens vegvesen 
Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Lars Martin Julseth 
 

Referent Andrew Bennett 

Møtegruppe: Temagruppe Biologi/limnologi 

Møtested: Lille sal, Kulturhuset i Ås 

Møtetid: Torsdag 05.03.15 kl. 09:00 - 12:00 

  

  

 
Sak nr Tema Ansvarlig 

1. 
 

Referat fra møte 12.12.14  
Godkjent uten endringer. 
Referatet legges ut på PURAs hjemmeside. 
 

Knut 
 
Anita 

2. 
 

Prosjekt Østensjøvann - hva nå? 
 

 Tormod redegjorde for prosjekt Østensjøvann og bla 
rapport miljørådgivning høsten 2014. Prosjektet har som 
mål å redusere fosforavrenningen fra landbruket 
ytterligere. Miljørådgivere er i gang med å bistå bøndene 
med planer og gjennomføring av tiltak. Tiltak er basert på 
frivillighet, Landbrukskontoret har ikke tvangsmuligheter. 
Det er nesten bare erosjonsklasse 1 og 2 i området, slik at 
forskrift kan ikke benyttes for å hindre pløying. 

 

 
 
Tormod 
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 En kommunal vannledning er lagt for høyt og hindrer fri flyt 
i øvre del av Bølstadbekken nord for E 18. Dette sjekkes 
opp av Ås kommune. 

 Knut redegjorde for status for tiltak innen kommunalt 

ledningsnett i Ski. I "Overordnet kvalitetsprogram for klima- 

og miljøvennlig byutvikling i Ski kommune" er det lagt 

strenge føringer for utvikling av Ski, også mht. krav til både 

vannkvalitet og fordrøyning/blågrønn struktur.   

 Anne-Marie & Knut informerte om overvåkning av 
vannkvalitet som pågår i forbindelse med anleggsarbeider 
på Ski stasjon. En rensedam i Skibekken er skrinlagt, det 
satses i stedet på fordrøyningsanlegg nær 
anleggsvirksomheten i Ski sentrum.  

 Det arrangeres et møte med tema utbedring/sikring av 
Skibekken. Her deltar Ski kommune, Follo 
landbrukskontor, PURA og ev. konsulent på oppdrag fra 
Ski kommune.  

 Leirelvprosjektet i vannområde Øyeren: Sluttrapporten er 
forsinket – den kommer om noen uker. Er målene for P- 
reduksjon for ambisiøse i leirområder som Østensjøvann? 
Er klassifisering som sterkt modifisert vannforekomst mer 
realistisk? Østensjøvann kan egne seg som pilotprosjekt 
for å teste ut ulike muligheter. Det ble gjort oppmerksom 
på at det er helt spesielle kriterier som ligger til grunn for å 
kunne klassifisere en vannforekomst som sterkt modifisert. 

 

 
 

Lars 
 
 
Knut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita 
 
 
Anita 

3. Miljøgifter. 
Knut informerte om rapporten "Avrenning av miljøgifter fra 
tette flater – litteraturstudium" som nå er ferdigstilt på oppdrag 
fra Fagrådet. Det arrangeres en workshop 11.03.2015 der 
konklusjoner fra rapporten blir diskutert. Det kan være aktuelt 
å gjennomføre pilotprosjekter i PURAs vannområde. 
 

KOS-gruppa har tatt opp sandfang-problematikken. 
Finansiering av sandfang-tømming er et tema, i og med at 
dette er ikke et VA-problem.  
Fagrådet diskuterer hvilke miljøgifter som må overvåkes.  
Ved anskaffelse av tjenester innen vannkvalitetsovervåking fra 
2016 tas en opsjon på overvåking av miljøgifter inn. 
 

Knut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita 
 

4. 
 

Anskaffelse videre overvåking   
Knut/Anita informert om erfaringer med dagens overvåking 
gjennomført av NIVA. 
Knut redegjorde for den nylige anskaffelsen i Morsa på 
vannkvalitetsovervåking. Det vil også for PURA bli vurdert om 
en oppsplitting av anskaffelsen er gunstig, for å utvide det 
aktuelle markedet.  
En ad-hoc gruppe Anskaffelser ble nedsatt, bestående av 
Anita, Anne-Marie, Anna-Lena, Terje og Knut. Anita innkaller 
til et oppstartsmøte etter påske. 
PURA ønsker også denne gang å be om anskaffelsesfaglig 
bistand hos Oslo VAV. Toril sender informasjon om aktuelle 
kontaktpersoner til Anita. 
 

  
Anita/ 
Knut 
 
 
 
 
 
Anita 

http://www.ski.kommune.no/Global/l%20)Kvalitetsprogram_2014.12.18.pdf
http://www.ski.kommune.no/Global/l%20)Kvalitetsprogram_2014.12.18.pdf
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5. Workshop – vannkvalitetens plass i forvaltningen  
En ad hoc-gruppe bestående av Anita, Knut, Endre Hoffeker 
(Oppegård kommune) og Anne-Siri Haddeland (Oslo 
kommune) er nedsatt. Simon Haraldsen, Fylkesmannen, er 
også ønsket inn i gruppen. 
Workshop`en vil fokusere på nivåene fylkesmannen, 
fylkeskommunen og kommunene. Overordnede planer blir 
sentralt, sammen med kommunale planer som sikrer hensynet 
til god vannkvalitet og tiltak for å oppnå dette. Workshop`en 
skal være en arena der kommunenes ulike 
forvaltningsområder møttes for å bli mer bevisste på 
vannkvalitetshensyn i det daglige arbeide. 
Anita innkaller til oppstartsmøte i ad hoc-gruppen i mai.  
Workshop`en avholdes til høsten. 
 

Anita/Knut 
 
 
 
 

6. Søkbare midler fra Miljødirektoratet  
Anita redegjorde for brev fra vannregionmyndigheten av 
03.02.2015. Vannområdene kan søke om tilskudd til: 
- aktiviteter som forbedrer prosess og samarbeid i 
vannområdet 
- medvirkning, informasjon og formidling 
- prosjekter som bidrar til økt kunnskap 
 

Forslag til aktiviteter i søknad: 
 

• Gjennomføring av workshop om vannkvalitetens plass i 
forvaltningen. 
• Utvidet overvåking i tiltaksområde Østensjøvann med økt 
fokus på eutrofiering og miljøgifter (Biotest-undersøkelser med 
bruk av begroingsalger som  testorganismer for påvirkning av 
miljøgifter). 
• Rensing av tilførselsbekker til Kolbotnvann. Her tas det 
forbehold om full finansiering før prosjekt igangsettes. 
 

Anita 
 

7. 
 

Nordre Follo renseanlegg  
Knut orienterte om utredningen om videre drift av Nordre Follo 
renseanlegg. En prognose for befolkningsutvikling er gjort, nå 
utarbeides en rapport til Fylkesmannen på hvordan 
renseanleggets kapasitet skal økes for å håndtere 
befolkningsveksten.  Aquateam/COWI har oppdraget. 
Rapporten til fylkesmannen har frist innen juni. 
 

Knut 
 
 
 

8.        
 

Eventuelt  
Motocrossbane Assurdalen 
Problemer ift. anleggsarbeid og vannprøvetaking i bekkeløpet 
gjennom Assurdalen ble tatt opp. Her er det behov for en 
tettere oppfølging ved Fylkesmannen. 
 

Lufting av Østensjøvann  
Stig Bell har sendt en henvendelse til Anita og Knut med 
forslag om at lufting av Østensjøvann testes ut på lik linje med 
luftingen som har pågått i Kolbotnvann. 
PURA velger å forholde seg til konklusjonen i 
mulighetsstudien for Østensjøvann fra 2011, gjennomført av 
COWI. Her anbefales ikke en lufting. 
 

En presentasjon om lufting av Kolbotnvann ved Sigrid 
Haande, NIVA, sendes gruppen sammen med referatet.  
 

 
 
 
 
Marte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knut 
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