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1. Eierskap: Kommunene Frogn, Nesodden,
Oppegård, Ski,  Ås og Oslo

2. Vannområdeutvalg/styringsgruppe:  
Ordførere i Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og 
Ås  – hvorav 1 leder. Leder av prosjektgruppen

og 1 rep. Oslo. 
Fylkesmannen og fylkeskom. (observatører)

3. Referansegruppe:
Akershus bondelag, Småbrukarlaget, 

Skogeierlag, Naturvernforbundet
Jeger- og fiskeforbundet, Friluftsorg.

OSL

4. Administrativ prosjektgruppe: 
1 faglig repr. fra hver kommune inkl. Oslo

(hvorav 1 leder av prosjgr. og 3 ledere temagr.)
Repr. fra fylkesmannens miljøvernavdeling, 
Akershus fylkeskom, NVE, statens vegvesen

5. 1 Temagruppe kommunalteknikk, 
overvann, utslipp fra spredt bebyggelse:

1 faglig representant for hver kommune
Leder fra kommunene velges innenfor gruppa

1 repr. fylkesmannens miljøvernavdeling

5.2. Temagruppe biologi/limnologi: 
1 faglig representant for hver kommune

Leder fra kommunene velges innenfor gruppa
2 repr. fylkesmannens miljøvernavdeling

UMB og LimnoConsult

5.3 Temagruppe landbruk:
Faglig representant for hver kommune

Leder fra kommunene velges innenfor gruppa 
1 repr. fylkesmannens landbruksavdeling

Repr. grunneier/bondelaget  UMB



Bruk av temagruppene –
tiltaksanalysen (frist 01.09.08)
� Temagruppe landbruk og temagruppe 

kommunalteknikk, overvann, utslipp fra 
spredt bebyggelse må snarest konstituere 
seg og velge ledere.

� Fungerende prosjektleder innkaller til 
første møte i temagruppene

� Lokal kunnskap om forurensningskildene 
er viktig 



Bruk av temagruppene -
tiltaksanalysen
� Gruppene jobber hver for seg i første fase 

av tiltaksanalysen for å bringe inn data 
vedr. beregning av tilførslene og hva som 
er realistiske tiltak  

� De to temagruppene jobber sammen i siste 
halvdel av tiltaksanalysen vedr. 
kostnader/kostnadseffektivitet

� Bruk av konsulent(er) 



Utfordring tiltaksanalysen
� Framtidig helhetlig arealforvaltning langs 

vassdragene 

� Prosjektgruppen ivaretar dette i 
tiltaksanalysen?

� Dette blir nok en av de store utfordringene 
politisk i kommunene 



Innspill fra høring vesentlige 
spørsmål for vannforvaltning 
� Høring med frist 30.06.08 vedr vesentlige 

spørsmål for vannforvaltningen for 
vannområdet skal med i prosess 
tiltaksanalyse -tiltaksprogram 



Tiltaksprogram (frist 31.12.08)
� De to temagruppene jobber hver for seg i 

forhold til forurensningskildene.
� Temagruppe biologi/limnologi foretar 

eventuell justering av overvåknings-
program, mål for vannkvalitet og valg 
parametere (terskelindikatorer)

� Eventuelle interne tiltak resipient (Årungen 
og Bunnefjorden)  



Prosjektgruppens rolle i arbeidet 
med tiltaksanalysen og tiltaks-
program
� Avholde felles møte med temagruppene i 

forhold til sluttfasen av tiltaksanalysen og 
tiltaksprogram

� Avklare eventuelle spørsmål fra 
temagruppene

� Koordinerende rolle i forhold til 
konsulent(er) 

� Rapportere til styringsgruppen 


