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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Anita Borge, PURA – AB 

Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB 
Hanne S. Tomter, Oslo kommune – HST 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB  
Gunnar Larsen, Ås kommune – GL 
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – RI 
Svein Skøien, Landbrukskontoret i Follo – SS 
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW 
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen – SH 
Bjørn Buller, Nordre Follo kloakkrenseanlegg – BB 
Arve  Bekkevard, Frogn Kommune – ABE 
Kjartan Fønsterlien, Akershus fylkeskommune (for Stig Hvoslef) 

Forfall: Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV 
Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE – GHAA 
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH 

Møtegruppe: Prosjektgruppe PURA 
Møtested: Frogn Rådhus, Drøbak 
Møtetid: 05.03.2009 kl. 10.00 – 13.30 inkl. lunch 
Referent: Hanne S. Tomter, Oslo kommune 
Neste møte: 02.04.2009 kl. 09.00 –  ca. 12.30. Nordre Follo renseanlegg  

  
 

 

 

 

Sak 
nr 

Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 

1 
 

Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
18.12.2008 

Merknad. Sak 2. Gunnar Larsen, Ås kommune, 
fortsetter i prosjektgruppen og temagruppe 
Biologi/limnologi, men går ut av temagruppe KOS. 
 
Referatet godkjent med merknad.  

AB 
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2 Prosjektorganisasjon 
 

Prosjektgruppen 
- Frogn kommune: Arve Bekkevard går inn i 
gruppen etter Andrea Zuur. 
- Nesodden kommune: Trine Skjæveland går inn i 
gruppen etter Reidun Isachsen. 
Temagruppene 
Temagruppe Biologi/limnologi 
  - Frogn kommune: Eli Moe kommer inn 
Temagruppe Landbruk 
  - Ski kommune: Reidar Haugen erstatter Knut 
Bjørnskau 
  - Frogn kommune: Eli Moe deltar ved behov. 
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse 
  - Ås kommune: Jan-Fredrik Aarseth erstatter 
Gunnar Larsen 
 - Ski kommune: Sigrid Bjørck erstatter Anne-Marie 
Holtet  
 
Invitasjon sendt Viken Skog og Forsøksringen 
SørØst. Viken Skog har ikke kapasitet til å delta. I 
tilbakemeldingen fra Forsøksringen SørØst ble det 
stilt spørsmål om møtehonorar. Temagruppe 
Landbruk har diskutert om det er muligheter for at 
Viken Skog og Forsøksringen mottar sakslister og 
møtereferat. 
 
Vedtak: Viken Skog og Forsøksringen SørØst er 
velkommen til å delta, men på lik linje med øvrige 
deltagere. PURA gir ikke honorar for deltagelse i 
prosjekt- eller temamøter. Innkalling og referater 
sendes kun til deltagere i PURA prosjektet. Alle 
godkjente referat legges etter hvert ut på 
www.pura.no 

AB 

3 
 

Økonomi Budsjett 2009. AB redegjorde for status i budsjettet. 
Gjennomgangen ble tatt til orientering. 
 
Søknad til Akershus fylkeskommune om 
økonomiske midler 
Status: Søknad er mottatt. Muntlig signalisert at vi 
får, men et mindre beløp enn det vi søkte om. 
 
UMB-prosjekt – sedimentenes betydning som P-
kilde. Masteroppgave. 
Prosjektet har hatt dårlig framdrift. GL var kritisk til å 
gi støtte til prosjektet uten at det ble stilt større krav 
til framdrift. 
 
Vedtak: Til tross for forsinkelsene støtter PURA 
prosjektet med 40.000 kr. PURA forventer 
forløpende og tett dialog, samt utarbeidelse av 
statusrapport og deltagelse på workshop i mai. 
Delrapport skal leveres PURA innen 01.12.2009. 
AB sender ut ny søknad med prosjektbeskrivelse 
når denne er klar fra UMB. 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
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3 Økonomi fort. Prosjekt vedr. karakterisering av naturtilstanden i 
indre Oslofjord – bruk av foraminiferer 
KB orienterte om prosjektet. Møte avholdt mellom 
Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i 
indre Oslofjord, PURA og SFT. Enighet om at det er 
kritiske kunnskapshull og at det er behov for 
metodeutvikling for å sette naturtilstand - generelt. 
SH redegjorde for status mhp statlige midler. 
 
Vedtak: PURA støtter prosjektet, men ikke med 
økonomiske midler. Viktig at Fagrådet går aktivt inn 
sammen med statlige myndigheter. 
 
Behov for ekstra bemanning for 
forvaltningsoppgaver på Landbrukskontoret  
Notat fra PURA av 30.01.2009. PURA ønsker et 
ryddig forhold til roller og ansvar. Prosjektet skal 
påpeke behov, mens forvaltningsoppgaver må løses 
der oppgavene er plassert. Landbrukskontoret 
dekker mer enn bare PURA-prosjektet. 
 
Vedtak: PURA vil bistå med å påpeke behovet for 
tilstrekkelig bemanning ift oppgaver som følger av 
EU´s vanndirektiv og vannforvaltningsforskriften. 
 
Årsmelding 2008 
Behov for en årsmelding til styringsgruppe og 
prosjektgruppe. 
 
Vedtak: Det utarbeides en kort årsmelding, - 
regnskap og oppnådde resultater. 

AB/KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB/SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
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4 
 

Tiltaksanalysen Populærutgave av tiltaksanalysen -   
Målgruppe for populærutgaven: Politikere og folk 
flest. Det ble presisert viktigheten av et kortfattet og 
leservennlig dokument. Aquateam har frist til 
13.03.2009 med første utkast. Utkastet sendes på 
høring i prosjekt - og temagrupper. Frist for 
tilbakemeldinger til AB settes til den 27.03.2009. 
 
NIVA-, Limno-Consult- og Bioforsk-rapporter – 
Endelige versjoner er mottatt med unntak av 
Bioforsk-rapport hvor det fortsatt er behov for 
forbedringer. AB følger opp sluttføring av sistnevnte. 
 
Utarbeidelse av bedre kostnadstall for 
landbrukstiltak, samarbeid med NILF og SLF 
NILF vil lede prosjektet med fokus på kostnadene 
ved foreslåtte landbrukstiltak. PURA sitter sammen 
med bl.a. Landbrukskontoret i Follo, 
Haldenvassdraget og Morsa i en referansegruppe. 
 
Beregninger av kostnadseffektivitet og årskostnader  
AB og GL vil sammen jobbe fram bedre tall for VA- 
sektoren. Felles beregningsgrunnlag vil være et 
viktig grunnlag når fylkeskommuner og kommuner 
skal forplikte seg. 
 
Høringsdokumenter fra VRM. Involvering av 
rådmennene/politisk forankring. Felles sak til 
kommunene med fokus på tiltak, kostnader og 
konsekvenser. Saken legges fram for SG på 
førstkommende møte 30.03.2009. 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB/GL 
 
 
 
 
 
AB 

5 Temagruppene Limnologi: KB orienterte om arbeidet med:  
- Aquateam og populærutgaven 
- Forslag til stasjoner for basisovervåking og 

FMOAs brev til Direktoratet for 
naturforvaltning. 

- Interkommunalt samarbeid om 
forurensningstilførsler og kildersporing 

- Innsjørestaurering og samarbeid med ulike 
fagmiljøer 

 
Landbruk: TW orienterte kort om arbeidet med P-
indeks (risiko for P-avrenning) og miljøplaner. Viktig 
oppgave som vil peke ut problemområder og 
friskmelde andre arealer. 
 
Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 
(KOS):  SB redegjorde for etablering av ulike forum: 
Avløp i spredt bebyggelse, fett i ledningsnettet, 
rørinspeksjon og spyling, kildesporing avløpsnett, 
rehabilitering av kommunalt avløpsnett og felles VA-
norm for kommunene i Follo. Kommunene er bedt 
om å melde inn kontaktpersoner for de ulike 
temaene samt å sende inn oversikter over plan 
(hovedplaner, tiltaksplaner, reguleringsplaner). 

KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SS 
 
 
 
 
SB 
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2.planperiode: 
Ljanselva innlemmes 
i vårt vannområde 

Oslo har gitt innspill om dagens overvåking i 
Ljanselva. Er omfattende, men kan ha noen udekte 
behov innen biologisk overvåking.  
 
PURAs overvåkingsprogram justeres (kart). Oslo er 
i gang med anbudsprosess vedr. overvåking i Oslo.  
PURA tar hensyn til dette i anskaffelsesprosess for 
overvåking i PURA. 

AB 

7 Kommunikasjon/sem
inarer/workshops 

• Web-siden er godt besøkt 
• Alle godkjente referat fra møter i både SG, PG 

og TG legges ut 
• Evaluering av PURA seminar 10.02.2009: 

Læringspunkt. Hvordan få med rådmennene? 
• Informasjonsbrosjyre for bøndene, utarbeidet i 

samarbeid med Landbrukskontoret, er 
distribuert 

• Informasjons-/kommunikasjonsmøte med 
interessenter: Gjennomføring av de 3 
informasjonsmøtene (Årungen, Gjersjøen og 
Bunnefjorden) i april – mai. AB sender ut forslag 
til program 

• Forslag om å samarbeide med Norsk Vann og 
slamgruppen der (Kontaktperson: Steinar 
Nybruket) 

AB 

8 Møte i 
styringsgruppen 
19.01.2009 

AB redegjorde for de viktigste temaene som var 
oppe. 
 

AB 

7 
 

Neste møte Neste møte i PG blir 02.04.2009 kl. 0900 hos Bjørn 
Buller på Nordre Follo renseanlegg 

AB/BB 

8 
 

Eventuelt Prosjektseminar 
Halvdagsseminar for PG og TG om temaene 
overvåking, kildesporing og planarbeid/prosesser i 
kommunene. Seminar avholdes før sommeren.  
 
Masteroppgaver 
Hvilke behov har PURA prosjektet? Hvordan kan 
prosjektet ta et delansvar for viktige fagområder 
innen vannforvaltningen? Temaet tas opp som egen 
sak på neste møte 

AB 

9 
 

Runde rundt bordet- 
Evaluering av møtet 

Møtet var bra og ryddig.  
Dette var et langt møte med mange saker. 
Møtestruktur kan godt bli enda noe strammere. 

 

 


