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

Knut Bjørnskau, Ski kommune – KB (møteleder) 
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – TS 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB   
Gunnar Larsen, Ås kommune – GL 
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo – OE 
Kjartan Fønstelien – KF - Akershus Fylkeskommune (stilte for Stig Hvoslef) 

Forfall: Hanne S. Tomter, Oslo kommune – HST  
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW 
Bjørn Buller, Nordre Follo kloakkrenseanlegg – BB 
Arve Bekkevard, Frogn kommune – ARB 
Live Hesthagen, Statens vegvesen – LH 
Tone Asberg/Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Møtegruppe: Prosjektgruppa 
Møtested: Driftsstasjonen på Drømtorp, Ski 
Møtetid: 12. mai 2010 kl 1200 - 1500 
Referent: Stig Bell 
Neste møte:  

 
 
Sak nr Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 

 
1 

Utkast til referat fra møte 
18.2.2010 

Referat godkjent uten kommentarer  



 
2 

Behandling av fremtidig 
organisering av PURA i 
rådmannskollegiet i 
møte 12.3.2010 

Med bakgrunn i møtet ble det 
utarbeidet et notat datert 22.3.2010 fra 
rådmennene i samarbeidskommunene 
til styringsgruppa for PURA-prosjektet. 
Notatet ble videre behandlet i 
styringsgruppa sitt møte 23.3.2010. 
Møtereferatet fra styringsgruppa 
presiserer bl.a. følgende i punkt 2: 
• Det er rådmennene samt øvrige 

deltakere i samarbeidet (les: Oslo 
kommune, Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus – Landbruksavdelingen 
og Akershus Fylkeskommune) som 
vil utgjøre den nye styringsgruppa 
for PURA. 

• Vedtaket oversendes 
kommunestyrene til orientering. 
Vedlegg: Dette vedtaket + 
årsmelding for PURA 2009. 

 
Med utgangspunkt i ovenstående slås 
følgende fast: 

a) Rådmann i Ås (Per Kjærulf) 
er leder for styringsgruppa 

b) PURAs prosjektleder (AB) 
er sekretær for 
styringsgruppa og 
rapporterer til gruppas leder 

c) Vedtak fra styringsgruppa 
sitt møte 23.3.2010 er p.t. 
ikke oversendt 
kommunestyrene 
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Konsekvenser for 
prosjektet ved 
prosjektleders 
sykefravær 

AB er 20 % arbeidsfør ut mai måned. 
Det er sannsynlig at hun blir 100 % 
arbeidsfør etter dette. Dersom dette 
slår til vil oppgavene under punkt 4 
kunne gjennomføres som planlagt. 
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Hvilke oppgaver skal nå 
prioriteres og hvem skal 
gjøre dette? 

Årsrapportering 
vassdragsovervåking 2008/2009: 
KB og Anne Marie Holtet (Ski 
kommune) har jobbet noe med dette. 
Det gjenstår litt arbeid, men forventes 
ferdigstilt i løpet av Juni. Oppegård 
kommune rapporterer som vanlig NIVA 
sine overvåkingsresultater for 
Gjersjøvassdraget. 
 

Anskaffelse vannkval.overvåking: 
Ski kommune jobber nå med et 
revidert opplegg og sender dette 
utspillet til vurdering i PURA i løpet av 
juni. 
 

Innsjørestaurerende tiltak: 
Anskaffelsesprosess påbegynnes i 
begynnelsen av juni. Det er bevilget 
80.000 kr fra Direktoratet for 
naturforvaltning (DN) til en 
mulighetsstudie for 
innsjørestaurerende tiltak i 
Østensjøvann. 
 

PURAs nettside: 
Nytt design er under utarbeidelse og 
det vil bl.a. komme en påloggings-
funksjon i løpet av juni i tilknytning til 
nedlasting av dokumenter. Aktuelle 
kommunale linker sendes AB. 

KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KB 
 
 
 
 
 
KB/AB 
 
 
 
AB 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
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Kommunikasjon mellom 
prosjektgruppen og 
styringsgruppen 

Med utgangspunkt i punkt 4 og brev fra 
Østfold Fylkeskommune 30.4.2010 (se 
eventuelt-sak), bør det settes opp en 
fremdriftsplan for 2010 og 2011 der det 
fremgår milepæler for leveranser, 
møter/vedtak i styringsgruppen og 
kommunikasjon/saksfremlegg overfor 
politikerne. 

AB 
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Temagruppene I brevet fra Østfold Fylkeskommune 
30.4.2010 settes en frist til 21.6.2010 
for rapportering på tiltak som skal 
gjennomføres i 2010. Dette betyr at SB 
og OE snarest må sammenkalle sine 
temagrupper slik at denne 
rapporteringen kan finne sted innen 
fristen. Rapportering på kostnader, 
spesielt landbrukstiltak og spredt 
bebyggelse, må opp og frem. 
 
Stein Sæther på landbrukskontoret i 
Follo sitter på gode maler for 
rapportering, og KB har brukbare 
rapporteringsmaler fra MORSA 
(Oversendes SB og OE) 

SB/OE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KB 



 
7 

Henvendelse fra 
vannregionsmyndighet 
ved Østfold 
fylkeskommune v/Thorild 
S.A. Kongsness til 
PURA om å ha innlegg 
på møte 25.5.10 mellom 
fylkeskommunene. 
Temaet er arbeidet i et 
vannområde - 
organisering 

Thorild Kongsness har snakket med 
Per Kjærulf, og han vil etter all 
sannsynlighet sammen med Thore 
Vestby holde innlegget for 
fylkeskommunene. AB og/eller KB 
ønsker å delta på samlingen. 

AB/KB 

8 Eventuelt Brev fra Østfold Fylkeskommune 
30.4.2010 vedrørende ”Oppgaver og 
roller for vannregionmyndighet, 
fylkeskommuner og 
vannområdeutvalg i vannregion 1, 
Glomma/indre Oslofjord”: 
Brevet presiserer hvordan aktørene 
skal forholde seg i forbindelse med 
oppstart av planfase 2 og oppfølging 
av vedtatt forvaltningsplan og 
tiltaksplan fra planfase 1. Brevet 
inneholder en rekke 
rapporteringsfrister, og det fremgår at 
Akershus Fylkeskommune har 
ansvaret for oppfølging av PURA og at 
Fylkeskommunen skal være politisk 
representert i Vannområdeutvalget (i 
PURA tilsvarer dette styringsgruppa). 
PURA må organisere seg slik at 
fremdriften overholdes, men det stilles 
blant annet spørsmål til hvorfor 
årsrapportering skal gjennomføres 
innen 15.11.2010 da årsrapportering 
normalt gjennomføres 1. kvartal 
påfølgende år. 
 

AB 

  Fagrådsmøte 19. mai: 
Denne dagen skal Fagrådets ”Strategi 
2010” diskuteres, og det er mange 
tema her som er interessant for PURA. 
SB og KB vil være representert, men 
det vil helt sikkert være nyttig for PURA 
om også AB deltar. 
 

 

  Kartlegging av marine naturtyper: 
NIVA ønsker å diskutere hvordan det 
kan tilrettelegges for at denne 
veilederen kan bli et godt 
forvaltningsverktøy for kommunene. 
Møte avholdes i uke 34. 
 

 



  Veileder for vannovervåking: 
Denne ligger nå på vannportalen.no 
 

 

  Status forvaltningsplaner: 
Regjeringen har enda ikke behandlet 
forvaltningsplanene. 
 

 

  Tiltaksplan Oppegård kommune: 
Tiltaksplanen som ble delt ut til 
møtedeltakerne er nylig vedtatt av 
Utvalg for Miljø og Plan i Oppegård 
kommune. Den viser konkret bl.a. 
hvilke ledningsanlegg som skal 
rehabiliteres i perioden 2010 – 2013. 
Alle avløpsprosjekter er forankret i 
PURA sin tiltaksanalyse. Det er viktig 
at alle kommuner og 
Landbrukskontoret i Follo synliggjør 
forankring av sine gjennomførte og 
planlagte tiltak på tilsvarende måte, 
samt at det samarbeides tett der 
fellesprosjekter er hensiktsmessig for å 
nå miljømålene. Prosjekter der PURA 
kan/bør ha en koordinerende rolle må 
synliggjøres og forankres i 
Prosjektgruppa, eksempelvis: 
• Det sendes et brev til 

Fylkesmannen der det etterspørres 
oppfølging av alunskiferdeponiet 
på Taraldrud 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB/KB/SB 

  Utslippstillatelse Nordre Follo RA: 
I henhold til møtereferat fra FMOA 
v/Simon Haraldsen av 22.3.2010 skal 
Nordre Follo Renseanlegg v/BB sende 
søknad om ny utslippstillatelse slik at 
denne kan behandles 1. halvdel 2010. 
KB tar kontakt med BB om dette. 
 

KB 

  PURA og Fylkeskommunen 
Kjartan Fønstelien ber om å bli holdt 
orientert om møtervirksomhet m.v. 
fremover for å sikre best mulig 
oppfølging fra Akershus 
Fylkeskommune sin side. 
 

AB 

 
 
 
 


