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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Marit R. Leinhardt, fung. leder av styringsgruppen - MRL 

Harald K. Hermansen, Frogn kommune – HKH (til sak 6) 
Audun Fiskvik, Ski kommune - AF 
Harald Toft, Oppegård kommune - HT 
Jan Olav Nybo, Byådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune – JON 
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. - TL 
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB 

Forfall: Geir Grimstad, Nesodden kommune – GG  
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune - SH 

Møtegruppe: Styringsgruppen i PURA  

Møtested: Råduset i Vestby kommune 

Møtetid: 17.06.2011 kl 12.25 -13.45 

Referent: Anita Borge 

Neste møte: Avtales senere 

 
Forkortelser i kolonne for ”Ansvarlig”: Se liste over ”Til stede” og ”Forfall” 

 
Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
02.03.2011 

Vedtak: Møtereferatet ble godkjent med en liten 
justering. 

AB 

2 Prosjektorganisering Status for prosjektorganiseringen 
Oversikt over prosjektorganiseringen pr 
17.06.2011 ble delt ut og gjennomgått. 

AB 

3 Økonomi Aktivitetsplan for PURA 2011 med kostnader 
Planen ble gjennomgått  En del avklarende 
spørsmål ble stilt og besvart. I tillegg til de 
oppførte utgiftene vil ca kl 30.000 belastes PURA 
for anskaffelsesfaglig bistand fra Vann- og 
avløpseteten, Oslo kommune. Dette i forbindelse 
med anskaffelse av tjenester innen overvåking av 
vannkvalitet i PURA fra 2012. 
Vedtak: Aktivitetsplan for PURA 2011 ble tatt til 
orientering.  

AB 
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4 Vannregion-
myndighetens 
sammenstilling av 
vannområdenes 
plandokumenter: 
Årsrapportering 2010 og 
Handlingsprogram 2011 

Det ble redegjort for dokumentene og 
behandlingen av disse i Hovedutvalg for plan, 
miljø og næring i Akershus fylkeskommune 
08.06.2011 (innhold i mail fra Stig Hvoslef av 
16.06.2011 ble referert). Prosjektleder påpekte at 
tempoet i gjennomføring av tiltak i vårt 
vannområde er avhengig av handlingsorienterte 
vedtak på fylkesnivå, der fokus på utfordringene 
blir satt. 

AB 

5 Årsrapport for PURA 
2008-2010 

Det ble redegjort for prosessen med årsrapporten 
frem til nå, og plan for ferdigstilling. Sykdom hos 
konsulent har forsinket rapporten. Kvalitetssikring 
av rapporten pågår for tiden i prosjektgruppen og i 
temagruppe Biologi/limnologi. Styringsgruppen 
ønsker rapporten når den er ferdigstilt. Rapporten 
vil trykkes i løpet av sommeren. 
Fra og med 2012 vil det bli utarbeidet årlige 
årsrapporter. Årsrapport for PURA 2008-2010 
utgjør en mal som benyttes videre. 

AB 
 

 

6 Kommunikasjon/ 
seminarer/workshops 

Opplæringspakke for folkevalgte. Roller  
Vannregionmyndigheten – vannområdene - runde 
i kommunestyrene etter valget 2011 
Det ble orientert om utarbeidelse av en 
infostrategi for VRM (fylkeskommune-nivå) og en 
”folkeopplysningspakke” som utarbeides for 
politikere i forbindelse med valget. Østfold 
fylkeskommune og Akershus fylkeskommune står 
for utarbeidelsen. Den enkelte kommune velger 
selv hvordan presentasjon gis, med utgangspunkt 
i ”pakken”. 
Vedtak: Leinhardt og Borge utarbeider en plan for 
informasjon til politikere i PURAs eierkommuner. 
Saken behandles på neste møte i 
rådmannskollegiet. I informasjonen inngår 
Årsrapport for PURA 2008-2010 (sak 5). 

MRL / AB 

7 Neste møte Neste møte avholdes når prosjektet har et utkast 
for handlingsplan 2012 klar, samt budsjett for 
2012. Det tas sikte på et møte i forlengelse av 
rådmannskollegiet i oktober. Tid og sted avtales 
nærmere, etter at Leinhardt og Borge har 
samsnakket. 

MRL / AB 
alle 

8 Eventuelt Konsekvensutredning Follobanen – dobbeltspor 
Oslo-Ski 
PURA har sendt en høringsuttalelse til 
konsekvensutredningen. Denne ble delt ut og 
redegjort for. 
 

Norsk Vann-prosjekt: ”Vannforskriftens 
økonomiske konsekvenser for kommunesektoren 
og avløpsanleggene” 
Prosjektleder er invitert inn i styringsgruppen for 
prosjektet. Oppstartsmøte 20.06.2011. 

AB 
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  Utfordring i kommunene ved gjennomføring av 
anskaffelser for tiltak innen vann- og 
avløpssektoren 
Prosjektleder informerte om at PURA ser en 
utfordring i tempoet for gjennomføring av 
anskaffelser innen VA-sektoren i enkelte av 
eierkommunene. Kapasiteten innen 
anskaffelsesfaglig bistand i noen kommuner kan 
være forsinkende for tiltaksgjennomføring i 
kommunen og dermed måloppnåelse for PURA. 

alle 

 

 


