
 

 PURA  
 Vannområde Follo / Oslo 
 www.pura.no 

 

 
 
 
 
           
 
 
PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Trine Christensen, leder av styringsgruppen – TC 

Harald K. Hermansen, Frogn kommune – HKH 
Harald Toft, Oppegård kommune - HT 
Jan Olav Nybo, Byrådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune – JON  
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW – for Stig Hvoslef 
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavd. – TL 
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB 

Forfall: Geir Grimstad, Nesodden kommune – GG  
Audun Fiskvik, Ski kommune - AF 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune - SH  

Møtegruppe: Styringsgruppen i PURA  

Møtested: Lille Salong, Kulturhuset, Ås 

Møtetid: 21.09.2012 kl. 12.30 -13.45 

Referent: Anita Borge 

Neste møte: 14.12.2012 

 
 
 

 

Sak 
nr. 

 

Tema 
 

Vedtak/oppfølging 
 

Ansvarlig 

 

1 
 

Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
16.12.2011 

 

Under sak 4 strykes "Forslag til" så setningen blir: 
"Vedtak:….." 
 

Vedtak: Møtereferatet godkjennes. 

 

Anita B. 

 

2 
 

Videre drift av PURA – 
resultat av behandling i 
eierkommunenes 
kommunestyrer 
 

 

Trine og Anita redegjorde. Eierkommunene Frogn, 
Nesodden, Oppegård og Ski stiller seg bak videre 
drift av PURA frem til 2021. I 2015 fattes et nytt 
vedtak om videre finansieringsmodell. Ås 
kommune ønsker å delta i partnerskapet frem til 
2015 da det tas en ny vurdering om videre 
deltakelse, innbefattet drift og finansieringsmodell. 
Saken ble tatt til orientering. 

 

Anita B. 
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Prosjektorganisering 
 

Status for prosjektorganiseringen 
Oversikt over prosjektorganiseringen pr 
21.09.2012 ble gjennomgått.  
Frogn kommune: Manglende deltakelse i 
temagruppene Landbruk og Biologi/limnologi. 
Akershus fylkeskommune: Manglende deltakelse i 
styringsgruppen og prosjektgruppen. 
Fylkesmannen: Manglende deltakelse i 
prosjektgruppen og temagruppe Landbruk. 
Vedtak:  
Frogn kommune: Ole Kirkeby erstattes av Torgeir 
Reierstad i prosjektgruppen. Eli Moe blir bedt om 
å stille i temagruppene Landbruk og 
Biologi/limnologi. 
Akershus fylkeskommune: Anja Winger vil fra nå 
av stille i styringsgruppen og prosjektgruppen. 
Fylkesmannen: Når Kari Engmark er tilbake fra 
permisjon 01.01.2013 vil hun stille i 
prosjektgruppen og temagruppe Landbruk. 
 

Oslo kommunes terminering av deltakelse i PURA 
Jan Olav redegjorde for saken. Det er ved 
byrådssak 1071/12 besluttet at Oslo kommune 
trekker seg ut av PURA, både administrativt og 
finansielt. PURA ønsker imidlertid å kunne trekke 
på faglig kompetanse fra Oslo kommune ved 
behov.  
Vedtak: 
PURA tar Oslo kommunes avgjørelse om å trekke 
seg ut av PURA til etterretning, men ønsker å 
beholde faglig kompetanse fra Oslo i temagruppe 
Biologi/limnologi og ev. prosjektgruppen. 
Kontaktperson for dette avtales innen utgangen 
av 2012 mellom PURA og Oslo kommune. Jan 
Olav kontakter de berørte etater i brevs form. 
 

Godtgjøring av prosjektdeltakere fra 
landbruksnæringen 
Anita redegjorde for henvendelse fra Akershus 
Bondelag av 07.08.2012 vedr. anmodning om 
møtegodtgjøring til prosjektdeltakere fra 
landbruksnæringen. PURAs styringsgruppe har i 
møte 19.11.2009 fattet vedtak om at ingen skal 
godtgjøres for møtedeltakelse i PURA. For å 
opprettholde deltakelse i prosjektet fra en spesielt 
viktig sektor fattes det nå et nytt vedtak. 
Vedtak: 
PURA godtgjør deltakere i prosjektgruppe og 
temagrupper fra frivillige organisasjoner etter 
satser tilsvarende satser for folkevalgte i 
vertskommunen. 
 

 

Anita B. 
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  Videre organisering av PURA – ref. punkt 1 i 
vedtak fra kommunestyremøte i Ås kommune 
Ved behandling av felles saksfremstilling "Videre 
drift av PURA, vannområdet Bunnefjorden med 
Årungen- og Gjersjøvassdraget: Organisering, 
finansiering og varighet" i Ås kommunestyre 
25.04.2012 ble det fattet vedtak om at 
styringsgruppen høsten 2012 skulle ta en 
gjennomgang av prosjektorganisering. 
Prosjektorganiseringen i PURA ble diskutert. 
Vedtak: 
PURA viderefører sin organisasjonsmodell med 
styrings-, prosjekt- og temagrupper. 

Anita B. 

 

4 
 

Økonomi 
 

Kommunenes finansiering av PURA: Fordeling av 
kostnader mellom kommunal sektor og landbruket  
Ref. punkt nr. 3 i vedtakene i felles 
saksfremstilling "Videre drift av PURA, 
vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget: Organisering, finansiering og 
varighet": Det er ønskelig med en differensiering 
av andel som er basert på landbruksareal og 
andel som er basert på antall beboere, ref. møte i 
styringsgruppen 02.03.2011, sak 3. 
Landbrukskontoret har i budsjett for 2013 har lagt 
inn kostnadene for eierkommune i PURA, basert 
på landbruksareal. Kommunene sørger for å 
overføre denne summen til Landbrukskontoret fra 
2013. I tillegg overføres andelen som er basert på 
antall beboere til PURA som tidligere.   
 

Separate avløpsanlegg i PURA: Anskaffelse av 
tjenester for opplæring innen tilsyn. 
Anita redegjorde for prosessen. Kommunene skal 
føre tilsyn med anlegg i spredt bebyggelse, ref. 
forurensningsforskriften § 12-2, kap. 12 ”Krav til 
utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter 
og lignende”. PURA gjennomfører i løpet av første 
kvartal 2013 en anskaffelse for opplæring av 
kommuneansatte i PURAs eierkommuner som 
ønsker kompetanseheving innen tilsyn. En ad 
hoc-gruppe under temagruppe Kommunalteknikk, 
overvann og spredt bebyggelse er nedsatt for 
formålet. 
 

Søknad fra PURA om økonomisk bistand til 
Akershus fylkeskommune 
Anita redegjorde for søknad sendt 17.09.2012. 
 

Søknad om økonomisk bistand til biomanipulering 
i Østensjøvann til Direktoratet for naturforvaltning, 
Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 
Anita redegjorde for status i prøvefiske i 
tilførselsbekker til Østensjøvann og i selve 
Østensjøvann. Etter at rapport fra UMB er mottatt 
 

 

Anita B. 
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Anita B. 
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i oktober 2012 vil PURA sende søknad til aktuelle 
instanser om økonomisk bistand til utfiske  
Før et eventuelt utfiske må Fylkesmannen og 
Fylkeskommunen søkes om dispensasjon til 
denne aktiviteten. 
 

 
. 
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Årsmelding og 
årsrapport for PURA 
2011 

 

Årsmelding for PURA 2011 ble delt ut. Anita 
redegjorde. 
Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2011 skal 
ferdigstilles som et enkelt arbeidsdokument der 
resultatfremstilling i tabeller og figurer vektlegges. 
Neste år vil NIVA gjennomføre rapporteringen for 
vannkvalitetsovervåkingen. Dette vil bli en mer 
omfattende rapport, ala "Årsrapport for PURA 
2008-2011". 

 

Anita B. 
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Handlingsplan 2013 til 
Vannregionmyndigheten 

 

Trine redegjorde for utarbeidelse av handlingsplan 
2013 og styringsgruppens rolle i denne.   
Vedtak:   
Prosjektgruppen får mandat til å utarbeide 
handlingsplan for 2013. Denne sendes leder av 
styringsgruppen til orientering og behandles på 
møte i styringsgruppen 14.12.2012. Oversendelse 
til vannregionmyndigheten innen 21.12.2012.  

 

Anita B. 
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Høringsuttalelser fra 
PURA 

 

Følgende høringsuttalelser er aktuelle pr nå: 
- Regionalt miljøprogram 
- Vesentlige vannforvaltningsspørsmål 
- Forslag til detaljreguleringsplan for Follobanen i 
Oppegård kommune. 
Vedtak: 
Prosjektgruppen får mandat til å utarbeide 
høringsuttalelsene. Disse sendes leder av 
styringsgruppen til orientering og eventuelle 
merknader før oversendelse til de respektive 
instanser. 

 

Anita B. 
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Kommunikasjon/ 
seminarer/bidrag fra 
PURA 

 

Ønske om felles møte mellom prosjektgruppen i 
PURA og koordinerende utvalg for 
Landbrukskontoret 
Anita redegjorde for prosjektgruppens ønske om 
et møte med koordinerende utvalg for rolle- og 
gjensidig forventningsavklaring. Koordinerende 
utvalg har informert om at de på det nåværende 
tidspunkt ikke ønsker et møte med hele 
prosjektgruppen, kun med prosjektleder. Anita tar 
denne informasjonen til møte i prosjektgruppen 
11.10.2012. 
 

Årlig fellesmøte mellom prosjektgruppen og 
styringsgruppen i PURA 
Det ble orientert om behovet for et slikt møte. 
Vedtak:  
Det arrangeres et årlig fellesmøte mellom 
prosjektgruppen og styringsgruppen i PURA. 
Møtet legges til desember. 

 

Anita B. 
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Årsmøte i Norsk Vann: Presentasjon ved PURA 
Anita redegjorde for bakgrunnen for 
presentasjonen: PURAs ledelse av 
arbeidsgruppen for gjennomføring av 
vannforskriften. Presentasjonen kan lastes ned 
her: http://www.pura.no/artikkel/176/seminarer-
presentasjoner/ 
 

Norsk Vann-brosjyre: "Vannforskriften – derfor 
skal din kommune engasjere seg!" 
Anita redegjorde for hensikten med brosjyren og 
delte denne ut. Brosjyren kan også lastes ned her: 
http://www.pura.no/images/content/files/60755998
4177.pdf 
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Neste møte 
 

Neste møte avholdes 14.12.2012 i Enebakk som 
en forlengelse av møte i rådmannskollegiet. 

 

alle 
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Eventuelt 
 

Ingen saker.  
 

 

 


