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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Stig Bell (møteleder) 

Trine Skjæveland, Nesodden kommune  - for Wenche Dørum 
Helge Klevengen, Ski kommune 
Sigrid Bjørck, Ski kommune 
Kaja Standal Moen, Frogn kommune 
Odd Henning Unhjem, Frogn kommune 
Jan Fredrik Aarseth, Ås kommune 
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune 
Anita Borge, prosjektleder PURA 
 

Forfall: 
 

Wenche Dørum 

Møtegruppe: Temagruppe Kommunalteknikk,overvann og spredt bebyggelse - KOS 
Møtested: Brannstasjonen, Frogn kommune 
Møtetid: 11:00 – 14.00 
Referent: Odd Henning Unhjem 
Neste møte:               19.03.2013 i Ås kommune  
  

 

Sak nr. Tema Vedtak / oppfølging Ansvarlig 
1 
 

Godkjenning av 
møtereferat fra 
10.10.2012 

Referatet godkjennes. Legges ut på web-
siden. 

Anita 
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Opplæring innen tilsyn 
av avløp i spredt 
bebyggelse 

Behovene for opplæring må kartlegges 
kommunene imellom. Antall potensielle 
deltakere fra hver kommune ble oppgitt. Frogn 
og Ski bidrar med endring av kravspec og gir 
snarlige innspill til Anita. Kravspec sendes til 
følgende mulige kursholdere:   
 

Asplan Viak, Norsk Vann, Bioforsk og Lars 
Westlie Det innhentes tilbud fra disse. PURA 
dekker kostnadene ved et slikt kurs. Asplan 
Viak trekkes frem som særlig aktuelle med en 
praktisk vinkling, mens Norsk Vann antas å ha 
en mer teoretisk vinkling. 
 

Krav til kursinnhold skal til høring i gruppa og 
sendes ut senest 15.02.2013. 
 

Felles plattform som grunnlag for tilsyn er 
viktig. Siden alle kommunene benytter 
KomTek og WebGis antas dette å være gode 
databaser. 
 

Helge 
Kaja 
Wenche 
Anita 
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3 Status kommunene: 
Vassdragsteknisk 
ansvarlig 

Øystein Klausen er vassdragsteknisk 
ansvarlig for kommunene Nesodden, 
Oppegård, Ski, og skal tegne avtale med 
Frogn? Ås har ingen dammer, og Oslo har 
egen ansvarlig. 
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Påslipp til kommunalt 
nett 
 

Etterskrift, presiseringer: Felles saksfremlegg 
er fremmet i Ås og Ski i desember 2012, men 
ble sendt tilbake til administrasjonene. 
Politikerne i Ski og Ås vil ha med Oppegård 
på samarbeidet. Oppegårds administrasjon 
mener at kartlegging av påslipp er viktig, og at 
det kan være hensiktsmessig med faglig 
samarbeid innen dette forvaltningsområdet. 
Derimot er ikke kommunen på nåværende 
tidspunkt moden for den organisasjonsmodell 
som fremgår av det felles saksfremlegget.   

Alle 

5 Rapporteringsresultat 
2012 
Gjennomgang av 
resultater i forhold til 
gjennomførte tiltak 

Rapporteringen trenger kvalitetssikring.  
Kommunene sender inn data på reduksjon av 
P-utslipp til Stig innen fredag 8. februar. 

 
Alle 
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Handlingsplan 2013 – 
Rapportering innen 
15.02.2013 
 

Handlingsprogrammet for 2013 samkjøres 
med årsrapporten for 2012. 
 

Det er viktig å få frem de reelle P-reduksjoner 
og kostnader for fjerning av dette.  
 

Konkretisering av tiltak, og kvalitetssikring av 
tiltak og kostnadene er viktig. Frist for 
oversendelse av kostnader, konkrète tiltak og 
kvalitetssikring satt til 8. februar (sendes 
Anita) 
 

Alle 
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Revidering av PURAs 
Tiltaksanalyse 
 Kvalitetssikring av data 
fra den enkelte 
kommune 

Tiltaksanalyser: 
Kommunene må finne faktaopplysninger om 
kommunen, hvor det er viktig at informasjon 
som innbyggertall og ledningsdata er korrekt. 
Kontrollere at data som er i bruk i 2008 er 
riktige. 
Stig mottar dette senest 20.02.2013. 
Tabell for overløp må ordnes innen 15. mars. 
Helge sørger for en oversikt over antall 
personer i spredt bebyggelse i PURA 
 

Anita ber Oddvar Lindholm om å oppdatere 
notatet av 13.08.2008 
Tiltaksanalysen har frist 29. november. 
 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helge 
 
Anita 
 
 

8 Eventuelt Ingen saker  
 


