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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Møtegruppe: 
 

Til stede: 

 
Prosjektgruppe PURA 
 
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB 
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – TS 
Linda Malm Schmidt, Frogn kommune – LMS 
     for Otto Schacht, Frogn kommune - OS  
Lars Martin Julseth, Landbrukskontoret i Follo – LMJ 
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW 
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen – ORE (fra 10.35) 
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbr.avd. - KE (fra  
     09.45 - 11.00) – for Heidi Engelhardt-Bergsjø - HEB  
Anja Winger, Akershus fylkeskommune, AFK – AW (fra 09.30) 
 

Forfall: Otto Schacht, Frogn kommune - OS 
Kjetil L. Jensen, Oslo kommune - KLJ 
Ås kommune ved teknisk sjef (tiltrer 01.10.2014) 
 

Møteleder: Anita Borge 

Møtested: Moer sykehjem, Ås 

Møtetid: 18.09.2014 kl. 09.00– 12.30 (inkl. lunch) 

Referent: Anja Winger 

Neste møte: 04.12.2014, Moer sykehjem, Ås 

 

 
Sak 
nr. 

Tema Vedtak / oppfølging Ansv. 

 

1 
 

Godkjenning av referat 
fra møte 12.06.2014 
 

 

Det var ingen kommentarer til referatet. 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

AB 
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Prosjektorganisasjon 
 

 

• Prosjektgruppen: 
Frogn kommune: Otto Schacht erstatter Bjørn Edholm. 
 

 

AB 
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Økonomi 
 

 

• Økonomisk bistand til PURA fra Akershus 
fylkeskommune til arbeidet med vannforvaltning 
PURA har fått kr. 75.000 i støtte. Midlene kan 
disponeres fritt til arbeidet med vannforvaltningen. 
 

 

AB 

http://www.pura.no/
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• Økonomisk bistand til PURA fra Fylkesmannen til 
vannkvalitetsovervåking: Kr. 125.000 
PURA har fått kr. 125.000 i støtte. Beløpet vil inngå i 
den tiltaksrettede overvåkingen. 
 

• Søknad fra PURA til Fylkesmannen om økonomisk 
bistand til registreringer i Vann-nett og justering av 
vannforekomster av 23.05.2014 
Muntlig informasjon fra Fylkesmannen om at PURA har 
fått kr. 30.000. PURA ber om en skriftlig bekreftelse på 
dette. 
 

• Søknad fra PURA til Akershus fylkeskommune om 
økonomisk bistand til registreringer i Vann-nett av 
19.06.2014 
Akershus fylkeskommune har tatt dette opp med 
Østfold fylkeskommune. Både Akershus og Østfold 
fylkeskommuner har midler. Det skal tas en avgjørelse 
på om støtte bør gis til alle vannområdene. PURA vil få 
et svar på søknaden når avgjørelse om dette er tatt. 
 

• Søknad fra PURA til Fylkesmannen om økonomisk 
bistand til gjennomføring av prosjekt Østensjøvann av 
21.08.2014 
PURA har fått kr. 52.600 som delfinansiering av 
prosjektet. Budsjett og ev. fremdriftsplan må justeres 
noe på denne bakgrunn. 
 

• Søknad fra PURA til Akershus fylkeskommune om 
økonomisk bistand til bl.a. arbeid med involvering i 
vannområdet 
I brev fra AFK av 23.06.2014 oppfordres 
vannområdene til å søke om midler til prosjekter som 
omfatter arbeidet med å implementere tiltaksanalysen 
og gjennomføringsplaner for denne. Søknadsfrist 
17.10.2014.  
AFK har forfattet et brev til Østfold fylkeskommune 
med punkter de ønsker å ta opp i neste møte i den 
fylkeskommunale arbeidsgruppen. PURAs søknad vil 
omhandle flere av disse punktene. 
Anita listet opp punkter som forslag til innhold i en 
søknad. Prosjektgruppen ga sin tilslutning til punktene. 
Disse blir utgangspunkt for søknad fra PURA.  
Vedtak: Forslag til søknad sendes prosjektgruppen for 
kommentarer før oversendelse til AFK innen 
17.10.2014. 
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Årsrapport for 
vannkvalitets-
overvåking 2013 og 
faktaark 

 

Årsrapporten er nå kvalitetssikret hos NIVA og vil bli 
publisert på PURAs hjemmeside. Faktaarkene ble 
publisert på PURAs hjemmeside i august. Eventuelle 
feil og mangler i faktaarkene meldes til Anita.  
Linker fra kartportalen Follokart til PURAs faktaark 
fungerer ikke. Anita kontakter Ski kommune om dette. 
 

 

AB 
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Vannkvalitets-
overvåkning 2015 
 

 

Det gjenstår et opsjonsår for overvåking av 
vannkvalitet som NIVA utfører for PURA. Temagruppe 
Biologi/limnologi vedtok i sitt møte 22.08.2014 en 
anbefaling: PURA utløser opsjon for NIVAs 
engasjement med vannkvalitetsovervåking i 2015 
senest innen fristen 01.11.2014.  
 

Vedtak: Prosjektgruppen støtter anbefalingen fra 
temagruppen. PURA utløser opsjon for NIVAs 
engasjement med vannkvalitetsovervåking i 2015 
senest innen fristen 01.11.2014.  
Det tas et møte med NIVA i god tid før 01.11.2014 der 
avtalen gjennomgås og det åpnes for eventuelle 
justeringer av denne (bl.a. parametere, hyppighet av 
prøvetaking m.m). Prosjektgruppen gir Anne-Marie 
Holtet, Knut og Anita mandat til å kjøre denne 
prosessen. 
 

Neste år avsettes tid og ressurser for gjennomføring av 
ny konkurranse om bistand til vannkvalitetsovervåking 
fra og med 2016. Ad hoc-gruppe Anskaffelser 
nedsettes på vårparten 2015 og starter arbeidet i 
mai/juni. 
 

 

AB, 
KB, 

Anne-
Marie 
Holtet 
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Regional 
forvaltningsplan og 
regionalt 
tiltaksprogram. 
Samlet saksfremstilling 
i PURAs eierkommuner 
høsten 2014 
 

 

Anita redegjorde for samlet saksfremstilling 
våren/forsommeren 2009, der PURAs tiltaksanalyse 
2009 og forvaltningsplan med tiltaksprogram 2010-
2015 var tema. Forslag til tittel på samlet 
saksfremstilling høsten 2014 med disposisjon ble delt 
ut og diskutert.  
Innspill:  

- landbrukskontoret trenger økt bemanning for 
miljøplanlegging/direkte dialog med bøndene 

- vannkvalitetsovervåking (omfang og kostnader) 
bør være et tema i saken  

- saken bør tas til kommunestyrene 
- nabo-vannområdene får den samlede 

saksfremstillingen tilsendt med informasjon om 
prosessen i PURA. De kommunene som har 
arealer i flere vannområder gir uttalelse til de 
regionale planene slik de finner det mest 
hensiktsmessig. 

 

Vedtak: Anita utarbeider forslag til samlet 
saksfremstilling som sendes prosjektgruppen for 
kommentarer. Viktig at kommunenes representanter i 
prosjektgruppen er aktive i utarbeidelsen. Trine 
Christensen får saken for kommentar før kommunenes 
representanter tar den inn i sine respektive politiske 
utvalg/styrer. 
 

Akershus fylkeskommune ved administrasjonen skal 
på en runde til regionmøter i fylket der de vil møte 
rådmenn og ordførere. Anja sender en henvendelse til 
PURA og ber om innspill til møtet de skal ha i Follo. 
 

 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle 
 

 
 
 
 
 
 
 

AW 
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Temagruppene 
 

 

Temagruppe landbruk hadde siste møte 13.06.2014. 
Viktige tema: 
• Utvidelse av E18 – Ny jord-prosjektet, uttalelse til 
planprogram 
• Status miljøplanrådgiving i PURA. Kun 12 foretak 
gjenstår å bli kontaktet for miljøplanrådgivning. Fortalte 
litt om hvilke tiltak som er i fokus.  Landbrukskontoret 
har informert grundig om forskriften i PURA, og har 
sendt ut varsel ved brudd. 
• Handlingsplan landbruk – status. Planer om å 
igangsette rådgivning om gjødselhåndtering i 
hesteanlegg. Sentrale tema: Rensk av fangdammer, 
vedlikehold av vegetasjonssoner. 
• Østensjøvann – prosjektforslag. Egen sak. 

 
Temagruppe kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse (Anita redegjorde for Wenche 
Dørum):  
Gruppen hadde siste møte 25.08.2014. Viktige tema:  
• erfaringsutveksling innen bruk av nytt 
rapporteringsverktøy. Fordeler: Tidsbesparende, 
kommunene jobbet likt med rapporteringen. En del 
utskiftninger i gruppen, 2 nye som ikke kjente til 
systemet enda. 
Rapporteringsverktøyet er muligens også noe for 
andre vannområder. Anja fra Akershus fylkeskommune 
var med på møtet for å bli informert om verktøyet og ta 
en vurdering på overføringsverdien.  
• rapportering til VRM og rapportering i fbm. årsrapport 
for PURA: En gjennomgang av hvordan dette gjøres vil 
bli tatt senere, da det er nye representanter fra 
kommunene i gruppen.  
• runde rundt bordet med informasjon om status for 
tiltak innen spredt bebyggelse 
• runde rundt bordet med informasjon om status for 
tiltak innen kommunalt avløp 
• PURA-seminar 25. sept.: Wenche ba om innspill på 
tema til temagruppens bolk. 
 

Temagruppe Biologi/limnologi (Anita redegjorde for 
Ellen Hougsrud): 
Gruppen hadde siste møte 22.08.2014. Viktige tema 
på dette møtet var:  
• Presentasjon av masteroppgave av Anna-Sara 
Karolina Magnusson: "Upstream lakes as sinks or 
sources of particle and nutrients – impact on 
phytoplankton growth in downstream recipients – a 
case study from the Årungen water course". Dette er 
sluttrapporten for NMBU-prosjektet som PURA har 
finansiert deler av: "Faktorer som påvirker 
primærproduksjon/algebiomasse i Årungen og 
Østensjøvann med vekt på lys, temperatur og 
næringsstoffer – supplement til ordinær 
vannkvalitetsovervåking – forstudie". 
 
 

 

LMJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W. 
Dørum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. 
Houg-
srud 
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Anita sender mastergradsrapporten til prosjektgruppen. 
• Oppfølging av seminar om utfiske 12.03.2014 og 
fellesmøte med prosjektgruppen 24.04.2014 – ref. sak 
9. 
• Overvåking av vannkvalitet 2015. Temagruppen 
foreslår at PURA innløser siste opsjonsår med NIVA. 
Ref. sak 5. 
• Årsrapport for vannkvalitetsovervåking 2013 – 
oppsummering av kommentarrunde/kvalitetssiking i 
gruppen. 
• PURA-seminar 25. sept.: Ellen ba om innspill på tema 
til temagruppens bolk.  
• Diverse orienteringer:  

- registreringer i Vann-nett for PURA ved Leif 
Simonsen 

- prosjekt ved Bioforsk: Kildesporing til fekal 
vannforurensning 

- basisovervåkingen 
- leirdekningsgrad 
- miljøgifter i indre Oslofjord – prosjekt i regi av 

Fagrådet 
 

 

AB 
 
 

 
 
 

 

 

8 
 

Nytt fra vannregion-
myndigheten 
 

 

Anja redegjorde for nyansettelser i Østfold 
fylkeskommune. Følgende skal nå jobbe mot 
vannområdene: Tyra Risnes, Hilde Rønning, Helene 
Gabestad. 
Det skal utarbeides et årshjul for arbeidet mot 
vannområdene. Dette vil gjøre oppgavene som 
vannregionmyndigheten ber vannområdene om å 
gjennomføre, mer forutsigbare. 
NIVA og NIBR (Norsk institutt for by- og 
regionforskning) jobber sammen i prosjektet "Glomma 
& Lågen United". Hensikten er å komme opp med 
innovative løsninger for god vannforvaltning og å 
redusere konflikter mellom forskjellige interesser.  
Fylkesmannen og Fylkeskommunen skal jobbe frem en 
tydeliggjøring av ansvaret for vannkvalitetsovervåking i 
vannområdene.  
 

 

AW 
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Oppfølging av 
fagseminar om utfiske i 
Østensjøvann → 
"Prosjekt 
Østensjøvann" 
 

 

Anita har sammen med Ski kommune utarbeidet 
notatet "Utbedringer av kommunalt avløpsnett i Ski 
kommune – tiltaksområde Østensjøvann". Dette er et 
av oppfølgingspunktene fra fellesmøtet mellom 
prosjektgruppen og temagruppe Biologi/limnologi 
24.04.2015. Knut redegjorde for notatet. 
Lars Martin redegjorde for prosjektbeskrivelse for 
prosjekt Østensjøvann utarbeidet av 
Landbrukskontoret.  
PURA sendte søknad om midler til prosjektet til 
Fylkesmannens landbruksavd. 21.08.2014. I mail av 
17.09.2014 informeres det om bevilgning på kr. 
52.600. Opprinnelig søknadssum var kr. 90.000. Dette 
løses ved å benytte midler som er avsatt til den 

 

LMJ, 
KB, 
AB 
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ordinære miljørådgivningen i prosjektet. 
Lars Martin redegjorde for opplegget fremover, med 
engasjement av miljørådgiver, oppstartsmøte med 
grunneiere og dialog med Landbruksrådgivningen 
SørØst. Fosforindekskalkulatoren vil bli et viktig 
verktøy i prosjektet. 
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Synspunkter/ 
medvirkning/bidrag fra 
PURA 
 

 

Alunskiferdeponiet på Taraldrud 
Ski kommune har oppfordret PURA til å engasjere seg 
i saken. Som vannområde ønsker PURA et fokus på 
opprydding av deponiet, da det utgjør en stor 
forurensningskilde. Ski og Oppegård kommuner har 
lenge bedt om et møte med Fylkesmannen der 
grunneierforholdene ved alunskiferdeponiet oppklares 
og Fylkesmannens videre oppfølging av saken 
fremkommer.  
Statens vegvesen redegjorde for sin befatning med 
deponiet og kontakt med Fylkesmannen. Ola sjekker 
opp saken internt i Statens vegvesen og kommer med 
ytterligere informasjon.  
Vedtak: PURA retter en henvendelse til Fylkesmannen 
med oppfordring om at det innkalles til et snarlig møte. 
PURA foreslår følgende deltakelse: Ski og Oppegård 
kommuner, grunneiere inkl. Statens vegvesen, 
konsulentfirmaer som har utarbeidet forslag til 
tiltaksplaner og PURA ved prosjektleder. 
 

Motocrossbane i Assurdalen 
Igangsettingstillatelse gitt av Ski kommune 29.08.2014. 
Forbehold: Fylkesmannen må gi en vurdering av 
miljøovervåkingsplanen/tillatelse før arbeidet kan 
igangsettes. PURA ønsker å bli informert om status for 
saken hos Fylkesmannen.  
Vedtak: PURA retter en henvendelse til Fylkesmannen 
med spørsmål om hvordan miljøovervåkingsplanen 
vurderes. I henvendelsen vises det til tidligere 
korrespondanse mellom PURA og Fylkesmannen vedr. 
Fylkesmannens rolle som forurensningsmyndighet i 
saken. 
 

 

ORE 
SB 
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Kommunikasjon/ 
seminarer/workshops 
 

 

PURA-seminar 25.09.2014 
Anita redegjorde for status for planleggingen. For å 
sikre maksimal deltakelse fra prosjektgruppen ble det 
tatt en runde på status for påmeldinger herfra. 
"Etternølere" meldte seg på. Det er god oppslutning 
om seminaret, samtlige grupper er godt representert.  
 

 

AB 
alle 
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Runde rundt bordet – 
evaluering av møtet 

 

- Forumet fungerer godt. Gode og viktige 
diskusjoner gjennomføres. Nyttig å bli informert 
om hvordan kommunene jobber i diverse saker.  

- Fylkesmannen bør være mer til stede på 
møtene. Det er sterkt uheldig at de ikke deltar i 
diskusjoner der de har en sentral rolle. 

- Det er en åpen tone under møtene, men viktig 
å ikke bli for "ufin"  

 

 

alle 
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- Noen snakker litt mye, viktig å ikke gjenta seg 
selv, men også gi rom for de øvrige 
møtedeltakerne. 

- Prosjektleder understreket viktigheten og 
nødvendigheten av å la engasjement komme 
frem under møtene sammen med relevant 
informasjon. 

- Statens vegvesen ønsker å bli informert om 
saker på kommende møter så tidlig som mulig. 

 

 

 

 

 

 

 


