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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
  Møtegruppe: Temagruppe Biologi/limnologi, PURA.  
 

Til stede: Knut Bjørnskau, Ski kommune, møteleder 
Anna-Lena Beschorner, Oslo kommune 
Andrew Bennett, Nesodden kommune  
Randi Aamodt, Oppegård kommune  
Anne-Marie Holtet, Ski kommune 
Linda M. Schmidt, Frogn kommune  
Terje Wivestad, Fylkesmannen  
Sarita Winsevik, Mattilsynet 
Anita Borge, PURA 
 

Forfall:     Anja Winger, Akershus fylkeskommune  
Ola R. Eide, Statens vegvesen  
Lars M. Julseth, Follo landbrukskontor l  
Tormod Solem, Follo landbrukskontor 
Toril Giske, Oslo kommune 
Edle Ludvigsen, Ås kommune 
 

Møteleder:  
 

Møtested: 

Knut Bjørnskau 
 

Ski kommune, Kommunalteknikk 
 

Møtetid: 
 

16. august 2018, 9:00-12:30 

  

Neste møte: Ikke avklart 
 

Referent: Anne-Marie Holtet 

 
 

Sak 
nr. 

Tema Vedtak / oppfølging Ansv. 

 

1 
 

 

Referat fra 
forrige møte 
25.01.2018 

 

Godkjent. Terje hadde noen spørsmål som ble avklart/vil bli 
tatt opp senere. 
Legges ut på www.pura.no 
 

 

 

Anita 
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Endelige 
konklusjoner av 
forundersøkelsen 
I Østensjøvann 
 

 

Thrond Haugen fra NMBU hadde ikke anledning til å 
komme på møtet, presentasjonen vil derfor tas opp i neste 
møte i temagruppen.  
Anita har mottatt presentasjon fra Haugen og sender den til 
gruppa. 
 

 

Anita 

http://www.pura.no/
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FAUN;  
Mangler med 
prøvetaking i 
2017 – videre 
arbeider i 2018 

 

Trond Stabell og Helge Kiland fra Faun var tilstede under 
behandling av dette punktet. 
Anita henviste til mangler og avvik ved fiskeundersøkelsen. 
Denne var ikke gjort i henholdt til kravspesifikasjonen, og 
dette burde vært varslet PURA så fort man så at det ville 
være et avvik. Resultatene kan heller ikke brukes til noen 
god informasjon til innbyggerne. 
Ved neste gangs anskaffelse må denne del av anskaffelsen 
spesifiseres bedre. 
PURA utløser 2. års opsjon med FAUN for 2019. PURA 
forutsetter at det er Trond Stabell som utfører analyser av 
begroingsalger og bunnfauna. Dette tas inn i opsjonen. 

 

Anita 
 
 
 
 
 

 

4 
 

 

Årsrapport 
 

 Rapporten nesten ferdig. Mangler data i forhold til 
tiltaksgjennomføring fra noen kommuner, Anita purrer. 
Håper å få sendt ut rapporten til gruppa i begynnelsen av 
september. 

 

Anita 
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Båtseptik 
Status politisk 
behandling 

 

I Oppegård behandles forskriften politisk i høst, og 
kommunestyret behandler saken før påske 2019, i Ås skal 
saken opp i kommunestyret i september. 
Anita skal i et møte med miljøvernministeren 5. september 
hvor det informeres om fokuset i PURA på dette 
fagområdet. 

 

Anita 
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Nærmere 
undersøkelse av 
Fosstjern på 
Langhus 

 

Fosstjern ligger oppstrøms Gjersjøen, og det er planlagt en 
stor utbygging rundt tjernet. Det er viktig at Byggesak 
pålegger utbygger å overvåke tjernet slik at vannkvaliteten 
ikke forringes. 
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Fagrådet – 
status videre 
overvåking 

 

Prekvalifisering 20.08, anskaffelsen skal være ferdig før 
årsskiftet. 
Oslo kommune ved VAV står for den juridiske bistand i 
forbindelse med anskaffelsen. 

 
Knut 

8 Fagrådet – 
videre utredning 
vedr framtidig 
utslipp fra 
renseanlegg 

Knut orienterte fra Fagrådets årsmøte og vedtak vedr 
utredningsprogram som omhandler videre modellering.   
Det skal bla utredes videre om hvilken modell som skal 
brukes. Det er etablert en styringsgruppe med Fagrådets 
styre, leder VEAS og leder Nordre Follo renseanlegg.   
Utvalget informeres underveis. 

 
Knut 

9 Fagrådet; 
vurdering av 
økologisk risiko 

Hvilke miljøgifter er det viktig å se på videre? 
Fagrådet har fått avslag på søknad om økonomisk støtte til 
vurdering av økologisk risiko av forurenset sediment i Indre 
Oslofjord. Fagrådet vil fremme en ny søknad da den forrige 
var stilet til feil instans i Miljødirektoratet.  

 
Knut 

10 Eventuelt  Mikroplast: Henvendelse fra Elisabeth Rødland ang 
prøvetaking av andemusling i Årungenelva. Vi gir 
tilbakemelding om at vi er interessert i prosjektet og 
at vi gjerne vil ha en rapport. 

 Overvannshåndtering: Knut orienterte om planer for 
avlastning av flom på Langhus ved å lede overvann 
fra Berghagan industriområde til Tussetjern. Det vil 
kun være vann i ledningen ved store 
nedbørsmengder. 

 

Anita 
 
 
 
 
Knut 
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   Karakterisering: Det er kommet ny veileder, denne 
ligger på Vannportalen. 95 % av Vann-nett er nå 
oppdatert. 

 Krepsepest i Langenvassdraget: Ligger det info om 
dette på Ski kommunes hjemmeside? AM sjekker. 
 

 
 
 
Anne-
Marie 

 
 

 


