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PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Fra styringsgruppen: 

Tom-Arne Tørfoss, kommunedirektør Ås kommune 
Wenche Folberg, kommunedirektør Nesodden kommune 
Elin Tangen Skeide, Viken fylkeskommune 
 

Fra prosjektgruppen: 
Anita Borge, vannområdeleder 
Knut Bjørnskau, Nordre Follo kommune  
Anette Bjerke, Ås kommune  
Reidun Isachsen, Nesodden kommune  
Odd Henning Unhjem, Frogn kommune (for Gro Ravne) 
Arne Ivar Sletnes, Follo landbrukskontor  
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – til kl. 11.15 
Håvard Hornnæs, Statsforvaltereni Oslo og Viken  
Estrella Fernandez, Viken fylkeskommune  
 

Forfall: Fra styringsgruppen: 
Harald K. Hermansen, rådmann Frogn kommune 
Øyvind Henriksen, kommunedirektør Nordre Follo kommune  
Hilde Sundt Skålevåg, Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Otto Galleberg, Statsforvalteren i Oslo og Viken   
 

Fra prosjektgruppen: 
Terje Laskemoen/Heidi Kristensen, Oslo kommune  
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen  
 

Møtegruppe: Styrings- og prosjektgruppen i PURA 

Møtested: Lille sal, Ås kulturhus 

Møtetid: 01.04.2022 kl. 10.00 -12.00 

Referent: Anita Borge 

Neste møte: Etter avtale. Fellesmøtene bør avholdes ved viktige milepæler i vårt arbeid. 
Styringsgruppen tar opp saken på neste ordinære møte til høsten og 
bestemmer hyppighet av fellesmøtene. 
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Sak 
nr. 

 

Tema 
 

Vedtak/oppfølging 
 

Ansvarlig 

 

1 
 

Velkommen – 
presentasjonsrunde - 
innledning 
Hensikten med og 
opplegget for møtet 
 

 

Tom-Arne ønsket velkommen og understreket 
betydningen av å holde et felles møte.  
Det ble tatt en presentasjonsrunde. 
Anita redegjorde for hensikten med møtet. 
Timingen for møtet er svært god:  
- PURA har utarbeidet "Strategihåndbok i 
målretting av tiltak i kommunene – innsats der 
det trengs mest". Klima- og miljødepartementet 
har utgitt "Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik 
Oslofjord med et aktivt friluftsliv". Disse 
dokumentene skal kommunene nå benytte i sitt 
arbeid med å følge opp vannforskriften. Hvordan 
tenker de seg dette arbeidet?  
- PURA har fått ny leder av styringsgruppen som 
vi vil ønske velkommen og gi en best mulig 
innføring i vårt arbeid. 
- viktig å møtes på tvers av administrative 
grupper i PURA for gjensidig erfaringsutveksling 
og forventningsavklaring. 
Presentasjonen er vedlagt referatet (1). 
 

 

Tom-Arne 
Anita 

 

2 

 

Prosjektgruppen - 
kommunenes 
representanter 
 

 

● informasjon om hvordan de jobber inn i PURA på 
kommunenes vegne 
● aktuelle pågående og kommende prosjekter i 
kommunen som vil kunne påvirke vannkvaliteten 
 

Anette Bjerke, Ås kommune: 
Anette redegjorde for hvordan kommunen bidrar 
inn i temagruppene Biologi/limnologi og 
Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse. Deltakelsen bidrar til at kommunen 
følger opp kravene i vannforskriften. 
Strategihåndboka vil være sentral ved rullering 
av kommunens hovedplan for vann og avløp i 
2022. 
Viste prosjekter/aktiviteter i kommunen som vil 
kunne påvirke vannkvaliteten. 
Presentasjonen er vedlagt referatet (2). 
 

Reidun Isachsen, Nesodden kommune: 
Reidun redegjorde for hvordan kommunen bidrar 
i temagruppene Biologi/limnologi og 
Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse og erfaringer med dette. 
Viste en oversikt over hvordan kommunen 
jobber for å bedre vannkvaliteten. 
Ga et eksempel på miljøengasjementet i 
kommunen ved Myklerud skoles temauke om 
miljøvern - "Oslofjorden har feber".  
Presentasjonen er vedlagt referatet (3). 
 

Knut Bjørnskau, Nordre Follo kommune: 
Redegjorde for "Hovedplan for vannforsyning,  
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avløp og vannmiljø" som har vært på hørig til i 
dag. PURAs strategihåndbok har kommet til 
nytte ved utarbeidelsen av denne. Redegjorde 
kort for innholdet i planen og de prioriterte 
vannforekomstene Gjersjøen, Kolbotnvann og 
Østensjøvann med tilførselsbekker. 
Det er under vurdering beliggenhet og drift av 
nytt slambehandlingsanlegg for drikkevann fra 
Gjersjøen.  
Kommunen har en tverrfaglig gruppe som jobber 
med overvannsutfordringer og -løsninger. 
Kommunen har eget analyselaboratorium som 
analyserer biotilgjengelig fosfor for egne 
vannprøver og for prøver fra PURAs 
tiltaksorienterte overvåking. 
 

Odd Henning Unhjem, Frogn kommune: 
Odd Henning redegjorde for kommunens 
deltakelse i PURA og nytten de har av dette. 
Vannområdets arbeid gir god fremdrift for flere 
prosjekter kommunen gjennomfører innen 
vannforvaltning, som f.eks. innføring av forskrift 
om forbud mot tømming av båtseptik fra 
fritidsbåter og etablering av mottak. 
Kommunen har hatt mye fokus på overvann, nå 
er hovedfokuset nitrogenutslipp. 
Redegjorde for prosjekter i kommunen som vil 
kunne påvirke vannkvaliteten: 
- etablering av båsteptikmottak 
- etablering av snødeponi 
- opprydding i spredt avløp 
De jobber med en ny hovedplan som skal ut på 
høring nå. 
 

Arne Ivar Sletnes, Follo landbrukskontor: 
Arne Ivar redegjorde for viktigheten av å ha et 
godt forhold til grunneierne i PURA. 
Vannområdet har mye landbruksvirksomhet, og 
innsats innen denne næringen er viktig. 
Påpekte utfordringene med erosjon og partikler 
med næringsstoffer som forsvinner fra jordene 
og havner i vassdragene. Maskering av effekter 
av tiltak innen landbruket på grunn av 
klimapåvirkninger. 
Balense matproduksjon og miljøriktig drift er 
viktig og utfordrende. 
Arne Ivar leder temagruppe Landbruk. Gruppen 
har utarbeidet en egen plan for landbrukstiltak i 
PURA. Erosjonssikring av bekker er gjennomført 
for Skibekken og Skuterudbekken/Grytelands-
bekken/Rustadbekken, nå står Storgrava for tur. 
Krever samhandling mellom landbrukskontoret, 
grunneierne og brukerne, PURA koordinerer. 
Redegjorde for forvaltning av økonomiske 
virkemidler og relevant lovverk. 
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Ift. Oslofjordplanen har landbrukskontoret hatt 
ansvar for å fylle ut strategikort T14: Økt tilsyn 
med, og oppfølging der krav om etablert 
vegetasjonssone mot vassdrag ikke er oppfylt. 
Økt kontrollvirksomhet blir nødvendig. 
Påpekte utfordring med forurensning fra arealer 
med grønnsaksproduksjon.  
 

Tom Wetlesen, bruker:  
Forholdet til PURA og Anita fungere veldig bra, 
vannområdet har fått utrettet mye.  
Redegjorde for egen erfaring med redusert 
jordarbeiding. Viktig at økonomiske bidrag innen 
Regionalt miljøprogram stimulerer til 
matkorndyring. Prosentandelen selvberging i 
Norge må økes. 
Det er utarbeidet miljøplaner på nær alle 
eiendommer i PURA, de fleste grunneiere er 
positive og gjør tiltak. Nytt fokus i næringen er å 
ha vekster på åkeren hele året, dette er positivt 
ift. redusert avrenning og gir bedre 
karbonregnskap. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tom 
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Styringsgruppen og 
prosjektgruppen: 
Kort presentasjon av 
PURAs strategihåndbok 
og helhetlig tiltaksplan for 
Oslofjorden og felles 
diskusjon 
 

 

Anita presenterte kort PURAs strategihåndbok 
og helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Dette er 
dokumenter som gir henholdsvis drahjelp og 
marsjordre for tiltaksgjennomføring. 
Kommunene må spisse sitt planverktøy i forhold 
til dette. Presentasjonen er vedlagt referatet (1). 
Temaer som kom opp under diskusjonen: 
- Nordre Follos hovedplan og kommuneplanens 
arealdel; føringer der er avgjørende for å kunne 
gjennomføre et godt vannforvaltningsarbeid i 
kommunen. PURAs trendrapporter har også 
vært nyttige ved utarbeidelse av hovedplanen 
- modellering av Oslofjorden, påvirkninger og 
tåleevne. N-rensing i fokus. 
- utslippstillatelser 
- fremtiden for renseanleggene rundt Oslofjorden  
- viktighet av kommunenes planarbeid i 
oppfølging av Oslofjordplanen 
- miljøbevissthet hos politikerne 
Vi er nå i en beslutningsfase der kommunikasjon 
og informasjon er viktig: 
 - økte vann- og avløpsgebyrer, - viktig med god 
kommunikasjon til innbyggerne om 
nødvendigheten av å øke gebyrene, og hva man 
får igjen i form av bedre vannkvalitet mm.  
- betalingsvilje hos innbyggerne 
- balanse mellom statlig og kommunal 
finansiering av tiltaksgjennomføring 
- behov for felles løft for bedre vannkvalitet: 
Bidrag lokalt, regionalt og nasjonalt blir viktig. 
 
 

 

Anita 
alle 
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4 
 

Øvrige saker som 
ønskes diskutert 

 

Denne saken ble en del av sak 3. 
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Evaluering av møtet  
 

 

Møteformen og behov for lignende kommende 
møter ble diskutert. Årlige møter kan være et 
mål, men travle kalendere kan gjøre dette 
utfordrende. Fellesmøtene bør avholdes ved 
viktige milepæler i vårt arbeid, f.eks.annethvert 
år.  
Det ble landet på at styringsgruppen tar opp 
saken på neste ordinære møte til høsten og 
bestemmer hyppighet av fellesmøtene. 
 

Fellesmøtet gir en god anledning for hele 
prosjektgruppen til å informere styringsgruppen 
om viktige temaer, noe som vil være et 
supplement til informasjonen Anita gir 
styringsgruppen i deres ordinære møter. 
 
Det kom til slutt opp et forslag om at PURA 
inviteres av kommunene til egne møte der 
vannområdets arbeid for kommunene er tema. 
 

 

alle 

 

 


