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

Møtegruppe: 
 
Til stede: 

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 
 
Björn Sederholm, Ski kommune (møteleder) 
Wenche Dørum, Nesodden kommune 
Odd Henning Unhjem, Frogn kommune 
Linda Malm Schmidt, Frogn kommune 
Erika Brun, Frogn kommune 
Hilde Bergheim Naustdal, Oppegård kommune 
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune 
Lars Buhler, Ås kommune – fra kl. 12.30 
Line Lid Brække, Ski kommune 
Anita Borge, PURA  

 
Forfall: Helge Klevengen, Ski kommune 

 

Møteleder: Björn Sederholm  

Møtested: Oslo VAV, Herslebs gate 5 

Møtetid: 17.10.2019 – kl. 11:30 – 15:00, inkl. lunch 

Referent: Odd Henning Unhjem 

Neste møte:  16.01.2020 hos kommunalteknisk avd. på Drømtorp, Ski. 

 

 
Sak Tema Vedtak/oppfølging Ansv. 

1 
 

Godkjenning av 
møtereferat fra 

22.05.2019 
 

Godkjent med endringer og korrigeringer i sak 4, 8 og 
9. 
Legges ut på www.pura.no 
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2 Deltakelse i gruppen 
 
 

Björn Sederhlom, Pernille Sandemose og Lars Buhler 
går ut av KOS-gruppen.  
 

Lars spurte om det er hensiktsmessig å splitte KOS-
gruppen i to – en for ledningsnett og spredt avløp, en 
for vannmiljø. Ikke hensiktsmessig. 
En person for hvert område per kommune? Nei, tre 
personer per kommune blir for mye. 
Gruppens formål og oppsett forutsetter intern 
koordinering i kommunene, gjennom gruppens 
representanter. 
 

Line foreslås som ny leder i gruppen. Nordre Follo 
kommune bør ha to representanter i gruppen, og for å 
opprettholde kompetansen innen avløp i spredt 
bebyggelse blir dette Helge i tillegg til Line. Hilde sitter 
inntil videre. 
Erika Brun stiller for Frogn kommune etter Pernille.  
Oslo kommune: Usikkert hvem som fortsetter som 
representant i gruppen. Anne Siri kommer med en 
snarlig avklaring på dette. 
Ås kommune må finne ny representant etter at Lars 
Buhler slutter. 
Wenche går av med pensjon i mars 2021. 
Overlappende representant fra Nesodden? 
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3 Notat – anbefaling 
interkommunalt 
samarbeid spredt 
bebyggelse 
 
 

Temagruppen gjennomførte en grundig diskusjon av 
notatet. Spørsmål angående antall anlegg i Oppegård 
200 eller 300? Usikker definisjon av anlegg – i notatet 
er ett anlegg definert som "avløpsløsning for en 
eiendom". 
Frogn kommune var uenig i dokumentets utforming. 
Etter innspill og avklaring om formål med dokumentet 
ble det enighet om at representant fra Frogn 
kommune utarbeider nytt utkast. Notatet skal 
utarbeides som et mulighetsstudie der flere aktuelle 
løsninger for kommunenes videre arbeid innen spredt 
bebyggelse skal inngå. 
Frist for Frogn kommune for ferdigstilling av nytt 
utkast: 15.12.2019. 
Saken trekkes fra kommende styringsgruppemøte, og 
meldes opp som sak til neste møte i styringsgruppen. 
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4 Tilførselsdata kommunene 
– rapportering 2019 
 
 

Anita orienterte om viktigheten av tidligere 
rapportering fra kommunene enn det vi har hatt de 
siste årene. Dette for å sikre en tidligere ferdigstilling 
av årsrapporten. Dette er føringer gitt av 
styringsgruppen i møte 25.01.2019. 
Rapportering for 2019 i One-Drive, som tidligere. 
Björn kontakter Jan Fredrik Aarseth og får informasjon 
om hvordan han kan gi tilgang til gruppen. Denne gis 
snarlig. Temagruppen rapporterer for sine respektive 
kommuner innen 16.01.2020. 
 

Björn kan kontaktes ved spørsmål, før nyttår. 
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5 Møte 23. oktober 2019 – 
Revisjon av 
tiltaksanalyse 
 
 

Anita sendte gruppen en mail 15.10.2019 med 
informasjon om vannområdets oppgave i forhold til 
revisjon av tiltaksanalysen/forberedelse til de 
regionale vannforvaltningsplanene. Dette er basert på 
føringer fra Miljødirektoratet. Arbeidet i vannområdet 
skal foregå i Vann-nett, der data skal oppdateres. 
Anita og Leif Simonsen (Norconsult) foretok en 
oppgradering av Vann-nett sommeren 2018, med 
hjelp fra gruppens medlemmer – dette er en 
oppdatering og videreføring av fjorårets arbeid. 
Vannområdet skal bistå kommunene i å 
revidere/supplere data de har inne i Vann-nett. Dette 
gjelder tiltak, kostnader for tiltak, ev. nye påvirkninger 
og reviderte miljømål.  
Det arrangeres en workshop 23.10.2019 der arbeidet 
med oppdateringen i Vann-nett starter. I mailen av 
15.10. fremgår informasjon om hvordan vi skal 
arbeide, samt noen forberedende oppgaver. 
Norconsult er engasjert som konsulent i arbeidet og 
skal delta på workshop`en 23.10.2019. Frist for å 
legge inn data er 31. desember. 
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6 Andre viktige 
aktiviteter/hendelser i 
din kommune som også 
bør rapporteres?  
 
 

Ås: Overtagelse av NMBU-ledningsnettet, nytt og 
gammelt. Lars følger opp selv om han jobber i Frogn. 
Vannmålere installeres. 
 
Oppegård: Bør fornye avløpsledninger basert på 
ArcGis med data over gamle betongrør. 
 
Nesodden: Installerer sonemålere for å finne 
innlekking på nettet. 
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7 Nytt fra PURA 
 

Anita orienterte om følgende saker: 

 Anskaffelse av tjenester innen tiltaksorientert 
vannkvalitetsovervåking i PURA fra 2020: 
Utøver valgt etter TED-konkurranse. 
Anskaffelsesfaglig bistand fra 
Innkjøpskontoret AS. Utøver offisiell etter 
28.10.2019. 

 Årsrapporter for vannkvalitetsovervåkingen 
2018 er publisert på www.pura.no 

 Utslipp av septik fra fritidsbåter – innføring av 
forbud og etablering av mottaksanlegg ved 
Nesset, Bunnebotn 

 Skibekken – utbedring og sikring: Prosjektet 
gjennomført. Erfaringer fra dette tas inn i 
arbeidet med Skuterudbekken, som er 
tilførselsbekk til Østensjøvann fra sør. 
Kontaktperson i Ås kommune: Karoline 
Myrstad.  

 Ny Østre linje og hensetting av tog sør for Ski: 
Skibekken vil bli påvirket. Anita sitter inn i en 
ekstern samarbeidsgruppe i regi av Bane 
NOR. Vi gir innspill når reguleringsplanen og 
særskilte planer for vannmiljø utarbeides. 

 Utfiske i Østensjøvann: Konklusjon i endelig 
rapport. Det anbefales et utfiske, grunnet 
betydelig økning i brasme-bestanden de 
senere år. Mål: Øke mengde dyreplankton, 
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  redusere mengde planteplankton, øke 
forekomst av bunnvegetasjon og rovfisk, 
redusere partikkel-avrenningen til innsjøen: 
Få innsjøen inn i "den gode sirkel". 

 

 

8 Fastsettelse av neste 
møtested og -dato 
 

Endret sted for møtet fra Ås til Nordre Follo: 
Kommunalteknisk på Drømtorp, Teglveien 18, Ski. 
Dato uendret: 16.01.2020, 11:30-15:00 

Alle 

9 Eventuelt 
 

Ingen saker. 

 
 
 

 

 

 

 

 


