
 

 PURA  
 Vannområde Follo / Oslo 
 www.pura.no 

 

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

Møtegruppe: 
 
Til stede: 

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 
 
Line Lid Brække, Nordre Follo kommune (møteleder) 
Wenche Dørum, Nesodden kommune 
Erika Brun, Frogn kommune 
Hilde Bergheim Naustdal, Nordre Follo kommune 
Helge Klevengen, Nordre Follo kommune – frem til sak 6 
Anita Borge, PURA  

 
Forfall: Linda Malm Schmidt, Frogn kommune 

Anne Siri Haddeland, Oslo kommune 
Ås kommune (deltaker ikke oppnevnt) 
 

Møteleder: Line Lid Brække 

Møtested: Nordre Follo kommune, Drømtorp, Ski 

Møtetid: 16.01.2020 – kl. 11:30 – 15:00, inkl. lunsj 

Referent: Helge Klevengen, Anita Borge, Line Lid Brække 

Neste møte:  26.05.2020 i Frogn 
 
 

Anita ønsket Line velkommen som ny leder for KOS-gruppen. 
 
Saksrekkefølgen ble noe endret da Helge måtte gå tidligere. 

 
Sak Tema Vedtak/oppfølging Ansv. 

1 
 

Godkjenning av 
møtereferat fra 
17.10.2019 
 

Godkjent med endringer og korrigeringer i sak 2 og 4. 
Legges ut på www.pura.no 
 

Anita 

2 Deltakelse i 
gruppen 
 
 

Wenche fortsetter i gruppen ut 2020. Ny representant fra 
Nesodden er ikke avklart ennå, men vil bli bestemt i løpet 
av høsten 2020. 
 
Frogn vil være representert med Erika og Linda. 
 

Anita 
alle 
 

http://www.pura.no/
http://www.pura.no/
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Det er gitt signaler om at Karoline Dahl Myrstad vil være 
ny representant for Ås. Anita avventer endelig avklaring 
på dette. 
 

Nordre Follo kommune vil fremover bli representert av 
Line og Helge. På grunn av kommunesammenslåing og 
behov for overlapping av informasjon vil Hilde bli med på 
neste møte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Notat – 
anbefaling 
interkommunalt 
samarbeid spredt 
bebyggelse 
 
 

Frogn kommune har levert en ny versjon innen fristen i 
desember. 
Siden arbeidet med notatet ble startet opp, har det skjedd 
omorganiseringer i flere av kommunene. Oppegård og Ski 
har blitt slått sammen til Nordre Follo, med egen klima- og 
miljøavdeling. 
 

For flere av kommunene vil det i dag ikke være aktuelt å 
etablere et interkommunalt samarbeid slik som tidligere 
har blitt foreslått. Videre arbeid legges derfor i foreløpig 
bero. 
 

Utarbeidelse av notat har ført til mye lærdom og kan 
brukes senere.  
 

Notatet viser hvordan kommunene jobber og hvor skoen 
trykker. Det er viktig å se på riktig ressursbruk og 
bevisstgjøring på gebyrbruk for å dekke selvkost. 
 

Gjennomgang av gebyrsatser og ressursbruk vil bli tema 
på neste møte. 
 

alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Tilførselsdata 
kommunene – 
rapportering 
2019 
 
 

Det gjenstår fortsatt noen tall fra kommunene. Line 
ønsker mail fra alle når man er ferdig med å rapportere 
inn i One Drive.  
 

For å få mest mulig riktige tall, er det viktig at kommunene 
rapporterer på et mest mulig likt grunnlag og at disse lar 
seg enkelt transformere til vårt system for rapportering. 
Dette kan være utfordrende. 
Rapporteringen er derfor moden for en gjennomgang. 
Dette skal diskuteres på neste møte hvor Leif Simonsen, 
Norconsult, som utviklet rapporteringssystemet, vil bli 
invitert. 
 

Regneark for rapportering på gjennomførte tiltak vil bli 
sendt ut til gruppen, i revidert utgave. Frist for 
innrapportering settes til 7. februar. 
 

alle 
 
 
 
 
 
 
 
Anita 
 
 
 

5 Utbedringer/ 
arbeider og tilsyn 
i spredt 
bebyggelse 2020 
Runde rundt 
bordet.  

Nordre Follo:  
Trenger 2020 til å organisere og systematisere det videre 
arbeide. Håper på å få startet opp tilsyn i 2021. 
 

Nesodden:  
2 personer er nylig ansatt på Plan og bygg. De skal begge 
jobbe 65 % med tilsyn på spredt avløp og arbeider nå 
med å sjekke status i pågående saker (stor ryddejobb). 
 

alle 
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  Alle beboere på Bunnefjordsiden, med ikke godkjente 
avløpsanlegg, har fått pålegg om utbedring, men 
oppfølgingen har vært dårlig over lang tid (nedprioritert 
arbeid). Tilsynet i 2020 vil hovedsakelig bli befaring med 
prøvetaking av nye avløpsanlegg.   
 

Frogn:  
Det pågår arbeid med å registrere at de som har fått 
pålegg utbedrer anleggene sine. Fikk ikke utført tilsyn i 
fjor, men dette skal utføres i år. 
 
Ås: Var ikke til stede på møtet. 
 
Oslo: Var ikke til stede på møtet. 
 

 

6 Utbedringer/ 
arbeider på 
kommunalt 
ledningsnett 
2020 
Runde rundt 
bordet.  
 

Nordre Follo:  
Ny hovedplan skal utarbeides i løpet av 2020. Videre 
planer vil fremkomme der. Kildesporing blir et viktig tema. 
Flere store prosjekter pågår. 
 
Nesodden:  
Kommunen etterstreber minst 1,5% fornyelsestakt. Har 
nylig etablert kontakt med flere leverandører  
og entreprenører for å utvide kunnskapen rundt 
rehabilitering av kummer og avløpsnett, samt flere 
innovative løsninger i faget. Setter ekstra fokus på 
rehabilitering av overvann/fremmedvann fremover.  
Det er startet flere prosjekter i 2020 hvor disse gode  
kontaktene og de innovative løsningene skal tas i bruk. 
Buhrestua RA skal legges ned. Arbeidet med sjøledning 
til VEAS starter opp.  
 
Frogn:  
Ved golfbanen skal sementrør oppgraderes til strømper, 
1400 meter. Bergselva, Heer: 800 m oppgraderes. Tiltak 
gjennomføres til dels iht. tiltaksplanen, men noen 
gjennomføres også uavhengig av denne. 
 
Ås: Var ikke til stede på møtet. 
 
Oslo: Var ikke til stede på møtet. 
 

alle 
 

7 Overvann  
 

Nordre Follo:  
Har jobbet mye for å få overvann inni planverktøyet og er 
godt ivaretatt i ny kommuneplan. Store prosjekter i 
sentrum tvinger frem nye løsninger. Tidligere Oppegård 
kommune er en av testkommunene i et prosjekt i regi av 
NVE og Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Målinger 
av vannføring i bekker gjennomføres. 
 
Nesodden: 
Alle nye prosjekter skal prosjekteres med 
overvannshåndtering lokalt, hvis mulig, for å begrense 
påslippet på det kommunale nettet. Det er også etablert 
en faggruppe for godkjenning av prosjektert VA på nye 

alle 
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  på nye prosjekter som skal godkjennes av kommunen. 
Dette resulterer i godt samarbeid innad i kommunen og 
sikrer gode løsninger innen overvannshåndtering.  
Kommunen har fått gode tømmerutiner og registrering av 
sandfangskummer for å løse mye av 
overvannsproblematikken langs de kommunale veiene 
samt utsatte områder. Dette minimerer sjansen for 
gjentetting og øker sandfangets evne til å rense 
trafikkrelatert forurensing. 
 

Frogn: Mye arbeid skal gjennomføres for å fjerne 
overvann fra spillvannet. 
 

Ås: Var ikke til stede på møtet. 
 

Oslo: Var ikke til stede på møtet. 
 

 

8 Andre viktige 
hendelser  
 

Nordre Follo:  
Det har blitt rapportert om flere hendelser med 
kloakkutslipp fra kommunens prosjekt med å bygge ny 
overføringsledning mellom Ski-Haugbro. Potensiell 
forurensningskilde for Dalsbekken. 
Det er usikkerhet rundt hvor store utslipp det har vært, 
men de er innenfor det som må kunne forventes ved et 
slikt prosjekt.  
Byggesak har gjennomført to tilsyn med miljøoppfølging 
av prosjektet. Miljøoppfølgingen har blitt vesentlig 
forbedret og siste tilsynet avdekket ingen avvik. 
Det gjøres oppmerksom på at tilsynet gjelder bedriftens 
interne rutiner og ikke prosjektering eller utførelse av 
tiltaket. Byggesak har i denne saken hatt dialog med 
fylkesmannen vedr. rapportering og om gjeldende 
konsesjon for prosjektet. 
 

Det har ikke skjedd noen utvikling på opprydding av 
alunskiferdeponiet på Taraldrud. Dette er alvorlig og 
skyldes manglende politisk avklaring på hva området skal 
brukes til.  
 

alle 
 

9 Nytt fra PURA Oppdateringer i Vann-nett: 
PURA er i sluttfasen av arbeidet. Tiltak, påvirkninger og 
kostnader er oppdatert. Grunnet ny modul har det vært 
noen utfordringer med registrering av landbrukskostnader. 
På kurs hos Miljødirektoratet innen kvantifisering og 
beregning av kostnader for tiltak deltok foruten Anita også 
Line, Erika og Linda fra KOS-gruppen. 
 

NVE har splittet opp en del vannforekomster, noe som har 
ført til litt ekstraarbeid. 
 
Utslipp av septik fra fritidsbåter – innføring av forbud 
Den finansielle delen av prosjektet om forbud mot 
septiktømming fra båter i Indre Oslofjord er i orden. 
Fylkeskommunen bidrar med kr 100.000 og PURA med kr 
200.000. Resten kommer fra Ås kommune. 
 

Anita 
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PURA søkt om ytterligere kr. 100.000 hos 
Miljødirektoratet i desember 2019. 
 
Skibekken (Finstadbekken) – utbedring og sikring 
Steinsetting og utbedring i Skibekken er i hovedsak ferdig. 
Det er ønskelig å få utarbeidet en skjøtselsplan for 
vegetasjonen langs bekken. PURA har søkt 
Miljødirektoratet om kr. 100.000 for dette arbeidet.  
 
Utbedring og sikring av 
Skuterudbekken/Grytelandsbekken 
Skuterudbekken/Grytelandsbekken skal utbedres på 
samme måte som Skibekken.  
PURA har søkt Miljødirektoratet om kr. 300.000 for dette 
arbeidet. 
 
Søknad til Miljødirektoratet desember 2019 
Det har blitt søkt Mdir om midler for tilsammen kr 700.000: 
- utfiske i Østensjøvann: kr 200.000 
- utbedring/sikring av Skuterudbekken/Grytelandsbekken: 
kr 300.000 
- skjøtelsplan Skibekken: kr 100.000 
- mottaksanlegg for båtseptik: kr 100.000 
 
Fagsamling innen landbruk i mars: Ny miljøteknologi - 
presisjonslandbruk   
Det planlegges fagsamling i landbruket om ny 
miljøteknologi i Frogn. Planlegging og gjennomføring 
gjøres i samarbeid med faglagene i kommunene. 
 
Informasjon om PURA i kommunestyrene 2020 
Det skal gjennomføres en besøksrunde til alle 
kommunene for å informere de nye kommunestyrene om 
PURA. Kommunestyrene skal vedta videre drift av 
vannområdet fra 2022. 
 

 

10 Fastsettelse av 
neste møtested 
og -dato 
 

På grunn av inneklemt dag for neste møte flyttes dette til 
26.05.2020.  
Møtested: Frogn rådhus. 
Referent: Wenche. 
 

alle 

11 Eventuelt Ingen saker. 
 

alle 

 
 
 
 
 


