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

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt bebyggelse 
 
Line Lid Brække, Nordre Follo kommune (møteleder) 
Helge Klevengen, Nordre Follo kommune  
Karoline Dahl Myrstad, Ås kommune 
Wenche Dørum, Nesodden kommune 
Jon Petter Sogge Hemstad, Nesodden kommune 
Erika Brun, Frogn kommune 
Eirunn Dvergsnes, Frogn kommune 
Anita Borge, PURA 
 
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune 
Hilde Bergheim Naustdal, Nordre Follo kommune 
  

Møtested: Teams  

Møtetid: 19.01.2021 – kl. 09:00 – 11:30 

Referent: Karoline Dahl Myrstad 

Neste møte:  01.06.2021, Frogn kommune (Hvis corona-tiltak tillater det. Ellers avholdes 
møtet via Teams) 

 
Sak Tema 

 
Vedtak/oppfølging Ansv. 

1 Godkjenning av 
møtereferat fra 
13.10.2020 
 

Referat ble godkjent.  
 
Legges ut på www.pura.no 
 

Alle 
 
Anita 

2 
 

Deltakelse i 
gruppen 
 

Eirunn Dvergsnes tar over i verv i KOS gruppa etter Linda 
Malm Schmidt, som representant for Frogn kommune. 
 
Jon Petter Sogge Hemstad tar over verv i KOS gruppa etter 
Wenche Dørum som representant for Nesodden kommune 

Anita 

http://www.pura.no/
http://www.pura.no/
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3 Tilførselsdata 
kommunene- 
rapportering 
2020 
 
 

Spørsmål vedrørende årets innrapportering og erfaringer 
med denne ble gjennomgått.  
 
Nordre Follo påpekte at det er noen elementer som ikke 
fanges opp av rapporteringen. Dette gjelder eksempelvis 
rehabilitering av ledninger av dato nyere enn 1970. Anita 
mener det bør kunne implementeres som tilleggskolonner i 
innrapporteringsskjemaet. Anita og Line tar opp forslaget 
med Norconsult. 
 
Det viste seg å være flere i gruppen som ikke hadde 
ferdigstilt rapporteringen innen opprinnelig frist. Det ble 
derfor enighet om at rapportering skal være komplett innen 
fredag 29. februar. 

Alle 
 
 
 
 
Anita 
Line 
 
 
 
 
 
Alle 

4 Utbedringer/ 
arbeider og tilsyn 
i spredt 
bebyggelse 2020 
 

Nordre Follo kommune: 
- Grunnet kommunesammenslåing må forskrifter 

fattes på ny, herunder forskrift om forbud mot utslipp 
av båtseptik. 

- Forskrift om avløp i spredt bebyggelse for Nordre 
Follo er sendt til Norsk Vann for uttalelse. Avventer 
svar. Svaret sendes temagruppen når det er klart. 

- Ønsker å trekke tilbake utslippstillatelser rundt 
Gjersjøen grunnet alder på anlegg, møter noe 
motstand fra byggesak grunnet at Mattilsynet må 
innlemmes ved ny saksbehandling. 

- Kommunen fjerner forskrift om nedgravde oljetanker, 
til fordel for nasjonale føringer. 

 
Frogn kommune: 

- Følger opp pålegg om oppgradering av anlegg. 
- Henger noe etter vedrørende tilsyn fra sommer 

2020. 
 
Nesodden kommune: 

- Opplever noe utfordringer med å legitimere 
tilsynsgebyr. 
Frogn og Nordre Follo tipser om at ved slike 
henvendelser er det viktig å formidle at selv om det 
ikke alltid gjennomføres et fysisk tilsyn, er det mye 
administrativt arbeid som gjennomføres, herunder 
generell opprydning og annet arbeid som skal 
dekkes av gebyret. 
 

Ås kommune: 
- En 100% stilling for fagområdet ligger ute nå. 

Forhåpentligvis kan kommunen sette i gang med 
jevnlige tilsyn og oppfølging her, hvilket vil legitimere 
fakturering av årlig tilsynsgebyr til alle anleggseiere. 

 
Oslo kommune: Var ikke til stede. 

 
 

Alle 
 
 
 
 
 
Helge 
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5 Utbedringer/ 
arbeider på 
kommunalt 
ledningsnett 
2020 
 

Frogn kommune: 
- Har jobbet noe med fornying både på vann og avløp, 

men utskiftingstakten er ikke høy nok. Dette grunnet 
begrensninger på både penger og mannskap.  

- Frogn har et kontinuerlig fokus på utskifting, 
kildesporing og vannlekkasjer. 

 
Nesodden kommune: 

- Har mye fokus på fremmedvann i avløpsnettet, da 
pumpestasjonene er svært sårbare ved nedbør.  

- Ved oppdatering av hovedplanen vil forankring av 
arbeidet mot gitte mål bli tydeligere. Utskiftingstakten 
er for lav ift. nasjonale mål, men innsatsen er god ift. 
de muligheter budsjettet gir. 

- Renseanlegget skal bygges om, og Nesoddens 
avløpsvann skal heretter renses på VEAS i Asker.  

 
Ås kommune:  

- Ås kommune: Skal rehabilitere på Solbergskogen og 
ned mot Nygård i 2022.  

- Noe ledningsnett i sentrum vil også skiftes ut ifbm 
anleggsbidrag fra utbyggere. 

 
Nordre Follo kommune: 

- Det er satt på en sparebrems ved sammenslåing, 
noe som går ut over rehabilitering av nett.  

- Svartskog bygges nå ut med kommunalt 
ledningsnett. 

- Har satt i gang en del prosjektering, men avventer 
nytt budsjett for gjennomføring.  

 
Oslo kommune: Var ikke til stede. 
 

Alle 

6 Overvann Frogn kommune:  
- Fokus på separering av fellessystem, da spesielt 

Drøbak sentrum – Husvik (ikke PURA-område). Ser 
resultater i pumpestasjoner som før ofte gikk i 
overløp. 

- Jobber med overvannsnorm. 
- Har fokus på å håndheve regelverk om håndtering 

av overvann på egen eiendom. 
 

Ås kommune:  
- Mye fokus på overvann i byggesaker og større 

utbyggingsprosjekter. Noen utfordringer med å sikre 
godt prosjekteringsgrunnlag i byggesaker. 

 
Nesodden kommune:  

- Jobber mye med fremmedvann i avløpsnettet, 
opplever at vannet dukker opp andre steder. 

- Lurer på det juridiske rundt å pålegge grunneier å ta 
hånd om overvannet. Bruk av VA-jus, samt  

 

Alle 
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gjeldende lovverk (pbl, forurensningsloven) er 
innspill fra gruppa.  

 
Nordre Follo kommune 

- Har etablert en tverrfaglig overvannsgruppe på tvers 
av avdelingene i kommunen. Jobber med krav og 
rutiner som skal gjelde i arbeidet opp mot utbyggere. 
Workshop arrangeres i mars. 

 
Oslo kommune: Var ikke til stede. 
 

 

7 Andre viktige 
aktiviteter/ 
hendelser i din 
kommune som 
også bør 
rapporteres?  
 

Gruppa diskuterte generelle problemstillinger knyttet til 
utbygging og forurensninger til vassdrag. Temaer som ble 
nevnt:  
- Kolbotnvann – utfordringer med omfattende utbygging 
rundt sårbart vann, potensiell fare for forurensninger 
- Oljeutslipp til Tussetjern sommeren 2020, redegjørelse for 
status. Behov for konsesjon fra Statsforvalteren. Nordre 
Follo har hatt møter med Statsforvalteren og 
Miljødirektoratet om dette. 
 

 
Alle 

8 Utsatt workshop 
for temagruppene 
Biologi/limnologi, 
Kommunalteknikk, 
overvann og 
spredt bebyggelse 
og leder av 
temagruppe 
Landbruk. 

Seminaret er utsatt, ikke avlyst. Seminaret vil bli avholdt idet 
samfunnet igjen åpner opp for slike arrangementer. 
 
 

 

9 Nytt fra PURA Planperiode 3, vannforskriften: 
- Planperiode 3 for gjennomføring av vannforskriften 

trer i kraft nå. Vår vannregion har 4 ukers 
høringsperiode for de regionale planene. Her bør 
kommunene mene noe. PURA sender kommunene 
en samlet saksfremstiling med forslag til vedtak, der 
de selv kan supplere med tekst. Et hovedfokus vil 
være mangel på penger og ressurser. Etter politisk 
behandling i kommunene sendes vedtakene til 
vannregionmyndigheten som høringsinnspill til de 
regioniale planene. Av erfaringen veier 
høringsuttalelser tungt der hvor flere kommuner 
sammen er avsender. 

 
Tiltaksorientert vannforvaltning.  

- Norconsult starter rapportering i år for 2020-
sesongen, har oppdraget med både prøvetaking og 
rapportering for PURA-området. 

Utbedring og sikring av bekker: 
- Arbeidet med å erosjonssikre Skuterudbekken fra Ås 

til Østensjøvann starter nå.  
 

Anita 
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- Storgrava, bekk som renner fra Kykkelsrud i Drøbak 

til Årungen i Ås skal gjennomgå tilsvarende tiltak. 
- Dalsbekken bør tilsvarende tas tak i på sikt, men er 

satt på vent grunnet arbeid med Storgrava.  
- Det utarbeides skjøtselsplan for Skibekken nå i 

etterkant av arbeidene i bekken. Tilsvarende må 
utarbeides for alle bekker som gjennomgår tiltak. 

 
Utfisking: 

- Mort og brasme skal fiskes ut av Østensjøvann, et 
arbeid som vil pågå i en periode på tre år.  

- NMBU har gjort undersøkelser som bekrefter 
behovet for tiltak for bedring av vannkvaliteten.  

- Østensjøvann er et naturreservat, og tillatelser til 
utfiske behøves. Grunneiere, statsforvalteren og 
Viken fylkeskommune må samtykke. Det arrangeres 
et Teams-møte med disse 21. januar. 

 
Åpning av båtseptikanlegg for fritidsbåter:  

- Anlegget er ferdigstilt og det skal avholdes formell 
åpning 3. mai klokka 12 med klima- og miljøminister 
Sveinung Rotevatn til stede. Gruppen ble oppfordret 
til å sette av datoen og stille opp! 

 
Sedimenter i indre Oslofjord:  

- Pågående prosjekt, skal identifisere 
forurensningskilder. NGI har oppdraget og skal stå 
for prøvetaking, analyser og to rapporter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 

10 Fastsettelse av 
neste møtested 
og -dato 
 

Neste møte avholdes 01.06.2021 klokka 09.00 
Hvis det blir fysisk oppmøte blir møtet avholdt i Frogn klokka 
10.00. 
Referent for møtet vil være Hilde Bergheim Naustdal 
 

Alle 

11 Eventuelt 

 
Wenche deltok på sitt siste møte i gruppen, og takket av. 
Hun vil få en velfortjent blomst fra PURA før hun slutter.  
Karoline går ut i mammapermisjon i april, og sjekker opp 
hvem som skal sitte i KOS-gruppen i perioden hun blir borte. 
Gir tilbakemelding til Anita om dette. 
 

 
 
 
Karoline 

 

Teamsmøte, 19.01.2021 09:00-11:30 
Referent: Karoline Dahl Myrstad 


