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

 Møtegruppe: Styringsgruppen i PURA 
 

 

Til stede: 

 

Trine Christensen, Ås kommunen, leder av styringsgruppen, møteleder 
Jane Short Aurlien, Nordre Follo kommune 
Anne Dybevold for Wenche Folberg, Nesodden kommune 
Estrella Fernandez for Elin Tangen Skeide, Viken fylkeskommune  
Hilde Sundt Skålevåg, Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Otto Galleberg, Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Anita Borge, vannområdeleder PURA 

  
Forfall: 

 

Harald K. Hermansen, Frogn kommune  
Wenche Folberg, Nesodden kommune 
Elin Tangen Skeide, Viken fylkeskommune  
 

Møtested: Teams-møte 

Møtetid: 15.01.2021 kl. 09.00 - 10.30 

Referent: Anita Borge 

Neste møte: Tidspunkt avtales senere 
 

Møtet ble åpnet med en presentasjonsrunde. Trine redegjorde for deltakelsen på 
møtet. Normalt stiller eierkommunene med rådmann/kommunedirektør, men på 
grunn av frafall fra både Frogn og Nesodden ble det åpnet for kommunalsjefer fra 
disse kommunene. Fra neste møtet opprettholdes imidlertid gammel ordning med at 
rådmannn/kommunedirektør stiller. 
 

 

Sak 
nr. 

 

Tema 
 

Vedtak/oppfølging 
 

Ansvarlig 

 

1 
 

Godkjenning av 
møtereferat fra 
møte 24.10.2019 
 

 

Vedtak: Møtereferatet godkjennes. Legges ut på web-
siden til PURA. 
 

 

Anita B. 

 

2 
 

Prosjekt-
organisering 

 

- Status for sammensetning av og deltakelse/mangel på 
deltakelse i gruppene. Endringer siden 24.10.2019 
 
 

Styringsgruppen: 
● Nordre Follo kommune: Konstituert rådmann Jane Short 
Aurlien erstattes av ny kommunedirektør Øyvind Henriksen 
i februar 2021 
 

● Viken fylkeskommune: Pia Eide Husstad er erstattet av 
Elin Tangen Skeide 
 

 

alle 
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● Statsforvalteren i Oslo og Viken: Trond Løfsgaard er 
erstattet av Hilde Sundt Skålevåg, klima- og 
miljøvernavdelingen. Alternativ deltaker fra Statsforvalteren 
er Otto Galleberg, landbruksavdelingen. 
 
Prosjektgruppen: 
● Nordre Follo kommune: Stig Bell har gått ut av gruppen 
 

● Ås kommune: Jan-Fredrik Aarseth er erstattet av Anette 
Bjerke 
 

● Statsforvalteren i Oslo og Viken: Terje Wivestad er 
erstattet av Håvard Hornnæs 
 

● Statens vegvesen: Ola Rosing Eide er erstattet av Sven 
Sandodden. 
Vi kan også trekke på naturforvaltere på samferdsel hos 
Viken fylkeskommune som har vei som ansvarsområde. 
 

● Mattilsynet: Sarita Winsevik sitter ikke lenger fast i 
gruppen, men vi trekker på Mattilsynet ved aktuelle saker 
 
Temagruppe Landbruk: 
● Kråkstad og Ski Bondelag: Kjell Johansen er erstattet av 
Jan Ivar Tjernæs 
 
Temagruppe Biologi/limnologi: 
● Nordre Follo kommune: Anne-Marie Holtet er erstattet av 
Grethe Arnestad. Randi Aamodt har gått ut av gruppen. 
 

● Ås kommune: Edle Ludvigsen er erstattet av Kaya 
Svantesvold 
 

● Frogn kommune: Linda Malm Schmidt er erstattet av 
Kjetil Ånesland 
 

● Statsforvalteren i Oslo og Viken: Terje Wivestad er 
erstattet av Håvard Hornnæs 
 

● Statens vegvesen: Ola Rosing Eide er erstattet av Sven 
Sandodden. 
Vi kan også trekke på naturforvaltere på samferdsel hos 
Viken fylkeskommune som har vei som ansvarsområde. 
 
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og spredt 
bebyggelse: 
● Nordre Follo kommune: Bjørn Sederholm er erstattet av 
Line Lid Brække, som er ny leder av gruppen 
 

● Ås kommune: Lars Buhler er erstattet av Karoline Dahl 
Myrstad 
 

● Nesodden kommune: Wenche Dørum er erstattet av Jon 
Petter Sogge Hemstad 
 

● Frogn kommune: Linda Malm Schmidt er erstattet av Eirunn 
Dvergsnes 
 

Listen over vannområdedeltakerne legges ved referatet. 
 
Vedtak: Styringsgruppen bidrar med å fristille tid hos 
deltakerne i PURA slik at de kan delta på sentrale møter og 
aktiviteter og på den måten sørge for engasjement inn i 
vannområdets arbeid. 
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3 
 

Økonomi 
 

• Revidert budsjett for PURA 2020 
Anita redegjorde for revidert budsjett for PURA 2020. 
Styringsgruppen hadde ingen kommentarer. 
 

Vedtak: Revidert budsjett for PURA 2020 godkjennes. 
 

 

• Budsjett for PURA 2021 
Anita redegjorde for forslag til budsjett for PURA 2021. Et 
forholdsvis høyt beløp under posten "konsulenttjenester" 
ble forklart med planlagt gjennomføring av flere utsatte 
aktiviteter pga. Covid-19. Dette var beskrevet i notatet 
"Kostnadsdrivende aktiviteter i PURA 2021". Notatet ble 
gjennomgått. 
Styringsgruppen hadde ingen kommentarer. 
 

 

Vedtak: Budsjett for PURA 2021 godkjennes. 

 

Anita B. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

4 
 

Tiltaksorientert 
vannkvalitets-
overvåking i 
PURA  
 

 

• Årsrapport 2019 – ligger på www.pura.no 
Anita redegjorde kort for årsrapporten. På PURAs 
hjemmeside ligger både en lang- og en kortversjon av 
årsrapporten. Kortversjonen gir et raskt overblikk over 
status for vannkvaliteten i PURA. For dypdykk anbefales 
langversjonen. 
 

Informasjonen tas til orientering. 
 
• Ny utøver av vannkvalitetsovervåkingen fra 2020: 
Norconsult 
Anita redegjorde og viste til notat til rådmennene av 
31.03.2020, som beskriver prosessen frem til valg av ny 
utøver, resultatet av prosessen og økonomiske 
konsekvenser for kommunene. 
 

Informasjonen tas til orientering. 
 

 

Anita B. 
 
 
 

 

5 
 

Status for 
regionale vann- 
forvaltnings-
planer med 
tiltaksprogram 

 

Anita redegjorde for arbeidet som var blitt gjennomført i 
PURA som bidrag til oppdateringen av Vann-nett og 
utarbeidelse av de regionale plandokumentene. Dette er 
arbeid vannområdet har gjort på vegne av kommunene og 
landbruksforvaltningen. 
PURA har levert: 
- oppdateringer i Vann-nett (overføring av enkelte tiltak til 
neste planperiode, gjennomgang av måloppnåelse – bruk 
av utsatt frist, justering av kostnader for avløpstiltak fra 
drifts- til investeringskostnader) 
- innspill til plandokumenter (tekster i 
vannforvaltningsplanen, tiltaksprogrammet og 
handlingsprogrammet, bidrag til konsekvensutredningen). 
 

Estrella orienterte om status for arbeidet på 
vannregionnivå. Planene går nå igjennom en politisk 
behandling i vannregionene og er snart klare for 
høringsperioden. For Innlandet og Viken vannregion er 
denne 01.02. – 31.05.2021. Vannregionmyndigheten 
planlegger nå medvirkningsmøter. 

 

 

Anita B. 
 

http://www.pura.no/
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I løpet av høringsperioden vil PURA utarbeide en felles 
saksfremstilling til eierkommunene som vil utgjøre et 
forslag til høringsinnspill fra kommunene. Det kom innspill 
om at denne saken bør ferdigstilles tidlig i 
høringsperioden, slik at kommunene får gjennomført 
politisk behandling av saken i god tid før 31.05.2021. 

 

Informasjonen tas til orientering. 
 

 

Anita 

 

6 
 

Utslipp av 
septik fra 
fritidsbåter i 
Oslofjorden 

 

Anita redegjorde. PURA har bidratt med kr. 200.000 til 
mottaksanlegget, hvorav kr. 100.000 er midler fra den gang 
Akershus fylkeskommune etter søknad. 
Mottaksanlegget er oppført ved Nesset innerst i 
Bunnefjorden og vil offisielt åpnes 03.05.2021 kl. 12.00 ved 
klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. 
Det vil gå ut en bred invitasjon til åpningen, og 
styringsgruppen ble bedt om å holde av tidspunktet. 
 

Informasjonen tas til orientering.  
 

 

Anita B. 
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Samlet 
saksfremstilling 
om videreføring 
av eier-
kommunenes 
tilskudd til 
PURA. 
Orientering i 
politiske utvalg 
og kommune-
styrer. 
Oppfølging av 
vedtak i Ås 
kommunestyre 
16.09.2020. 
 
 
 

 

Trine redegjorde for vedtaket i Ås kommunestyre. Punkt 5 i 
vedtaket ble diskutert: 
"Kommunestyret ber rådmannen evaluere hvordan PURA 
som organ for vannområdet har fungert i 
vannregionperioden, og foreslå hvordan samarbeidet kan 
gjøre samarbeidsaktørene enda bedre rustet for å møte 
krevende utfordringer i vår vannregion". 
Det ble åpnet for diskusjon der synspunkter kom frem, bl.a.: 
- kommunenes arbeid inn i vannområdet er viktig og 
nødvendig. Man må være flere og stå sammen for å 
håndtere utfordringene. "Vi er best sammen". 
- arbeidet inn i vannområdet er obligatorisk for kommunene 
- samarbeid på tvers er viktig 
- arbeidet inn i PURA betegnes som viktig og meningsfylt 
- PURA er et nyttig samarbeid, det skapes gode arenaer å 
møtes på 
- viktig å synliggjøre resultater av tiltak i vannområdene -  
kunnskapsdeling med øvrige vannområder 
- kommunenes innsats inn i vannområdet må avpasses 
mulig ressursbruk. Å gjøre samarbeidsaktørene enda bedre 
rustet for å møte krevende utfordringer (ref. politisk vedtak) 
vil i første rekke dreie seg om å øke ressursbruken for 
vannområde-arbeid i kommunene, og dette vil kunne by på 
utfordringer. Dagens innsats og form er avpasset de reelle 
mulighetene, og fungerer etter hensikten. 
 

 

Vedtak: Trine og Anita sammenfatter innspillene fra 
styringsgruppen i et notat som Trine legger frem for 
politikerne i Ås. 
 

 

Anita B. 

 

8 
 

Hoved-  
aktiviteter  
i PURA 
januar 2021 
  

 

Anita redegjorde for de viktigste aktivitetene i vannområdet 
akkurat nå.  
 

Listen over aktiviteter legges ved referatet. 
 

Informasjonen tas til orientering.  
 

 

Anita B. 
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9 
 

Eventuelt 
 

Ingen saker 
 

 
 

 

10 
 

Evaluering av 
møtet – hva var 
bra, hva gjør vi 
bedre neste 
gang? 
 

 

Et godt ledet møte, vi er blitt flinke til å holde Teams-møter. 
Fungerte bra både teknisk og ellers. Inspirerende. 
 
 

 

alle 

 


