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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 
Eirunn Dvergsnes, Frogn kommune 
Jon Petter Sogge Hemstad, Nesodden kommune 
Anita Borge, PURA 
 
Linda Beate Øye, Ås kommune 
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune 
Odd Henning Unhjem, Frogn kommune 
Erika Brun, Frogn kommune (permisjon) 
Hilde Bergheim Naustdal , Nordre Follo kommune (assosiert medlem) 
Karoline Dahl Myrstad, Ås kommune (permisjon) 
 

Møtested: Rådhuset i Frogn, Rådhusveien 6, 1443 Drøbak, møterom Oscarsborg  

 
Møtetid: 

 
12.10.2021 – kl. 09:00 – 12:00 

 
Referent: 

 
Helge Klevengen, Nordre Follo kommune 
 

Neste møte:  25.01.2022, Nesodden kommune, kommunesenter syd, Hagelundveien 24. 
 

 
Sak Tema 

 
Vedtak/oppfølging Ansv. 

1 
 

Deltakelse i 
gruppen 
 

Anita redegjorde for den siste endringen i gruppen: Erika 
Brun, Frogn har studiepermisjon ett år. Odd Henning 
Unhjem sitter inn i gruppen for henne.  
 

Anita 

2 Godkjenning av 
møtereferat fra 
01.06.2021 
 

Referatet ble godkjent og legges ut på www.pura.no 
 

Anita 

http://www.pura.no/
http://www.pura.no/
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3 PURA seminar 
01.12.2021 
 
.   
 

Innkalling er sendt ut, men programmet er ikke helt ferdig 
ennå. En ad hoc-gruppe bestående av temagruppelederne 
og Anita utarbeider program. Oppfordring om å sette av 
datoen. 
 
Helhetlig tiltak for Oslofjorden vil være et sentralt tema.  
 
Tidligere informasjon om seminaret: 
Hovedtema: Presentasjon av strategihåndbok i målretting av 
tiltak – innsats der det trengs. Til hjelp for kommunene: Hvor 
kommer de største forurensningene fra, og hva kan man 
gjennomføre av tiltak akkurat der det trengs mest? Hvordan 
implementere tiltakene i kommunenes operasjonelle planer? 
 
Øvrige tema vil være "fot-i-bakken-tema": Hvor står vi i 
PURA akkurat nå, ved inngangen til neste planperiode 
2022-2027? Hvordan prioritere riktig blant alle utfordringene 
i arbeidet etter vannforskriften? 

 

Anita 
alle 

4 Tilførselsdata - 
årsrapportering 
for 2021 
 

- Kommuner gjør arbeid som ikke har kommet frem i 
rapporteringen frem til nå: Rehabilitering eller 
erstatning av ledninger lagt etter 1970. 

- I ny mal vil det bli satt opp en kolonne for arbeid på 
ledningsnett lagt mellom 1970 og 2020, og en etter 
2021. Tilsvarende kolonner for lekkasjeandel er også 
lagt inn. 

- Huskeliste vil bli revidert og sendes ut. 
- På neste møte i januar vil det bli laget en felles 

arbeidsøkt for rapporteringen for 2021.   
- Frist for innlevering er satt til 25. februar. 

 

Line 
Anita 
 
Alle 

5 Utbedringer/ 
arbeider og tilsyn 
i spredt 
bebyggelse 2021 
 

Nordre Follo kommune: 
- Vedtatt lokal forskrift for spredt avløp og trer i kraft 

30.10.2021.  
- Har sendt ut pålegg om oppgradering av 

avløpsanlegg i vannforekomstene Gjersjøen og 
Gjersjøelva og varslet pålegg om utbedring. Fristen 
er satt til 01.10.2022. 

- Vil starte kartlegging og sende ut pålegg i 
vannforekomsten til Bunnefjorden i 2022. 

- Har sendt ut informasjonsbrev om kontrollgebyr for 
tilsyn av både spredt avløp, oljeutskillere og 
fettutskillere. 

- Har startet arbeidet med konkurranseutsetting av 
tilsyn av spredt avløp og olje- og fettutskillere. 

 
Frogn kommune: 
Ingen store nyheter etter forrige møte. Det er ikke ansatt 
noen person etter Erika som er ute i permisjon. Odd 
Henning Unhjem er deres person på spredt avløp. 
 
Nesodden kommune: 

- Ingen endring fra forrige møte. 

 

Helge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eirunn  
 
 
 
Jon 
Petter 
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- Lite tilsyn av anlegg i spredt bebyggelse, men større 
fokus på det kommunale nettet. 

 

Ås og Oslo kommuner var ikke til stede på møtet. 
 

 
 
 

6 Utbedringer/ 
arbeider på 
kommunalt 
ledningsnett 
2021 
 

Frogn kommune: 
- I forbindelse med etablering av ny gang- og sykkelsti 

langs Osloveien fra Ottarsrud til Bakker Bru skal det 
føres frem vann- og avløpsledning. Eiendommer 
som ligger langs veien og som i dag har separat 
avløpsanlegg, vil dermed bli tilknyttet kommunal 
avløpsledning. 

 

Nesodden kommune: 
- Holder på med en ny rammeavtale med 

strømpekjøring. 
- Det er i dag størst utfordringer mot Bunnefjordsiden, 

og de starter arbeidet med rehabilitering av nettet 
her. 

 
Nordre Follo kommune: 

- Ferdig med overføringsledningen mellom Ski og 
Haugbro.  

- Det skal borres en avløpstunnel fra Vevelstad ned til 
Ski - Haugbroledningen. Prosjektene over vil løse 
noen rekkefølgekrav i enkelte utbygginger og som 
resulterer i at utbyggere presser på for å kunne 
starte utbyggingen. 

- Det er et stort press fra utbyggere i Ski sentrum.  
- Ny videregående skole vil i Ski kreve mer kapasitet 

på ledningsnettet i deler av Ski sentrum. 
- Detaljprosjektering av VA i Idrettsveien starter nå. 
- VA-anlegg på Bålerud pågår – kommunal 

vann/avløp inn i området med tidligere spredt avløp. 
Bla sjøledning.  

- Det jobbes mye med ny hovedplan og det er brukt 
mye tid på nye modelleringer. 

- Det har fra VA sin side vært jobbet masse med å 
sikre et tettere samarbeid med regulering bl.a. for å 
sikre å få på plass riktige 
bestemmelser/rekkefølgebestemmelser i 
reguleringer. VA-rammeplanene er et viktig verktøy. 

- Kommunen har flere områder som krever avklaring 
om tilknytning til kommunal avløpsledning. I PURA 
vil det være områdene Steinsleppen og Linås som 
må følges opp. Dette er viktig for å kunne løse 
dagens forurensning fra separate avløpsanlegg. 

 
Ås og Oslo kommuner var ikke til stede på møtet. 
 

 
Eirunn 
 
 
 
 
 
 
 
Jon 
Petter 
 
 
 
 
Line 
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7 Overvann Frogn kommune:  
- Holder på å gå gjennom overvannsnormen. 
- Forbereder arbeid med kommuneplanens arealdel. 

 
Nesodden kommune:  

- Holder på å tømme sandfang og lage rutiner for 
tømmefrekvens. Er nå på andre runde med tømming 
av sandfang. 

- Det er krav om drenering av overvann på egen 
eiendom på boligeiendommer. 

 
Nordre Follo kommune: 

- Overvannsgruppen i kommunen har utarbeidet en 
overvannsveileder som har blitt vedtatt den 
29.09.2021 og gjort gjeldende fra vedtaksdato. 

- Kravene i veilederen legges til grunn for kommunens 
behandling av plan- og byggesaker. 
Kommunedirektøren gis myndighet til å revidere 
overvannsveilederen, slik at veilederen ikke trenger 
en ny politisk behandling ved revidering. 

 
Ås og Oslo kommuner var ikke til stede på møtet. 

 

Eirunn 
 
 
 
 
Jon 
Petter  
 
 
 
 
Line 
 

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

Nordre Follo: 
- Ved overtakelse av overføringsledningen mellom Ski 

og Haugbro ble det oppdaget spillvann som rant ut i 
Dalsbekken. Det arbeides med å finne årsak og 
tiltak. 

-  
Nesodden  

- Det har blitt kjørt fast en plugg i en sjøledning ved 
Hellvik i Bunnefjorden. Det går overløp på 11. dag 
og det har blitt bestilt bistand fra Avavi, men blitt noe 
forsinkelse. 

- Utslippet er på ca 15-20 kb/t. Ledningen ble anlagt i 
 

2013, men har blitt brukt en lavere trykklasse på 
deler av ledningen. 

- Ledningen ble sist kjørt med plugg i 2017. 
- Viktig med god evaluering av denne hendelsen. 

 

Frogn 
- Ikke noe i PURA. 

 
Ås og Oslo kommuner var ikke til stede på møtet. 
 

Line 
 
 
 
 
 
 
Jon 
Petter  
 
 
 
 
 
 
Eirunn 
 
 

9 Nytt fra PURA Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram er 
godkjent i vannregionutvalget og vil bli politisk behandlet i 
fylkeskommunene før jul. Oversendes Miljødirektoratet før 
årsskiftet, skal godkjennes av direktoratene og til slutt 
godkjennes ved en departementsgodkjenning i regi av 

Anita 
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klima- og miljødirektoratet. Rapportering til EFTAs 
overvåkingsorgan ESA. 
 
Årsrapporten ligger ute på hjemmesiden. Kortversjonen vil 
bli lagt ut når den er klar. 
 
Det har blitt laget to trendrapporter som viser utvikling i 
vannkvalitet 2012-2020. To rapporter: En for Årungen- og 
Gjersjøvassdraget, en for Bunnefjordenvassdraget. 
 
Det utarbeides en strategihåndbok til bruk for kommunene 
for at de skal kunne gå inn i de områdene det haster mest 
med tiltaksgjennomføring og prioritere tiltak der. Blir viktig 
for arbeidet med å implementere vannforskriftens 
ambisjonsnivå i kommunenes operative plandokumenter. 
 
Første års utfiske i Østensjøvann er avsluttet. Det har blitt 
tatt ut et halvt tonn med fisk som består i hovedsak av mort, 
men også en del brasme. Det er mål om å øke rovfisk- 
bestanden. Østensjøvann er fri for undervannsplanter, dette 
er uheldig for rovfiskbestanden. 
Utfisket fortsetter i 2022 og 2023. 
NMBU gjennomfører et overvåkingsprogram etter årets 
utfiske for å se på responsen i innsjøen. 
 
Åpning av båtseptikmottak på Nesset 21.06.2021 var 
vellykket. Mottaket stenges for vinteren når frosten kommer. 
PURA og Fagrådet skal i fellesskap sette opp en 
informasjonstavle ved mottaket. 
 
Indre Oslofjord har mye miljøgifter i bunnsedimentene. NGI 
har tatt prøver og analysert, gjennomført en risikovurdering. 
Avrenning fra veiene er den største bidragsyteren, sammen 
med fyring, forbrenning og båttrafikk. Det er fire områder 
som er ekstra ille, deriblant et område sør for Malmøya. 
Videre undersøkelser gjennomføres i disse fire områdene 
for å komme opp med mulige tiltak. 
 

Tom-Arne Tørfoss er ansatt som ny kommunedirektør i Ås 
kommune fra 1. september og er ny leder for 
styringsgruppen i PURA. 
 

 

10 Fastsettelse av 
neste møtested 
og -dato 
 

25.01.2022 kl 10.00 – 14.00 på Nesodden, inkl. lunch. 
Kommunesenter syd. Hagelundveien 24.  
Referent: Frogn kommune 

Alle 

11 Eventuelt Ingen saker Alle 
 

 


