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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) 
Jon Petter Sogge Hemstad, Nesodden kommune 
Odd Henning Unhjem, Frogn kommune 
Linda Beate Øye, Ås kommune  
Anne Siri Haddeland, Oslo kommune 
Anita Borge, PURA 

 
Erika Brun, Frogn kommune (permisjon) 
Hilde Bergheim Naustdal, Nordre Follo kommune (assosiert medlem) 
Eirunn Dvergsnes, Frogn kommune  
Helge Klevengen, Nordre Follo kommune  
Karoline Dahl Myrstad, Ås kommune (permisjon) 
 

Møtested: Teams 

 
Møtetid: 

 
25.01.2022 – kl. 09:00 – 12:00 

 
Referent: 

 
Odd Henning Unhjem, Frogn kommune 
 

Neste møte:  31.05.2022, Nesodden kommune, kommunesenter syd, Hagelundveien 24. 
 

 
Sak Tema 

 
Vedtak/oppfølging Ansv. 

1 
 

Godkjenning av 
møtereferat fra 
12.10.2021 
 

Godkjent. 
Legges ut på web-siden 

alle 
Anita 

2 Strategihåndbok 
i målretting av 
tiltak 

Strategihåndbok ligger på hjemmesidene til PURA: 
https://pura.no/wp-
content/uploads/2022/03/Strategihandbok-i-malretting-av-
tiltak_J04_ENDELIG_20220228.pdf 
Sitter medlemmene i KOS-gruppa i posisjon til å bidra i 
hovedplanarbeid? Trenger kommunene noe mer for å ta 
håndboka i bruk? Nordre Follo kommune bidrar med 
eksempel på neste møte.  

alle 

http://www.pura.no/
https://pura.no/wp-content/uploads/2022/03/Strategihandbok-i-malretting-av-tiltak_J04_ENDELIG_20220228.pdf
https://pura.no/wp-content/uploads/2022/03/Strategihandbok-i-malretting-av-tiltak_J04_ENDELIG_20220228.pdf
https://pura.no/wp-content/uploads/2022/03/Strategihandbok-i-malretting-av-tiltak_J04_ENDELIG_20220228.pdf


2 

 

3 Tilførselsdata - 
årsrapportering 
for 2021 
 

Send melding til Line når rapportering er gjort. Evt 
kommentarertil “huskelisten” sendes Line. Frist for 
rapportering for 2021 er 25.februar 2022. 

alle 

4 Utbedringer/ 
arbeider og tilsyn 
i spredt 
bebyggelse 2022 
 

Frogn: Tilsyn på minirenseanlegg foregår ved 
Driftsassistansen i Viken (DaiV) i 2022. Kommunen 
gjennomfører tilsyn på gråvannsanlegg selv. 
Ås: Arbeidet har ligget nede en stund, men de skal nå i 
gang med tilsyn med hjelp av DaiV. 
Nesodden: Har ansatt to stykker som skal jobbe med tilsyn. 
Nordre Follo:Helge var ikke til stede 
Oslo: Ingen anlegg i PURAs område. 

alle 

5 Utbedringer/ 
arbeider på 
kommunalt 
ledningsnett 
2022 
 

Diskusjon i gruppen på kommunenes rolle mot utbygger og 
VAs plass i reguleringsarbeidet. 
 
Viktig å sette riktige betingelser til utbygginger på plannivå. 
Utbyggingsavtaler – infrastruktur, ikke alltid VA inngår i 
dette, overraskelser for utbygger. 
 
Spørsmål fra Oslo VAV: Når anlegg bygges: Hvordan følge 
opp med tilsyn med tilknytning til overvann og andre 
ledninger?  
Ås: Utfører fargetest på alle tilkoblinger. Kapasitetsproblem 
for tilsyn. Krav til bilder som minimum. Når tilsyn ved 
etablering settes ut til entreprenør blir det behov for tilsyn i 
etterkant. Har gitt merarbeid i oppfølging. 
Nordre Follo: Har søknad om sanitærabonnement. 
Reviderer nå VA rammeplan. Hovedplanen høres nå på 
nyåret. Skal jobbe med en tiltaksplan. Arbeider for mer 
forutsigbarhet i det videre arbeidet innen VA. Krav til tilsyn 
og dokumentasjon. Det er ansatt en fagperson til for å 
styrke bla rollen til rørleggerkontollør. Videre er det tett 
arbeid mellom plan og drift. 
Nesodden: Fysiske møter mellom planfolk og drift har vært 
en suksess. Ønsker å videreføre dette. 
Frogn: Ser også utfordringer i samarbeidet mellom 
planleggere og VA. 
 

 

alle 

6 Overvann 
 

Status arbeid redusere overvannsproblem: 
Nordre Follo: Tverrfaglig gruppe, gjennomført seminar før jul 
om lovverket, seminar etter jul om utførelse av regnbed. 
Viktig med intern kunnskapsformidling. Spisser 
planbestemmelsene i arealplanen ved pågående rullering av 
kommuneplanenEn overvannsveileder er vedtatt i Nordre 
Follo, de har hentet stoff fra Morsas overvannsveileder. 
 
Diskusjon i gruppen om flomveier, hvordan sikres disse i 
planverktøyet? 
Nordre Follo: Flomveier må avklares på overordnet 
plannivå- kommuneplan. Dette for å sikre areal og 
hensynssoner som igjen sikrer flomveier i videre planer. 
 

alle 



3 

 

   

Nesodden: Flomsikring er satt til grunneier. 
Frogn: Dette er Eirunns område. Hun var ikke til stede på 
møtet. 
Ås: Tema overvann er spilt inn i kommuneplanen. 
Kommunen har en overvannsnorm, men den er gammel og 
bør revideres. 
Oslo: Har nettbasert søknadsløsning. 
Viktig med overordnet behandling.   
 

 

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

Nesodden: Status for overløpet i sjøledningen. De har nå 
fått nye rutiner for pluggkjøring og hyppighet på spyling. 

alle 

8 Nytt fra PURA 
 

Anita rapporterte om følgende aktiviteter:  
- Rapporter – Trendrapporter for vannkvalitet 2012-2020, 
Årungen-Gjersjøvassdraget og Bunnefjorden-vassdragene. 
- Skjøtselsplan for Skibekken – gjort om til 
skjøtselsveiledning med vekt på «bør gjennomføres»-tiltak. 
- Utfiske Østensjøvann – reduserer partikkeltilrenning fra 
bekker ved erosjonssikring. Partikler hindrer 
undervannsvegetasjon som er forutsetning for rovfisk. 
Utfiske av mort starter når temperaturen når 12 grader. 
- Årsmelding fro PURA 2021 – publiseres om litt på 
hjemmesiden 
- Deltakelse i Fagrådet for indre Oslofjord, utvalg for 
miljøovervåking: Sedimentundersøkelser gjennomført i 
fjorden ved NGI. Evaluering av NIVAs fjordmodell pågår. Ny 
anskaffelse av tjenester innen overvåking av fjorde fra 2023 
skal igangsettes. PURA sitter i en ad hoc-gruppe for 
anskaffelsen. 

Anita 

9 Fastsettelse av 
neste møtested 
og -dato 
 

31. mai, Nesodden kommune. 
Referent Ås kommune. 
 

alle 

 Eventuelt 
 

Ingen saker.  

 


