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PURA- VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- 
OG GJERSJØVASSDRAGE. UTTALELSE TIL 
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VANNFORVALTNINGSPLAN 2022-2017 MED 

TILTAKSPROGRAM FOR INNLANDET OG VIKEN 
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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 25.05.2021: 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 
Nye punkt/svar på spørsmål: 
- Et økt behov for statlige midler til jordstatusovervåking for å hindre 

avrenning av næringsstoffer. 
- Utarbeide tiltak og finansiering av tiltak for å begrense «Diffus avrenning fra 

spredt bebyggelse» 
- Sørge for at målene er tilstrekkelig for å oppnå målene i «Helhetlig plan for 

Oslofjorden». 

Endring: 
- i pkt. 10: «Et behov for at økt utbyggingspress i PURAs område skal forenes 

med arbeidet for å oppnå og opprettholde god vannkvalitet. 

Samferdselsutbygging skal ikke gå utover vannkvaliteten.» 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag/svar på spørsmål: 
1. Det er behov for mer kunnskap om og større fokus på rensing av 

dreneringsvann fra jorder.  
2. Det er behov for at vannområdet og kommunene synliggjør i større grad 

skogbrukets påvirkning på vannkvalitet og følger opp med foreslåtte tiltak.  

3. Planlagt revisjon av gjødselvareforskriften må gjennomføres.  
4. Det er behov for at sentrale myndigheter bidrar med kompetanseheving og 

kunnskapsinnhenting for skogbrukets påvirkning på vannkvalitet.  
5. Det er behov for økte statlige midler til kartlegging av natur og biologisk 

mangfold tilknyttet vann og vassdrag.  

6. Det er behov for økte statlige midler til bekjempelse av fremmede arter 
tilknyttet vann, vassdrag og kyst.  

7. Klimaendringene gir økt fare for avrenning, avløpsutslipp, flomperioder og økt 
risiko for store og uønskede algeoppblomstringer i innsjøene våre. 
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Klimaendringer må tas inn i planleggingen i alle ledd, og vil gi et ytterligere 
tiltaksbehov for å bedre vannkvaliteten i vann og vassdrag. 

 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  
Nytt punkt eller svar på spørsmål: Vannområdet skal tilstrebe et tett samarbeid 

med kommunene for å sikre at kravene til vedlikehold av åpne vannveier blir 
ivaretatt ved tildeling av produksjonstilskudd og at aktuelle flomsikringstiltak 

ivaretar mål om god vannkvalitet etter vannforskriften. 
 
Votering: 

 MDGs forslag ble enstemmig vedtatt.  
 Vs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 25.05.2021: 
Høringsdokumentene til regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram 2022-

2027 gir føringer for vannforvaltningen i vannområdet PURA, Bunnefjorden med 
Årungen- og Gjersjøvassdraget, beskrevet med mål og tiltak. Føringene vil kreve 

et økende engasjement fra flere myndighetsinstanser: Kommunene, 
Statsforvalteren, Fylkeskommunen, direktorater og departementer. Den samlede 
saksfremstillingen har til hensikt å tydeliggjøre konsekvensene som det videre 

arbeidet i vannområdet vil få for kommunene. Med basis i nedenstående 
saksopplysninger ser Ås kommune følgende utfordringer: 

 
1 Et større fokus på rekruttering av kompetanse innen vannforvaltning og 

avløpsteknikk i kommunen. Kommunene skal fremstå som attraktive 

arbeidsplasser med gode muligheter for personlig utvikling innen 
vannfaget. 

2 Et økt behov for statlige økonomiske støtteordninger til store 
avløpsinvesteringer i kommunene som er direkte utløst av 
vannforskriften. Sikring av kommunenes økonomi slik at det kan 

gjennomføres både ordinært vedlikehold og utvidelse av 
avløpssystemene, og de ekstra tiltakene vannforskriftsarbeidet krever. 

3 Et økt behov for ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, for å 
sikre en god og helhetlig håndtering av overvann i kommunene. 

4 Et økt behov for statlige midler til tiltaksgjennomføring innen landbruket 

ved gode tilskuddsordninger. 
5 En opprettholdelse av ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, 

for miljørådgivning til bønder gjennom direkte dialog. 
6 Et økt behov for statlige midler til vannkvalitetsovervåking og 

tiltaksgjennomføring i samtlige sektorer. Spesielt vil kostnader for 

overvåking av miljøgifter kreve økte statlige bidrag. 
7 Innlemming av stasjoner for basisovervåking, styrt av Miljødirektoratet, i 

PURA 
8 Et behov for tydeligere føringer på hvordan leirpåvirkede vassdrag skal 

klassifiseres iht. økologisk tilstand og avlastningsbehov. 

9 Opprettholdelse av ressurser til Statsforvalteren og Fylkeskommunen som 
viktige aktører i samhandling med kommunene. Disse må ha ressurser og 

kompetanse til å ivareta sin rolle som hhv. fagmyndighet og 
prosessansvarlig / regionansvarlig for gjennomføring av vannforskriften. 
Dette blir avgjørende for at vannområdene skal lykkes med sitt arbeide. 
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10 Et behov for at økt utbyggingspress i PURAs område skal forenes med 
arbeidet for å oppnå og opprettholde god vannkvalitet. 

Samferdselsutbygging skal ikke gå utover vannkvaliteten. 
11 Prioritering av tiltak innen samtlige sektorer slik at de er i samsvar med 

vannforskriftens føringer: De mest kostnadseffektive tiltakene skal 

prioriteres. 
 

Nye punkt/svar på spørsmål: 
- Et økt behov for statlige midler til jordstatusovervåking for å hindre 

avrenning av næringsstoffer. 

- Utarbeide tiltak og finansiering av tiltak for å begrense «Diffus avrenning fra 
spredt bebyggelse» 

- Sørge for at målene er tilstrekkelig for å oppnå målene i «Helhetlig plan for 
Oslofjorden». 

Tilleggspunkt/svar på spørsmål: 
1. Det er behov for mer kunnskap om og større fokus på rensing av 

dreneringsvann fra jorder.  
2. Det er behov for at vannområdet og kommunene synliggjør i større grad 

skogbrukets påvirkning på vannkvalitet og følger opp med foreslåtte tiltak.  
3. Planlagt revisjon av gjødselvareforskriften må gjennomføres.  

4. Det er behov for at sentrale myndigheter bidrar med kompetanseheving og 
kunnskapsinnhenting for skogbrukets påvirkning på vannkvalitet.  

5. Det er behov for økte statlige midler til kartlegging av natur og biologisk 

mangfold tilknyttet vann og vassdrag.  
6. Det er behov for økte statlige midler til bekjempelse av fremmede arter 

tilknyttet vann, vassdrag og kyst.  
7. Klimaendringene gir økt fare for avrenning, avløpsutslipp, flomperioder og 

økt risiko for store og uønskede algeoppblomstringer i innsjøene våre. 

Klimaendringer må tas inn i planleggingen i alle ledd, og vil gi et ytterligere 
tiltaksbehov for å bedre vannkvaliteten i vann og vassdrag. 

 
Vannområdet skal tilstrebe et tett samarbeid med kommunene for å sikre at 
kravene til vedlikehold av åpne vannveier blir ivaretatt ved tildeling av 

produksjonstilskudd og at aktuelle flomsikringstiltak ivaretar mål om god 
vannkvalitet etter vannforskriften. 

 
 

 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 31. mai 2021 
 
Lene Henriksen Lilleheier 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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