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Bekymringsmelding for Gjersjøvassdraget 

 

Miljøverndepartementet viser til ”Bekymringsmelding for Gjersjøvassdraget” i form av 

brev av 14.2.2013 og telefonsamtale av 3.5.2013. 

 

Gjersjøvassdraget er en del av PURA vannområde som er ett av over tjue pilotprosjekt 

der det har blitt laget vannforvaltningsplaner som skal oppfylle gitte miljømål i henhold 

til vannforskriften innen utgangen av 2015. Planen som er vedtatt i fylkestingene og 

godkjent av regjeringen i 2010 inneholder blant annet tiltak for å forbedre vannmiljøet. 

Det påhviler sektormyndighetene i felleskap og sammen med Vannregion Glomma å 

finne fram til de best egne tiltakene for å oppnå miljømålene og å gjennomføre disse 

tiltakene. 

 

Planene skal revideres og det gjøres for tiden en helsesjekk, ”karakteriseringen”, av alt 

vann i Norge for å finne ut hvilken tilstand vannet har. På bakgrunn av dette skal det 

lages vannforvaltningsplaner for hele landet og der det allerede finnes planer fra 

pilotperioden skal planene oppdateres på bakgrunn av den nye informasjon som har 

kommet inn. Det skal settes nye miljømål med tilhørende tiltak for å oppnå disse 

målene i 2021.  

 

Det er en forutsetning at alle sektorer skal delta i dette arbeidet og at lag og 

organisasjoner skal kunne bidra med synspunkter og informasjon. 

Miljøverndepartementet synes derfor det er svært positivt med det engasjementet som 

Oppegård Vel viser i denne saken. 

 

For øvrig kan vi opplyse følgende om status på noen av de punkter dere tar opp. 



Side 2 

 

 

Miljøverndepartementet har i brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 15.4.2013 

om innsigelse på reguleringsplanen for Assurdalen motocrossbane påpekt at det er 

viktig at det i reguleringsbestemmelsene legges inn et miljøoppfølgningsprogram som 

følges nøye opp. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har etter at det ble påvist betydelig 

nitrogenforurensning i Tussetjern, i brev av 24.1. 2013 pålagt tiltakshaver Bulk 

Eiendom AS å gjennomføre undersøkelser og vurdere tiltak knyttet til utslipp ved 

anleggsarbeidene.  

 

Videre har Fylkesmannen gitt et pålegg til Åsland Næringspark AS i brev av 27.6.2012 

om gjennomføring av tiltak ved deponiet med alunskifer på Taralrud, Ski kommune. 

Her krever man blant annet at det gjøres miljøundersøkelser, overvåking og 

optimalisering av renseløsninger. 

 

På et generelt grunnlag har Fylkesmannen 30.4.2013 også sendt ut ”Notat om påslipp til 

kommunale ledningsnett og anleggsvirksomhet” til alle kommunene i Oslo og 

Akershus. Der orienterte man om virkemidler og oppfordret kommunene til å øke 

bruken av påslippsmyndigheten. Her er forhold knyttet til anleggsvirksomhet også 

grundig omtalt. 

 

Miljøverndepartementet takker for engasjementet oppfordrer Oppegård Vel til fortsatt å 

bidra til arbeidet med vannforvaltningsplanene for Glomma vannregion og PURA 

vannområde slik at både problembeskrivelsen og løsningen på de utfordringene man 

har blir best mulig. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Gudrun Schneider 

fagdirektør Tor Simon Pedersen 

 seniorrådgiver 

  

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

Kopi:  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Vannområde PURA 
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Vannregion Glomma 

 

Vedlegg:  

Brev fra Miljøverndepartementet til Ski kommune av 15.5.2013 

Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Bulk Eiendom AS av 24.1.2013 

Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Åsland Næringspark AS av 27.6.2012 

Notat fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om ”Påslipp til kommunale ledningsnett” 
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