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• Er det forhold på tiltakslista i 
handlingsplanen som vi bør 
være orientert om?

• Vi tenker da på hva som er utført 
og hva som skal utføres og 
tidsplaner/milepæler for dette ? 
(COWI, overvåkingsprogram, 
fylkesmannen, vanndirektivet)
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Spørsmål og svar
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• COWI undersøker sedimentene i 
Hunnebunnen for kommunen

• Dette er for å se om det er 
forsvarlig å starte med bobling 
eller andre tiltak for å tilføre 
oksygen til bunnvannet
o Fylkesmannen må gi tillatelse før det 

eventuelt kan startes et bobleanlegg

• Rapporten vil bli lagt ut på 
kommunens temaside for 
Hunnebunn så fort den er klar
o Ventes før jul
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Sedimentundersøkelser høsten 2020



• Har kommunen allerede nå fått 
oversikt over hva utbedringen av 
overvannsystemet i området har 
resultert i, når det gjelder 
overløpssituasjonen fra 
pumpestasjonen ved 
Hunnbekken ?

• Vesentlig reduksjon av vann inn

• Kortere tid med overløp de 
gangene det skjer, og færre 
overløp

• Vann inn redusert fra 70L/sek til 
5L/sek fra Kjølshunn ved kraftig 
nedbør

• Fortsetter arbeidet med 
utbedringer videre, noen feil 
gjenstår. Vil fortsette inn i neste 
år.

• Fremmedvanngruppa jobber 
med dette
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• Hvordan fungerer samarbeidet om 
utbedringen av vannforholdene i 
Hunnebunnen med de involverte 
partene ? Har det vært møter 
mellom Fredrikstad kommune, 
Sarpsborg kommune og 
fylkesmannen i Viken i tråd med det 
politikerne i Fredrikstad kommune 
har vedtatt ? Vi har observert at 
Sarpsborg kommune er lite villige til 
å involvere seg, selv om de har 
ansvar for et stort areal av 
Hunnebunnen.

• Løpende faglig dialog med 
Sarpsborg, ingen økonomisk 
samarbeid

• Løpende dialog med 
vannområde Glomma Sør og 
Fylkesmannen.

• Prosjektgruppe 

• Har søkt vannområdet om 
midler

• Vannområdets faggruppe avløp 
hadde temadag om Hunnebunn
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• Har Fredrikstad kommune 
sørget for å ta inn tiltakene som 
må gjennomføres i sin 
økonomiplanlegging?

• Er det søkt om tilskudd til 
tiltakene fra andre offentlige 
instanser? 

• Avløpstiltak: Ja, det er budsjettert inn 
nyansettelser på VA for å frigjøre kapasitet 
til bla arbeidene med fremmedvannssøk
og oppfølging av områder med sårbare 
resipienter. 

• Har spilt inn behov for penger til 
bobleanlegg, dersom det er tilrådelig, og 
midler til tilskudd til miljøavtaler med 
bønder. 

• Vurderer å søke midler fra 
Miljødirektoratet 2021

• Har søkt vannområdet om midler
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• Vi vet at det i badesesongen tas prøver 
på Vispen annenhver tirsdag, og at 
dette er prøver for å sjekke 
badevannskvaliteten (koliforme 
bakterier)Vi vet at COWI forrige uke tok 
en rekke sedimentprøver fra forskjellige 
steder i Hunnebunnen. Tas det andre 
prøver fra vannet i Hunnebunnen eller 
Hunnbekken, for å sjekke den generelle 
vannsituasjonen, og eventuelt hvilke 
andre næringsstoffer som kan være 
med å bidra til den unormale 
algeveksten vi opplever her ute ? 

• I tillegg til badevannsprøver har det 
blitt tatt algeprøver to ganger

• Tas ikke andre nye prøver av vannet i 
Hunnebunn i år, bekkeprøver i 
Hunnbekken som normalt.

• Vannområdet tar biologiske prøver i 
Hunnbekken i år, bunndyr og 
begroingalger

• Sarpsborg kommune tar prøver i 
Brandstorpbekken

• Er tatt mange prøver i Hunnebunn
tidligere, og vi har mye kunnskap om 
vannkvaliteten. 
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Fosfor i Hunnbekken og Brandstorpbekken



• Vi blir mer og obs. på at det kommer 
unormalt mye slam fra 
Brandstorpbekken og ut i 
Hunnebunnen. Prøver som er tatt 
på privat initiativ viser alarmerende 
mengder av koliforme bakterier som 
igjen indikerer at det kommer kloakk 
fra dyr eller mennesker ut i denne 
bekken. Prøven som ble tatt midt i 
badesesongen viste 6100 
CFU/100ml. Sarpsborg kommune er 
gjort oppmerksom på dette, er dette 
drøftet med dere fra Sarpsborgs 
side ?

• Nedadgående trend på fosfor i 
Brandstorpbekken og 
Hunnbekken

• Mulig med tiltak i og ved 
Brandstorpbekken for å minske 
avrenning. 
o Treplaning i kantsone er i gang

• Dette er drøftet med Sarpsborg 
kommune

• Fant også bakterier i bekken i 
2019, skyldes sannsynligvis 
beitedyr. Mindre god 
badevannskvalitet på Vispen når 
prøven i bekken ble tatt. 11
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Badevannsprøver

• Algeprøver tatt på Vispen 7. juli og 4. 
august viste ingen cyanobakterier i 
vannet

• Vannprøve tatt av hytteeier i 
Brandstorpbekken i uke 30, mindre god 
badevannskvalitet



• Skjærviken LSU kan få et tilskudd på 
15 000,- fra Fredrikstad kommune 
v/virksomhet park til arbeidet med 
fjerning av alger på 
rekreasjonsarealer. Det forutsettes at 
dette blant annet dekker arbeid med 
håndtering på land. Tilskuddet utbetales 
mot tilsendte kvitteringer på utført 
arbeid.

• Tilskuddet gjelder for 2021, uten videre 
binding. 
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Algefjerning



• Kartla arealer i stubb i 
nedbørsfeltet  høst 2019

• Hjemmesiden til Hunnebunn
oppdateres med siste nytt 
o Tar gjerne innspill hvis dere savner noe 

på denne siden
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Annet aktuelt
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Hjemmeside




