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Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021  
vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv 
 
Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/05915-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 06.11.2014 
Kommunestyret 19.11.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Høringsuttalelsen fra Ås kommune er som følger: 
 
I utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021 er mål og tiltak for 
vannområdet PURA beskrevet. Tiltakene vil kreve et stort engasjement fra 
kommunene og staten. Ås kommune ser følgende utfordringer: 
 

1. Rekruttering av kompetanse innen vannforvaltning og avløpsteknikk i 
kommunene. 

2. Behov for økte ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, for 
miljørådgivning til bønder gjennom direkte dialog. Økte statlige midler er 
nødvendig for å kunne øke satsene for tilskudd til tiltaksgjennomføring. 

3. Økte statlige midler til vannkvalitetsovervåking og tiltaksgjennomføring i 
samtlige sektorer. Spesielt vil kostnader for overvåking av miljøgifter kreve økt 
statlig bidrag. 

4. Et behov for å justere "Klassifisering av miljøtilstand" nr. 02-2013 slik at den gir 
mer realistiske miljømål for vanntyper i leirpåvirkede vassdrag. 

5. Mer ressurser til fylkesmannen 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. 

6. Et behov for at økt utbyggingspress forenes med arbeidet for å oppnå og 
opprettholde god vannkvalitet. Samferdselsutbygging må søkes å ikke gå på 
bekostning av vannkvaliteten.  

7. Sikre en prioritering av tiltak som er i samsvar med vannforskriftens føringer: De 
mest kostnadseffektive tiltakene skal prioriteres. 

8. Et behov for å avklare selvkostprinsippets betydning ved finansiering av 
overvåking og tiltak i områder der forurensningskildene er andre enn kommunalt 
avløp. 

 
 
Ås, 27.10.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
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Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Høringsbrev_Vannregion Glomma.pdf 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Vannregionmyndigheten ved Østfold fylkeskommune med kopi til PURA ved Anita 
Borge. 
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma er lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 31. desember.  
Dokumentene som legges ut til høring og offentlig ettersyn er:  
1. Regional plan for vannforvaltning 
2. Regionalt tiltaksprogram 
PURA har på vegne av eierkommunene utarbeidet grunnlag for høringsuttalelsen for 
å sikre en god samhandling innen vannforvaltningen i Follo. 
 
Fakta i saken: 

1. Bakgrunn 

Høringsutkastene til "Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-
2021 " (heretter kalt forvaltningsplan) og "Vannregion Glomma: Regionalt 
tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021" (heretter kalt tiltaksprogram) er lagt ut 
på høring i perioden 01.07. – 31.12.2014. 
 
Hensikten med denne saksfremstillingen er å tydeliggjøre konsekvensene som det 
videre arbeidet i PURA vil få for eierkommunene og sikre en god samhandling innen 
vannforvaltning i Follo.  
 
Oppsummert ønsker PURA: 

- En felles politisk forankring av målene og tiltakene i PURAs vannområde. 
- En synliggjøring av det økte behovet for ressurser i form av økonomiske 

virkemidler og bemanning i kommunene, hos fylkesmannen og 
fylkeskommunen. 

- En synliggjøring av behovet for statlige virkemidler for gjennomføring av 
vannkvalitetsovervåking og tiltak. 
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2. Gjennomført tiltaksanalyse for PURA og videre prosess 

I 2000 ble EUs vanndirektiv innført (ref. Directive 2000/60/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23. October 2000 establishing a framework for 
Community action in the field of water policy - ”Water Framework Directive”, 
“Vanndirektivet”).  
 
Direktivet er implementert i norsk lovverk gjennom vannforvaltningsforskriften som 
trådte i kraft 01.01.2007 og ble revidert april 2012 (ref. FOR 2006-12-15 nr. 1446: 
”Forskrift om rammer for vannforvaltningen” - ”Vannforvaltningsforskriften”). 
Vannforvaltningsforskriften er fastsatt med hjemmel i Plan- og bygningsloven §6, 
§19-1 og §19-2, Forurensningsloven §9 og Vannressursloven §9 og §65. 
Vanndirektivet og vannforvaltningsforskriften gir nye føringer for forvaltningen av 
norske vannressurser og de forpliktelser det innebærer bl.a. for kommunene. 
 
Vannområdet PURA omfatter Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Ås 
kommune har også arealer i vannområdet Morsa. Morsa omfatter Vansjø- 
Hobølvassdraget og Hølenvassdraget, samt kystbekker og kystområder fra Drøbak til 
Saltnes.   
 
Både PURA og Morsa var med i første planperiode 2007-2015 (pilotperiode med 
utvalgte vannområder). Neste planperiode 2015-2021 er således landsdekkende. 
Morsa og PURA har derfor med bakgrunn i sine erfaringer utarbeidet en revidert 
tiltaksanalyse for neste planperiode. Reviderte tiltaksanalyser viser status for 
tiltaksområdene, realistiske mål for god økologisk og kjemisk vannkvalitet og tiltak for 
kostnadseffektivt å nå disse målene. For mange av vannforekomstene er det risiko 
for ikke å nå miljømålene i 2021. Det begrunnes i følgende: 
 

 Det er behov for å justere «Klassifisering av miljøtilstand» nr. 02-2013 slik at 
den gir mer realistiske miljømål for vanntyper i leirpåvirkede vassdrag.   

 Manglende virkemidler innen landbruk. 

 Den reelle muligheten for gjennomføring av tiltak innen avløpssektoren 
avhenger av kommunens økonomi. 

 Manglende omforente kommunale vedtak. 

 Manglende bemanning og kompetanse i kommunene, fylkeskommunene, 
fylkesmennene og sektorene. 

 Utfordringer knyttet til befolkningsvekst og samferdselsprosjekter (vei, 
jernbane, tette flater). 

 Utfordringer med miljøgifter. 

 Forsinket respons på tiltak mot eutrofiering i innsjøer på grunn av 
innsjøinterne forhold (frigjøring av næringsstoffer lagret i bunnsedimenter). 

 
Etter at forvaltningsplan og tiltaksprogram 2016-2021 har vært ute på høring vil 
vannregionmyndigheten vurdere uttalelsene og gjøre eventuelle endringer i 
dokumentene. De reviderte dokumentene oversendes de berørte fylkeskommunene 
og vedtas som en regional plan etter plan- og bygningsloven av fylkestingene senest 
juni 2015. Deretter oversendes forvaltningsplanen til regjeringen for godkjenning ved 
kongelig resolusjon. Godkjenningen skal skje innen utgangen av 2015 og planen blir 
gjeldende fra 2016. 
 



13/05915-3 Side 4 av 5 

Kommunene skal innarbeide tiltakene i hovedplaner, tiltaks-/saneringsplaner for vann 
og avløp, samt i den årlige rulleringen av handlingsprogrammet. Overordnede mål og 
strategier forankres i kommuneplaner (måldel, arealdel, boligprogrammet) og 
videreføres i reguleringsplaner.  
 
En felles årlig rapportering på status for måloppnåelse skal gjennomføres i 
kommunene med start i 2016. Forvaltningsplanen blir dermed et viktig kriterium. 
Dette vil sikre en god felles forvaltning av vannressursene. 
 

3. Høringsdokumenter fra vannregionmyndigheten 

Vannregionmyndigheten for vannregion 1, Østfold fylkeskommune, har sammenstilt 
samtlige tiltaksanalyser for vannområdene i vannregion 1 til en forvaltningsplan med 
tiltaksplan (høringsdokumentet). Den endelige planen vil i tillegg bestå av regionalt 
overvåkingsprogram og handlingsprogram. 
Se: 
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=3650648&fm_site=31134 
 
Høringsbrevet (vedlegg 1) fra vannregionmyndigheten av 26.06.2014 redegjør for 
høringsdokumentene og høringsprosessen.  

4. Konsekvenser  

Økonomiske konsekvenser 

Tiltak innen kommunalt ledningsnett finansieres i sin helhet av kommunale gebyrer. 
Planlagte tiltak er innarbeidet i investeringsbudsjettet i Handlingsprogrammet for 
2015-2018. 
 
Tiltak innen spredt bebyggelse finansieres av forurenser (huseier) eventuelt med 
tilskudd fra Husbanken. Opprydding av separate avløpsanlegg er i hovedsak ferdig i 
Ås kommune. Det gjenstår noen områder hvor det har blitt gitt utsatt frist for 
oppgradering i påvente av avklaring i fra pågående planarbeid, eller fremtidig 
fremføring av kommunal avløpsledning. 
 
For tiltak innen tette flater er det ulike finansieringskilder: Utbygger, kommunen, 
Statens veivesen m.fl. Tiltak innen jordbruk er i betydelig grad avhengig av statlige 
midler. Eksisterende tilskuddsordninger er SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) og 
RMP (Regionalt miljøprogram for landbruket). For å lykkes med gjennomføring av 
tiltak innen landbruket er det essensielt at de statlige tilskuddene til sektoren økes i 
takt med kravene som stilles til landbruket.  
 
I arbeidet for god økologisk vannkvalitet i vannområdet til PURA vil det være 
avgjørende med en god og effektiv rekruttering innen vannforvaltning og 
avløpsteknikk i eierkommunene. EUs Vanndirektiv og vannforvaltningsforskriften 
legger opp til et forvaltningsmessig samarbeid som muliggjør en effektiv utnyttelse av 
ressursene i kommunene.  
 

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=3650648&fm_site=31134
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Bemanningsmessige konsekvenser - landbrukskontoret i Follo - 
landbruksforvaltningen 

Innføringen av EUs Vanndirektiv i 2000 og den nye vannforvaltningsforskriften som 
trådte i kraft 01.01.07 medfører skjerpede krav til vannkvalitet i Norge. Med 
landbruket som sentral bidragsyter for å oppnå god økologisk vannkvalitet medfører 
dette økte oppgaver for landbruksforvaltningen. Det vil i planperioden spesielt være 
et økende behov for bemanningsmessige, og økonomiske ressurser, for 
miljørådgivning til bønder gjennom direkte dialog. I tillegg er det nødvendig med økte 
statlige midler for å kunne øke satsene for tilskudd til tiltaksgjennomføring. 
 
Konsekvenser for bærekraftig utvikling: 

Forvaltningsplanen med tiltaksprogram blir viktig for å styrke og sikre bærekraftig 
utvikling i vassdrag på tvers av kommunegrensene. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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