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Saksprotokoll 
 
 

Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 
1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv 

Saksbehandler:  Nils Erik Pedersen Saksnr.:  13/05915 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 82/14 06.11.2014 
2 Kommunestyret 93/14 10.12.2014 
 

 
Kommunestyrets behandling 10.12.2014: 
Votering: Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 10.12.2014: 
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. 
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 12. desember 2014 
 
  
Rita Stensrud 
Konsulent i politisk sekretariat  
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