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'Vesentlige vannforvaltningsspørsmål'
har vært til politisk behandling i kommunen
i oktober og politikerne har signalisert at det ikke er satt av penger i arbeidet
fremover. De er bekymret for det.
Politikerne spør om det er veien å gå at kommunen kan kreve at innbyggerne
finansierer prosjektet gjennom økte VA-gebyrer? Eller er det Statens Veivesen
som setter av større ressurser eller kommer det mer tilskudd fra
fylkeskommunene eller fylkesmannen? Bør vi forvente en større finansiering
gjennom landbruket?
Når det gjelder overvåkingskostnader,
er det ønskelig at det kommer frem
avklarte finansieringsmodeller,
så raskt som mulig. Er det staten som
(med)finansierer
basisovervåkingen? Og hva kan vannregionen eller vannområdet
bidra med når det gjelder tiltaksovervåkingen?
Eller er det kommunen som tar
seg av alle disse kostnadene? Politikerne i Asker er bekymret for at visse utslipp
på enkelte overvåkingslokaliteter
ikke kan påvises/ dokumenteres hvis det er
begrensede ressurser. Tilgjengelighet av historiske data er helt nødvendig når
man skal følge en utvikling over tid.
Kort og godt: finansiering av vannforvaltning og hvilken støtte kommunene kan
få, kommer ikke tydelig frem i dokumentet 'Vesentlige vannforvaltningsspørsmål'.
Det er behov for avklarte og egnede incentivordninger for å sikre nødvendig
tiltaksgjennomføring
i de ulike sektorene som berøres av forvaltningsplaner og
tiltaksprogrammer.
Både på kort sikt og på lang sikt. Vi må ikke glemme at
prosjektet varer helt frem til 2021!
I mellomtiden fortsetter kommunen med arbeidet med tiltaksanalyser og mot
forvaltningsprogrammet
i vannområde Indre Oslofjord Vest for å få på plass en
helhetlig vannforvaltning,
ikke minst på det lokale nivået.

Med vennlig hilsen,

Kari Ekerholt
Leder Kommunalteknisk
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