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Uttalelse til dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål er utarbeidet av vannområdene i
samarbeid med vannregion Glomma. Dokumentet består av et hoveddokurnent og 16
vedlegg. Vedleggene viser vannområdenes lokale utfordringer. Hoveddokumentet
oppsummerer alle vannområdenes problemstillinger for vannmiljøet i vannregionen og
utfordringene for vannforvaltningen så langt i planprosessen. Hensikten er å skape
grunnlag for bred medvirkning og forankring av prioriteringene i god tid før utkastet til
endelig forvaltningsplan sendes på høring.
Det er positivt å se at vannforvaltningsarbeidet er i gang og at det er nedfelt i et konkret
dokument som lokal vannforvaltning kan bygge videre på. fkke bare ved å sette fokus
på konkrete problemstillinger, men også fordi forvaltningsplanarbeidet får bredere
forankring og bredere arbeidsflate.
Dokumentet "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål" er basert på en kartlegging av
påvirkninger vannforekomstene i vannområdet utsettes for, også kalt karakterisering.
Karakteriseringearbeidet er ennå ikke ferdigstilt, og statstikken har noen svakheter som
følge av dette og som følge av svakheter i metodikken. Bla ser det ut til at
landbrukspåvirkningene er kommet uforholdsmessig høyt opp på
påvirkningsstatistikken, og skygger for andre viktige påvirkninger.
Miljøgiftpåvirkningen mangler helt i påvirkningskategoriene, og andre påvirkninger er
uklare. For eksempel er påvirkningen "Husholdninger" brukt både som påvirkninger fra
hager og boligbebyggelse, i tillegg til påvirkning knyttet til svakheter i kommunalt
avløp. En annen svakhet i påvirkningsstatistikken er mangelen på koblinger mot
sandfang, oljeutskillere og nedgravde oljetanker, som uten riktig oppfølging er
potensielle miljøbomber for vannforekomstene.
Likevel peker dokumentene "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål" i Glommaregionen
og for vannområde Indre Oslofjord Vest på det vi oppfatter som aktuelle
problemstillinger knyttet til vannforvaltning i Bærum kommune. Kommunen har 2 store
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vassdrag som samler alt overflatevann innenfor kommunens arealer før det renner ut i
indre Oslofjord. Sandvikselva ble i 2011 kartlagt mhp miljogifter og resultatet viser at
elva bidrar betydelig med miljøgifter til kystbassenget/Bærumsbassenget.
Tilsvarende
gjelder for bakterietall, som stiger dramatisk ved badeplassene på Kadettangen og
Kalvøya når nedbøren øker. Kommunen har lenge hatt fokus på disse negative
bidragene til kystvannet, men ser at det er en lang prosess å oppnå forbedringer. Hvis
vannforvaltningsarbeidet kan bidra til fortgang i denne prosessen, gjennom god
kartlegging av problemstillinger, faglig bistand til å iverksette kostnadseffektive tiltak,
og dermed også oppnå økt kunnskap og felles forståelse for problemstillinger, vil vi
oppnå mye i vannforvaltningsarbeidet.
I det videre arbeidet skal tiltaksplaner utarbeides og tiltakskostnader knyttes til nytte og
effekt. Vi ser at for å oppnå vannforskriftens mål innen 2021, kan det medføre
merkostnader utover ordinært budsjett for Bærum kommune. Prosjekter ifm
oppgradering og sanering av spredt avløp må fremskyndes, overvannsløsninger må
endres og bekkeløp åpnes. Vi forutsetter at det bevilges midler fra statlig hold til dette
for kommunene har ikke kapasitet til å bære kostnader utover ordinært vann- og
avløpsbudsjett.

Med hilsen

Arthur Wøhni
Plansjef/ Kommunalsjef
Bærum kom mune
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