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HØRINGSUTTALELSE AV DOKU MENTET ”VESENTLIGE
VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION GLOMMA”
Det vises til mottatt høringsdokument vedrørende ovennevnte med høringsfrist satt til
31.12.2012. Det vises videre til brev til Østfold fylkeskommune av 21.12.2012 hvor det bes om
utsatt høringsfrist til 01.03.2013.
På vegne av Oslo kommune ønsker jeg å avgi slik uttalelse:
Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål beskriver de viktigste utfordringene
for forvaltningen av vannressursene i vannregion Glomma. Det er også utarbeidet
vannområdevise dokumenter som beskriver dagens miljøtilstand, påvirkninger, brukerinteresser
og utfordringer. Disse er presentert i 16 vedlegg.
Høring av dokumentet representerer en viktig fase i arbeidet med å utarbeide forvaltningsplan
for vannregionen, jfr. vannforskriftens § 28.
EUs vannrammedirektiv fastsetter at det skal igangsettes tiltak for å sikre at vann innen
vannområder er i såkalt god tilstand innen gitte frister. I Norge er vannrammedirektivet nedfelt
i forskrift om vannforvaltning. Forskriften deler Norge inn i vannregioner og videre i
vannområder, som igjen blir inndelt i vannforekomster. Oslo har koordineringsansvaret for
Bekkelagsbassenget vannområde.
Vannområdet er organisert med en administrativ styringsgruppe og en prosjektgruppe, samt
faggrupper som bidrar til prosjektgruppen. Interessegrupper som naturvernorganisasjoner,
jeger- og fiskeforbund og friluftsorganisasjoner rådføres etter behov. Vannområdet koordineres
av prosjektleder og prosjektleders oppgave er å sikre at vannforskriftens rammer og mål følges.
Hovedmålet i vannforskriften er å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i alle
vannforekomstene innen 2021.
Kartlegging fra de 99 vannforekomstene i Vannregion Glomma viser at landbruk er
hovedpåvirkningen i tillegg til avrenning fra veianlegg og tette urbane flater. Basert på denne
statistikken og fakta om blant annet geografi, topografi og samfunnsstatistikk for
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Glommaregionen, gir dokumentet en god oversikt over utfordringene vannforvaltningen i
området står overfor. Vi er likevel kjent med at påvirkning fra landbruk er noe overestimert i
oversiktene, og for Bekkelagsbassenget vannområde er landbrukspåvirkning av mindre
betydning. Hensikten med dokumentet er å skape grunnlag for bred medvirkning og forankring
av prioriteringer knyttet til god vannforvaltning i god tid før utkastet til en endelig
forvaltningsplan sendes på høring. Oslo kommune mener dokumentet er et godt utgangspunkt
for forvaltningsplanen for Glommaregionen.
Oslo kommune har koordineringsansvaret for Bekkelagsbassenget vannområde. Dokumentet
omtaler de hovedutfordringene for Bekkelagsbassenget vannområde som finnes i
byvassdragene og fjorden, der urban påvirkning gjør seg gjeldende. Eksempler på urban
påvirkning er spillvannslekkasjer, avrenning fra tette flater og fysiske inngrep som
kulverter/bekkelukkinger. Arealbehov til byutvikling legger press på grøntområder og
buffersoner langs vassdrag som er viktige for infiltrasjon, fordrøyning og rensing av overvann.
Fortetting fører til økt andel tette flater, som i kombinasjon med klimaendringer gjør at
byutviklingen må planlegges for å hindre negativ påvirkning på vann og vassdrag. I fjorden er
det særlig miljøgifter, «gamle synder» og urban påvirkning som nedbygget strandlinje som gir
utfordringer. Potensiell utlekking fra gamle oljetanker er ikke nevnt i dokumentet, men bør tas
med i det videre arbeidet under påvirkningstypen «akuttutslipp».
Store ressurser må settes inn i vannforvaltningsarbeidet ettersom 47 % av vannforekomstene i
Bekkelagsbassenget vannområde har risiko for ikke å nå miljømålet om «god økologisk og
kjemisk tilstand» innen 2021.
Oslo kommune viser for øvrig til at kommunen har vært tungt involvert i utarbeidelse av
planen, og er av den oppfatning av kommunens interesser er godt ivaretatt.
Oslo kommune ved Bymiljøetaten har koordineringsansvaret for Bekkelagsbassenget
vannområde, og har vært ansvarlig for utarbeidelsen av vannområdets del av dokumentet
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. I de nabovannområdene som Oslo kommune har arealer
i, har deltakere fra Oslo kommune vært involvert i styrings-, prosjekt-, og temagrupper.
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