Oslo 18.12.2014
Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG

UTTALELSE FRA FAGRÅDET FOR INDRE OSLOFJORD TIL UKAST TIL
REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION GLOMMA 2016-2021
Fagrådet er et organ for vann- og avløpsteknisk samarbeid for kommunene rundt indre
Oslofjord og består av et styre, et utvalg for miljøovervåking og et utvalg for
vannmiljøtiltak. Fagrådet skal arbeide for å tilrettelegge samarbeidet med hovedvekt
på å:
 Koordinere overvåking av miljøforholdene i fjorden
 Rapportere og redusere forurensningstilførselen til fjorden
 Bygge nettverk for å koordinere og utnytte ressurser i medlemskommunene
Fagrådet skal videre bidra til:
 Kartlegging av forurensningstilførslene til indre Oslofjord, og overvåking av
miljøforholdene i fjorden.
 Å etablere og gjennomføre prosjekter hvor det er behov for regionalt
samarbeide.
 Formidling av felles initiativ overfor overordet myndigheter, og felles opptreden i
saker hvor dette anses hensiktsmessig.
 Etablering av gjensidig informasjon om alle pågående og planlagte tiltak av
betydning for indre Oslofjord.
 Formidling av erfaringer knyttet til forvaltningsmessige spørsmål samt fra
anlegg, drift og vedlikehold av VA-tekniske installasjoner.
 Uttalelser om tiltak som berører indre Oslofjord.
Fagrådet har de siste årene hatt mye fokus på EUs vanndirektiv (Vannforskriften) og
har således hatt ansvar for overvåking av fjorden for de tre vannområdene som utgjør
indre Oslofjord; Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA), Oslo og
Indre Oslofjord Vest. Vannområdene overvåker selv tilførselselver/bekker og innsjøer.
Det har vært et nært samarbeid med prosjektlederne.
Fagrådet har bla sørget for at det er utarbeidet rapport for indre Oslofjord 2013 –
status, trusler og tiltak hvor det også er lagt vekt på omtale av kravene i
Vannforskriften og dets antatte betydning for fjorden. Det har videre vært fokus på
miljøgifter hvor det er utarbeidet en rapport for sammenstilling av data om
miljøgifttilførsler og forekomst av miljøgifter i sediment. Dette følges nå opp med
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litteraturstudie vedrørende avrenning av prioriterte miljøgifter fra tette flater for å
komme over i mer praktisk handling vedrørende tiltak. Rapporten vedr litteraturstudie
er ferdig i løpet av februar 2015.
Det vises for øvrig til Fagrådet sin hjemmeside: www.indre-oslofjord.no
Fagrådet ser følgende utfordringer:
1. Fagrådet rolle må tydeliggjøres i plandokumentet da de ivaretar en viktig
funksjon for de tre vannområdene som omfatter indre Oslofjord.
2. Behov for økte statlige midler til vannkvalitetsovervåking og
tiltaksgjennomføring.
3. Miljøgiftproblematikk krever et nært samarbeid stat – kommune både når
det gjelder overvåking og tiltaksgjennomføring. Behov for bla pilotprosjekter.
4. For å forstå og følge utvikling av indre Oslofjord er det behov for overvåking
utover det Vannforskriften krever så langt.
5. Mer ressurser til Fylkesmannen og Fylkeskommunen som viktig aktører i
samhandling med kommunene og Fagrådet.
6. Behov for at økt utbyggingspress skal forenes med arbeidet for å oppnå og
opprettholde god vannkvalitet. Samferdselsutbygging må søkes og ikke gå
på bekostning av vannkvaliteten.
7. Sikre en regional prioritering av tiltak som er i samsvar med vannforskriftens
føringer: De mest kostnadseffektive tiltakene skal prioriteres.
8. Fokus på rekruttering av kompetanse innen vannforvaltning og
avløpsteknikk i kommunene.

Sign.

Sign.

Knut Bjørnskau

Svanhild Fauskrud

Leder av Fagrådets miljøovervåkningsutvalg

Sekretær i Fagrådet for indre Oslofjord
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