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Vannområde Indre Oslofjord Vest - Høringsuttalelse til
forvaltningsplan, tiltaksprogram
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Lokal tiltaksanalyse for vannområde Indre Oslofiord Vest beskriver hvilke tiltak som
vurderes som nødvendige å iverksette for å nå målet om et godt vannmiljo. Tidsfrist for
målet er for de fleste vannforekomstene satt til utgangen av 2021. Sammen med andre
sektormyndigheter har kommunene nå gjort en betydelig innsats med å utarbeide lokale
tiltaksanalyser som faglige innspill til vannregionmyndighetens forvaltningsplan og
tiltaksprogram.
Tiltaksanalysen for vårt vannområde, Indre Oslofiord Vest, som nå er utarbeidet viser at
det er behov for mange tiltak for å nå miljomålene etter vannforskriften. Analysen har
avdekket hvilke tiltak som er hensiktsmessige for å oppfylle vannforskriftens krav og
mål, og at det er behov for omfattende tiltak. Et typisk eksempel på tiltak er
ledningsnettfornyelse. Det er ujennomgående et stort etterslep på vedlikeholdstakten i
mange kommuner, også i Bærum, og vannforskriftens strenge tidsfrister innebærer en
forsering av utbedringstakten på fornyelsen utover planlagt og budsjettert. Fordi dette er
selvkost-område. kan konsekvensen bli betydelig økning i aktiviteten i kommunens
arbeid på oppgradering ou rehabilitering på avlop. samt gebyrokning for abonnentene.
Finansiering og tilgang på faglig kvalifisert personell vil bli en utfordring for
kommunen og vi mener det er urealistisk å planlegge så ressurskrevende tiltak med så
korte tidsfrister.
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Tilsvarende utfordringer er også synliggjort på andre områder, områder som krever
betydelige tverrsektorielle samarbeid, for eksempel etablering og skjøtsel av
kantvegetasjon(samarbeid kommune, landbruk), langsiktig overvannshåndtering fra
tette flater (samarbeid kommune, fylke, stat), tilsyn og oppgradering av spredt avløp
(interkommunale samarbetdsprosjekter, samarbeid med grunneiere).
I Bærum legges mye av ansvaret på kommunen for å oppnå god miljøtilstand i de 23
vannforekomstene som er i risiko. 17 av disse krever omfattende tiltak. Både
forvaltningsplanen og tiltaksprograrnmet er uklare på hvordan sektorene skal løse dette
ansvaret, både finansielt og organisatorisk.
Dagens koordinering og prosjektledelse på vannområdenivå har begrenset levetid, og
tydelig informasjon om hvordan sektorene skal løse vannforvaltningsutfordringene uten
styring fra vannområdene, bør inngå i planen.
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