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til Regional plan for vannforvaltningen

Fredrikstad kommune anser at Regional plan for vannforvaltningen med tilhørende
tiltaksprogram og lokal tiltaksanalyse for Glomma sør gir en god oversikt over utfordringene
som ligger i arbeidet med å oppnå god økologisk tilstand i ferskvannsforekomstene og gir et
godt utgangspunkt for videre arbeid med forvaltning av vann og vannmiljø i hele
vannregionen. Når det gjelder kystvann har forvaltningsplanen klare mangler, både i forhold
til miljømål og problemkartlegging. Kystvannet, som er en viktig ressurs for Nedre Glomma
regionen, må få økt fokus i den endelige forvaltningsplanen.
Fredrikstad kommune vil fremheve behovet for å styrke økonomiske ressurser fra statlig hold
for å sikre gjennomføringen av direktivet i vannforvaltningen med aktuelle tiltak innenfor ulike
sektorområder.
Fredrikstad kommune mener at forvaltningsplanen
klimaendringene på en tilfredsstillende måte.

beskriver utfordringene knyttet til

Når det gjelder prioriteringer og avveininger mellom sektormyndigheter og kommunen mener
Fredrikstad kommune at forvaltningsplanen må bli tydeligere på at alle sektormyndigheter
må bidra med tiltak og inngå i kost/nytte betraktninger, slik at ikke kommunen, som har de
mest presise kostnadsvurderingene, blir alene om å gjennomføre tiltak. Hvis ikke
sektorinteresser som landbruk, fisk, samferdsel og energiproduksjon blir med som fullbyrdige
kostnadsbærere i forvaltningsplan m/tiltaksprogram —og der tiltak prioriteres ut fra gode
kost/nytte-beregninger —blir det ingen helhetlig vannforvaltning. Miljømål vil da bli innfridd
med en skjev kostnadsfordeling.
Vannforskriftens strenge tidsfrister for måloppnåelse, vil bety at utskiftingstakten på
avløpsområdet må forseres. Resultatet kan bli at avløpsgebyrene blir høyere for
innbyggerne. Investeringer i renseanlegg og på ledningsnettet er langsiktige investeringer,
og kommer også neste generasjon til gode. Men utgiftene kommer nå. Fredrikstad kommune
mener at statlige økonomiske bidrag må tildeles slik at også kommuner som Fredrikstad,
som har vært i forkant, får nytten av eventuelle tilskuddsmidler.
Miljø og landbruk
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Prioriteringer
Ferskvannsforekomstene i Fredrikstad er utenom Glomma med sideløp mindre bekker som
renner gjennom jordbrukslandskapet i spredt bebyggelse. De har i hovedsak de samme
påvirkningene og det er allerede iverksatt tiltak både innenfor avløpssektoren og landbruket.
Noen av bekkene har gytebestander av sjøørret. Fredrikstad kommune mener det er viktig å
ha et ekstra fokus på sjøørretbekkene i de lokale tiltaksplanene som etterhvert skal
utarbeides. I tillegg vil det være viktig å ha ekstra fokus på kommunens badeplasser, og da
spesielt Vispen badeplass (Skjærviken), hvor det tidvis må frarådes bading på grunn av
algeoppblomstring i Hunnebunn.
Målkonflikter
Opprettholdelse av god miljøtilstand i vann kan være gjenstand for en rekke målkonflikter
lokalt, men også nasjonalt. Eksempler på målkonflikter er: Landbruk og miljø (matproduksjon
—miljøtiltak), og Industri, næring og vannmiljø (verdiskapning —vannmiljø) og
Befolkningsvekst og vannmiljø (befolkningsvekst - fortetting og nedbygging —press på
infrastruktur). Fredrikstad kommune mener at det er nødvendig at disse spørsmålene blir
bedre ivaretatt i endelig forvaltningsplan og tiltaksprogram. Målkonfliktene må tydeliggjøres,
og det må fremkomme hvordan og hvem som skal avklare disse. Det bør også fremgå hvilket
nivå konfliktene skal avklares på, enten lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.
Manglende virkemidler
Det er stor enighet om at det er viktig med rent vann. Mange ganger kan det også være
enighet om målet for god vannkvalitet, men det mangler virkemidlene for å gjennomføre
tiltakene. Fredrikstad kommune vil spesielt peke på at det er viktig å tydeliggjøre
sektoransvaret for overvannshåndtering, spesielt i byer og tettsteder. Fredrikstad kommune
vil også peke på at det er viktig at kostnadene ved å fremskaffe kunnskap om miljøtilstanden
belastes alle sektorene som bidrar med påvirkning. I Østlandsområdet kommer store deler
av næringsstofftilførselene til vassdragene fra landbruksarealene, men det er per i dag ikke
etablert noen modell for at landbrukssektoren skal bidra til overvåkningen. Fredrikstad
kommune mener det er behov for en betydelig økning i det statlige overvåkningsbidraget til
vannområder med stor landbrukspåvirkning, for å sikre en kunnskapsbasert forvaltning etter
prinsippet om at "forurenser betaler". Fredrikstad kommune mener også det er viktig at det
generelt bevilges mer penger til rådgivning og tiltak innenfor landbrukssektoren.
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