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Innstilling:
Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik
innstilling
Den totale vurderingen av planene er at dokumentene utgjør et godt grunnlag og inneholder
alle de sentrale delene som skal til for at de skal kunne benyttes i arbeidet mot å nå
miljømålene jf. Vannforskriften. Det er fremdeles en del ting i dokumentene som kan
forbedres slik at planene blir mer strukturerte. Planene er store og tunge dokumenter og de
sentrale delene bør gjøres tilgjengelig i en forenklet versjon, og det bør komme tydelig fram
hvordan disse planene skal impiementeres i det daglige arbeidet hos ulike myndigheter.
Vannområdene vil påpeke at kompleksiteten og omfanget av arbeidet med vannforskriften er
en stor utfordring i seg selv og at dette forsterkes med et til dels mangelfullt
kunnskapsgrunnlag. Dette er noe Grue kommune mener planen ikke bskriver i særlig grad.
Vannområdene mener at planeue ikke er tilfredsstiEende når det gjelder prioriteringer. Det
oppfattes at det er få nasjonale avklaringer og det kan virke som at kommunene i stor grad er
overlatt ansvaret for prioritering og også de økonomiske konsekvensene av dette. Det er viktig
at Vannregionmyndigheten presser på for å få klare nasjonale føringer fra ulike departement
og også få klarhet i økonomiske forhold rundt store løft i blant annet vann- og avløpssektoren.
I tillegg ser vannområdeutvalgene behov for økte økonomiske rammer i forhold til
tilskuddsordninger for gjennomføring av tiltak i landbruket. Vannområdeutvalgene er av den
oppfatning at prioritering og gjennomføring av tiltak avhenger av økonomien hos den
ansvarlige. Vannområdeutvalgene støtter seg videre til at det er meget viktig å fortsatt
prioritere problemkartlegging i kommende periode.
De største utfordringene i arbeidet med å nå miljømålene jf. Vannforskriften er etter
vannområdeutvalgenes oppfatning mangel på kunnskap, økonomi/ ressurser og uavklarte
målkonfl ikter.
Grue kommune slutter seg til høringssvaret og konklusjonen/ forslag til vedtak.

Behandling i F0RMANNSIC4PET- 24.11.2014
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

FS-070/14
Formannskapets forslag til høringsuttalelse framgår av rådmannens innstilling.
Vedtak

Saksordfører:

Ordføreren

Behandling i KOMMUNESTYRET- 18.12.2014

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

KS-067114
Den totale vurderingen av planene er at dokumentene utgjør et godt grunnlag og inneholder
alle de sentrale delene som skal til for at de skal kunne benyttes i arbeidet mot å nå
miljømålene jf. Vannforskriften. Det er fremdeles en del ting i dokumentene som kan
forbedres slik at planene blir mer strukturerte. Planene er store og tunge dokumenter og de
sentrale delene bør gjøres tilgjengelig i en forenklet versjon, og det bør komme tydelig fram
hvordan disse planene skal implementeres i det daglige arbeidet hos ulike myndigheter.
Vannområdene vil påpeke at kompleksiteten og omfanget av arbeidet med vannforskriften er
en stor utfordring i seg selv og at dette forsterkes med et til dels mangelfullt
kunnskapsgrunnlag. Dette er noe Grue kommune mener planen ikke beskriver i szerlig grad.
Vannområdene mener at planene ikke er tilfredsstillende når det gjelder prioriteringer. Det
oppfattes at det er få nasjonale avklaringer og det kan virke som at kommunene i stor grad er
overlatt ansvaret for prioritering og også de økonomiske konsekvensene av dette. Det er viktig
at Vannregionmyndigheten presser på for å få klare nasjonale føringer fra ulike departement
og også få klarhet i økonomiske forhold rundt store loft i blant annet vann- og avløpssektoren.
1 tillegg ser vannområdeutvalgene behov for økte økonomiske rammer i forhold til
tilskuddsordninger for gjennomføring av tiltak i landbruket. Vannområdeutvalgene er av den
oppfatning at prioritering og gjennornføring av tiltak avhenger av økonomien hos den
ansvarlige. Vannområdeutvalgene støtter seg videre til at det er meget viktig å fortsatt
prioritere problemkartlegging i kommende periode.
De største utfordringene i arbeidet med å nå miljømålene jf. Vannforskriften er etter
vannområdeutvalgenes oppfatning mangel på kunnskap, økonomi/ ressurser og uavklarte
målkonflikter.
Grue kommune slutter seg til høringssvaret og konklusjonen! forslag til vedtak.

Sakens dokumenter:
Nytt vedlegg i saken til KS-møte 18.12.14: Saksframlegg og vedtak fra rådmannsutvalget
KS-møte 13.08.14.

Herav som vedle

fra

:

Vedlegg 1 —sakspapirer møte i vannområdeutvalg vannområdene Glomma og
Grensevassdragene.

Saksopplysninger:
Forslag til regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og grensevassdragene
er på høring til 31.12.2014. Planene skal gjelde for perioden 2016 —2021 og beskriver
miljøtilstanden og miljømålet for vannforekomstene i regionen. Planene beskriver regionens
hovedutfordringer og tiltak for å redusere påvirkningene slik at miljømålene nås. Det er
foreløpig beregnet kostnader for få av de foreslåtte tiltakene, men Grue vil måtte betale ca
kr 35.000,- årlig til Hedmark fylkeskommune i bidrag til finansieringen av administrasjon av
vannområdene Glomma og Grensevassdragene.
Regionale planer for vannområdene Glomma og Grensevassdragene 2016 - 2021 med
tilhørende regionale tiltaksprogram finnes på www.vann ortalen.no/ domma

Vurdering:
Vedlagte forslag til høringssvar er grundig gjennomarbeidet og objektivt vurdert ut fra de
faktiske forhold i vannområdene samt framtidige behov for tiltak/ forbedringer.
En slutter seg til høringsforslaget i sin helhet.

