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REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT
TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION GLOMMA HØRINGSUTTALELSE
Hias IKS er et interkommunalt selskap som har ansvar for vann, avløp og renvasjon for
eierkommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. Avløpsrensingen fra Hias har Mjøsa som
resipient og vannforsyningen fra Hias har Mjøsa som drikkevannskilde.
Det synes å være gjennomført et grundig planarbeid som det er tidkrevende å sette seg inn i. Derfor
blir høringsuttalelsen
svært overordnet.
I uttalelsen refereres til spørsmålene som
vannregionmyndigheten spesielt ønsker svar på.
Er forsla et til forvaltninos
varmre ionen fremover?

lan o° tiltaks rogram t

å hva som er hovedutfordrin

ene for

Hovedutfordringene fremgår klart i forvaltningsplanens kap. 4.2. Likevel mener vi den grafiske
fremstillingen av hovedutfordringene i fig. 4-2 som viser antall vannområder som har oppgitt
påvirkningen som en hovedutfordring kanskje kunne suppleres med et diagram som tar hensyn til
at vannområdene er svært ulike.
Er mil. ømålene t deli e s esielt med fokus

å unntak o utsettelser?

Miljømålene synes tydelige —også med fokus på unntak og utsettelser. Vi har ikke grunnlag for å
vurdere om unntak og utsettelser er tilstrekkelig underbygget.
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Gir forsla et til forvaltnin s lan o tiltaks ro ram et ›odt
avveinin er for sektorm cli heter o kommuner?

runnla

for å foreta

rioriterin =er o

Regionalt tiltaksprograrn kapitel 3.1 Grunnlag for prioritering av tiltak,
3.1.1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål.
Biotilgjengeligheten av fosfor oppgis her som et viktig grunnlag for prioriteringen av avbøtende
tiltak innenfor eutrofieringsproblematikken. Følgende tilgjengelighet oppgis:
90% for spredt avløp
60% for kommunalt avløp og
30 % fra landbruket.
Dette kan synes litt vel skjematisk og nyanseres da også litt i tiltaksplanens tabell 5-2 —delvis med
andre tall:
80% for spredt avløp
60% for kommunalt avløp ved lekkasje og overløp på tilførselssystem
30% for kommunale renseanlegg
23 % fra landbruket.
Etter behandling i renseanlegg vil biotilgjengeligheten være avhengig av renseprosessen og spesielt
bruken av kjemikalier. Kommunalt avløp er også kilde for fosfor gjennom disponeringen av uttatt
slam i renseprosessene. Her vil også biotilgjengeligheten være avhengig av prosesser for
avløpsrensing og slambehandling.
Fra landbruket vil biotilgjengeligheten av fosfor være avhengig av om det benyttes naturgjødsel
eller kunstgjødsel.
Vel så viktig som prosent biotilgjengelighet av fosfor er mengde fosfor som det beregnes prosent
av.
Da er det spørsmålet på hvilket grunnlag de fleste vannområder peker på spredt avløp, kommunalt
avløp og avrenning fra jordbruk som hovedutfordringer i tillegg til forurensing /miljøgifter.
Kostnader og effekt er viktig for prioriteringen. Denne vurderingen er bare delvis gjennomført. Fig
5.2 viser at innen eutrofiering er andelen med tallfestet kostnad, men uten vurdering av effekt rundt
30 %. På omtrent tilsvarende andel er det vurdert kostnad (høy, middels og lav) samt effekt. Dette
grunnlaget bør utvides før en endelig prioritering.
Er forsla et til forvaltnin s lan o tiltaks ro ram t deli med hens n å hvordan dokumentene vil
bli brukt videre i forvaltnin ene av vann o vannmil.ø?
Det er viktig at prioriteringer skjer på grunnlag av kostnader i forhold til effekt og ikke bare i
forhold til hvor det er enklest å få dekket kostnadene. I tiltaksprogrammets kap. 1.2 pekes det på at

der kostnadene tillcyttet avlop er urettmessig hoye for kommunene bor det diskuteres på et
overordnet politisk nivå om det kan være hensiktsmessig at staten på en eller annen måte bidrar
okonomisk. Denne tersklen bør ikke være for høy.
I den forbindelse kan man undre seg over at statlig finansiering av kalking som t Itak i forsurede
vannforekomster nå er stoppet

Er ko lin en mellom mil'ornal o øvri >e samfunnsmål odt ivaretatt oG s
•ort i forsla ,et til
forvaltnin
lan o tiltaks ro ,ram?
Rapportene har et klart fokus på miljomål. Gjennom dette ivaretas andre samfunnsmål delvis.
Likevel mener vi at rapportene burde synliggjøre øvrige samfunnsmål bedre og spesielt bruken av
overtlatevann som drikkevannskilder.
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