Hurdal kommune
Plan og utvikling

Østfoldfylkeskommune
Postboks220
1702 SARPSBORG
Sendeskun pr. epost:sentralpost@ostfoldfk.no

Vår ref

Deresref:

2014/903-2
K54

Saksbehandler

Dato

OddSverreBuraas

30.12.2014

Høring av regional plan for vannforvaltningen i Vannregion Glomma 20162021,med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften - uttalelsefra
Hurdal kommune
Hurdalkommunestyrehari møte29.10.2014behandletovennevntesak.
Vedlagtoversendesutskrift av sakenmedHurdalkommunesuttalelse.

Med hilsen

OddSverreBuraas
SektorlederPlanog utvikling

Postadresse
Minneåsvegen3
2090Hurdal
E-post: postmottak@hurdal.kommune.no

Besøksadresse
Minneåsvegen3
2090Hurdal

Telefon
66 10 66 10
Telefaks
66 10 66 40

Bank
787405 61323
Org.nr
939780777

Side2 av 14

Hurdal kommune

Arkivsak:

2014/903-1

Arkiv: K54
Saksbehandler:
Odd Sverre Buraas

Saksframlegg

Utv.saksnr
14/40
14/99

Utvalg
Plan-og næringsutvalget
Kommunestyre

Møtedato
21.10.2014
29.10.2014

Høring av regional plan for vannforvaltningen i Vannregion
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Kommunestyretsbehandling 29.10.2014
Planog næringsutvalgets
innstilling ble enstemmigvedtatt.
Kommunestyretsvedtak 29.10.2014
Hurdalkommuneavgir følgendeuttalelsei sakenom høringen på «Regionalplanfor
vannforvaltningi vannregionGlomma,2016-2021»og «VannregionGlomma:Regionalt
tiltaksprogramettervannforskriften,2016-2021»:
1. Hurdalkommuneserpositivt påarbeidetmedå sikreenfelles,bærekraftigbruk av
vannressursene
påtversav sektormyndighetene,
og ønskerå væreenaktiv bidragsytertil at
målenei vannforskriftennås.
2. Hurdalkommunevil fremheveviktighetenav at implementeringenav et såomfattende
direktiv ledsagesav økteøkonomiskeressurserfra statlighold. Dettevil etterkommunens
oppfatningværehelt avgjørendefor hvorvidt målenenåseller ikke.
3. Til innholdeti selvehøringsdokumentene
avgisinnspill i samsvarmedsaksutredningen.

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget- 21.10.2014
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Plan- og næringsutvalgetsbehandling 21.10.2014
Rådmannens
forslagble enstemmigvedtatt.
Plan- og næringsutvalgetsinnstilling 21.10.2014
Hurdalkommuneavgir følgendeuttalelsei sakenom høringen på «Regionalplanfor
vannforvaltningi vannregionGlomma,2016-2021»og «VannregionGlomma:Regionalt
tiltaksprogramettervannforskriften,2016-2021»:
1. Hurdalkommuneserpositivt påarbeidetmedå sikreenfelles,bærekraftigbruk av
vannressursene
påtversav sektormyndighetene,
og ønskerå væreenaktiv bidragsytertil
at målenei vannforskriftennås.
2. Hurdalkommunevil fremheveviktighetenav at implementeringenav et såomfattende
direktiv ledsagesav økteøkonomiskeressurserfra statlighold. Dettevil etterkommunens
oppfatningværehelt avgjørendefor hvorvidt målenenåseller ikke.
3. Til innholdeti selvehøringsdokumentene
avgisinnspill i samsvarmedsaksutredningen.

Rådmannensforslag til vedtak:
Hurdalkommuneavgir følgendeuttalelsei sakenom høringen på «Regionalplanfor
vannforvaltningi vannregionGlomma,2016-2021»og «VannregionGlomma:Regionalt
tiltaksprogramettervannforskriften,2016-2021»:
1. Hurdalkommuneserpositivt påarbeidetmedå sikreenfelles,bærekraftigbruk av
vannressursene
påtversav sektormyndighetene,
og ønskerå væreenaktiv bidragsytertil
at målenei vannforskriftennås.
2. Hurdalkommunevil fremheveviktighetenav at implementeringenav et såomfattende
direktiv ledsagesav økteøkonomiskeressurserfra statlighold. Dettevil etterkommunens
oppfatningværehelt avgjørendefor hvorvidt målenenåseller ikke.
3. Til innholdeti selvehøringsdokumentene
avgisinnspill i samsvarmedsaksutredningen.
Rådmann

Vedlegg:
1
2
3

Høringsbrevav 26.06.2014fra VannregionGlomma
Regionalttiltaksprogramettervannforskriften2016-2021
Regionalplanfor vannforvaltningi VannregionGlomma2016-2021
Pågrunnav dokumentenes
størrelsevisesdettil følgendelink for dokumentene2 og 3:
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=
3650648
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Andre dokumenter, somikke er vedlagt:
• Følgendeto dokumentenevar ikke ferdig utarbeidetfra Vannregionmyndigheten,
menblir
lagt ut i løpetav høringsperiodenher:
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286&amid=
3650648
• Regionaltovervåkingsprogram
(ettervannforskriftens § 18)
• Regionalthandlingsprogram(etterplan-og bygningslovens§ 8-1)
Utfyllendeinformasjon,for eventuellviderefordyping om vannforskriftsarbeidet:
• Heftet«Medgodtvannmiljøsomfellesmål»blir lagt fram i møteti noeneksemplarer.Det
finnesogsåpå:http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=70403
• Brosjyrenfra «NorskVann»:Kommuneneog vannforskriften» blir lagt fram i møteti noen
eksemplarer.Denfinnesogsåpå:http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=70403
• Mer informasjonom arbeidetmedvannforskriftennasjonalt finnesher:
www.vannportalen.no
• Mer informasjonom arbeidetmedvannforskriftenpåVannregionnivåfinnesher:
www.vannportalen.no/glomma
• Mer informasjonom arbeidetmedvannforskriftsarbei
deti Vannområdet
Hurdalsvassdraget/Vorma
finnesher:www.huvo.no

Saksutredning:
Bakgrunn
For endetaljertbeskrivelseav grunnlag,hensiktog virkning av planprogrammet,henvisestil
vedleggenei saken.For ytterligeredetaljer,henvisesvideretil referansenei «Andredokumenter,
somikke er vedlagt».Temaeter sværtomfattende,og enoppsummeringfølgerderfornedenfor:
Høringsdokumentene
Denregionalevannforvaltningsplanen
medtilhørendeplanprogram,gjelderVannregion
Glomma,og for perioden2016-2021.Kommuneneer blant høringspartene.Planenvil bli et
sentraltverktøyfor å få påplassenhelhetligbeskyttelseog bærekraftigbruk av vannmiljøetog
vannressursene
våre.Dener mentå synliggjøreet mulighetsromfor deulike samfunnsområdene,
og samtidigbidramedprinsipperog prosessersomkanavveieog avklareviktige målkonflikter.
Planenbeskrivermiljømålene,prioriteringerog til tak for alle deviktigstesektormyndighetene.
Kommuneneer blantde viktigstesektormyndighetene.
Planenharogsåenviktig funksjoni
forholdettil overordnetemyndigheter,slik at detblir mulig å utarbeidehelhetenpåtversav
sektoransvarog myndighetsnivåer.Forvaltningsplane
n og tiltaksprogrammeter pået overordnet
nivå, derytterligeredetaljerframkommeri delokale tiltaksanalysene.
Disseharvært
vannområdeutvalgenes
fagligeinnspill til forvaltningsplanenog tiltaksprogrammet.
Om Vanndirektivetog Vannforskriften
EUsVanndirektiveter et av deviktigstemiljødirektiver, og banebrytendefor norsk
vannforvaltning.Hovedmåleter å sikrebeskyttelseog bærekraftigbruk av vannmiljøet,både
vassdrag,grunnvannog kystvanninngår.Forvaltningenav vannetskalværehelhetligfra fjell til
fjord, samordnetpåtversav sektorer,systematiskog kunnskapsbasert.
Direktivet ble innlemmeti
norskrett gjennomVannforskriften(vedtatt15.12.06).
Nivåeneog ansvarsfordelingen
i vannforvaltningen,regionaltog lokalt
Norgeer delt inn vassdragsvisi 11 vannregioneri tillegg til grensevassdragene.
Østfold
fylkeskommuneadministrererVannregionGlomma,og utgjør herVannregionmyndigheten
(VRM). Denomfatteralt vannsomdrenerertil Glomma. 101kommunerog 9 fylker ligger helt
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eller delvisi vannregionen.VannregionGlommaer så delt inn i 12 vannområder(VO), hvertav
demmedsinevannområdeutvalg
(VOU). InnenforhvertVO grupperessåinnsjøer,bekker,elver
og grunnvannsomharsammevanntypeog belastningtil vannforekomster(VF). VF er den
minsteforvaltningsmessige
enhetensomdetknyttestilstandsvurderinger,
miljømål, konkrete
tiltak og overvåkingtil.
Kommuneneharensentralrolle i VOU, og er i defl estetilfeller ogsåeiereav VOU. Det er både
administrativog politisk deltagelsefra kommunenei VOU. Fylkeskommunerer gitt
prosessansvar,
fylkesmennenefagansvarog alle offentlige sektormyndigheterharet selvstendig
ansvarinnenegneforvaltningsområderiht. sektorlovgivningen.Hurdalkommuneinngåri
vannområdetHurdalsvassdraget/Vorma
somomfatteri alt 9 kommuner.
Prosessgrunnlaget
for dokumentene
Vannforskriftenbeskriverenprosessmedtre planperioderpåtolv år hver.Førsten
planleggingsfase
påseksår og såengjennomførings
fasepåseksår. I Norgeble denførste
planleggingsperioden
kun på3 år. Planperiode2 (2010-2021)er denførstelandsdekkende
gjennomføringeni Norge. Hurdalsvassdraget/Vorma
er i sin førsteperiode.

Figur 1. Tidsaksefor plansykluserfremmot2033.

Figur 2. Plansyklusfor vannforvaltningsarbeidet.

Heleprosessenbyggerpåeninnledendekartleggingsfasefor å fastsettemiljøtilstanden,deretter
utarbeidelseav miljømål og tiltaksprogramog såfølger engjennomføringsfase.
Tilstandenpå
vannetskalkontinuerligovervåkesderdeter behov. Helesyklusenrullereshvert6. år.
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Det er Østfoldfylkeskommune,somVannregionmyndigh
et for Glomma,somhørerpå
dokumentene.I arbeidetfram mot forvaltningsplanenog tiltaksprogrammet,harkommunene
gjennomsin deltagelsei VOU, levertfagligeinnspill gjennomlokaletiltaksanalyser.De er brukt
somgrunnlagsdokumenter
til forvaltningsplanen/til taksprogrammet.
Det betyrat strengttatt
høresdetikke pådelokaletiltaksanalysene.
Det er likevel anledningtil å gi innspill ogsåtil disse
dersomdeter ønskelig.Det vil i såfall bli braktvideretil derespektivestyringsgruppene
i VOU.
Viderehardeulike gruppenei VOU deltatti saksutredningensutforming:«Innspill til
VannregionGlommaog Grensevassdragene
påRegionalplanfor vannforvaltningi vannregion
Glomma,2016-2021.»
Prosessdokumentene
er bygdopppå:
• Planprogrammet,
somvar påhøringi 2011.
• Underveis-høringpå «Vesentligevannforvaltningsspø
rsmål»i 2012.
• Fagligeinnspill til planarbeideti form av lokaletiltaksanalyser,levertfra 12 VOU til VRM
våren2014.
Foreliggendehøringsdokumenter:
forvaltningsplan/tiltaksprogram/handlingsprogram
og
overvåkingsprogram
byggerviderepådette,andreinnspill og VRM sineegne
prioriteringer/vurderinger.
Hensikt,hjemmelsgrunnlagog virkningeneav planene
Godforvaltningav vårevannressurser
er viktig både for å opprettholdevelfungerende
økosystemer,sikregodtdrikke- og badevann,vanning av jordbruksområderog for å bevare
rensekapasiteter
overtid. I tillegg er detviktig for generelltrivsel, enrekkefriluftsaktiviteterog
folkehelseni videreforstand.
Regionalplanfor vannregionGlomma2016-2021skalgjeldefor alt vanni regionen,og bidratil
beskyttelseog bærekraftigbruk av vannressursene
i et langsiktigperspektiv.Detteskalskje
gjennom:
•
enhelhetligvannforvaltningpåtversav sektorerog forvaltningsnivåer,og medgod
medvirkningfra allmenneinteresser
•
at ansvarligekommuner,fylkeskommunerog øvrigesektormyndigheterfølgeropp
forvaltningsplanengjennomegneplanerog vedtaketter egetsektorlovverk
•
å unngåforringelseav miljøtilstandeni vassdragog kystvann
•
å oppfylle miljømål og gjennomføremiljøforbedrendetiltak slik detfastsettesfor den
enkelteelv-, innsjø-og kystvannsforekomst.
Tiltaksprogrammetharsommål å gi sektorenedetgrunnlagetdetrengerfor å settei gang
miljøforbedrendetiltak. Tiltak somskalføretil at alt overflate-,grunn-og kystvannnårgod
økologiskog godkjemisktilstandinnenår 2021.Rammenefor forvaltningsplanener gitt i
vannforskriftens§ 26 og tiltaksprogrammeti § 25. Planeneleggesut til høringetterPlan-og
bygningslovens§§ 5-2 og 8-3,i samsvarmedvannforskriftens§ 28. De vedtasav fylkestingene
somenregionalplanetterPlan-og bygningslovenog godkjennessenereav Kongeni statsråd.
Tiltakeneskalværeoperativesenesttre år etterat tiltaksprogrammeter vedtatt,og miljømålene
skalværenåddsenestetter6 år, såfremt detikke er gitt utsattfrist.
Miljømålenefor vannforekomstene,
somfremkommeri planen,skalleggestil grunni
kommunal,fylkeskommunalog statligplanleggingog virksomheti vannregionen
(vannforskriftens§ 29). Planengir føringertil kommunene,og skal bidratil å samordneog gi
retningslinjerfor arealbrukenpåtversav kommune-og fylkesgrensene.
Dersomretningslinjene
fravikesgir dettegrunnlagfor å fremmeinnsigelseetterplan-og bygningsloven.Godkjent
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regionalplanvil inngåi grunnlagetfor sektormyndighetenssaksbehandling.
Vedtakom
gjennomføringav detiltakenesominngåri tiltaksprogrammetfor vannregionentreffessåav
ansvarligsektormyndighetetterrelevantlovgivning. I sektormyndighetenes
saksbehandling
vil
detbli foretattytterligereavklaringerog konkrete vurderingerav fordelerog ulempervedde
enkeltetiltakenefør endeligbeslutningom tiltaksgjennomføringblir tatt.
Tiltaksprogrammetskalrevurderesog om nødvendigoppdatereshvertsjetteår.
Kommunenesrolle
Kommunenharmangeulike roller i arbeidetmedå forbedrevannmiljøet,noesomfor eksempel
kanbelysesmedat kommunenpådenenesidener medpåå forurensevassdragvedutslippav
kloakk fra offentligeanleggog pådenandresidener ansvarligmyndighetsomskalsørgefor at
detblir iverksatttiltak for å bedrevannkvaliteten. Noenav kommunensansvarsområder
i
forbindelsemedvannforvaltninger:
•
Ansvarfor vedlikehold,drift og kontroll av egneavløpssystemer
•
Forurensningsmyndighet
for mindreavløpsanlegg
•
Veiledning,tildeling av miljøtilskuddtil landbruketog kontroll av miljøforskrifter
•
Overvåkningav vassdragene
•
Planmyndighetmedbl.a.ansvarfor klimatilpasning.
•
Ansvarligfor byggesaksbehandling,
ift overvann,kommunalt-og privateavløpsanlegg
•
Flereulike naturforvaltningsoppgaver
Kommunener ogsåenaktiv partinn i arbeidetmedvannforvaltningengjennombl.a.VOU.
GjennomVOU deltarkommuneni ulike faggrupperog styringsgrupper,samtbidrarmedinnspill
til tiltaksanalysenesomligger til grunnfor forvaltningsplanenog tiltaksprogrammet.
Utfordringeri vannområdene/kommunen
og foreslåttetiltak
Forvaltningsplanen/tiltaksprogrammet
omfatterover6 000tiltak/tiltaksgrupper,fordelt på2150
vannforekomster.For å synliggjøretydeligeremiljøtilstandog utfordringenefor egen
kommune/vannområde,
er detnedenforhentetinn grunnlagsopplysningerfra delokale
tiltaksanalysene.
Tabellennedenforviserdagensmiljøtilstandog foreslåtteaktuelle
tiltak/tiltaksgrupperi vannområdetHurdalsvassdrag
et/Vorma.For alle vannforekomster(VF)
somikke tilfredsstillervannforskriftensmiljømål om minst «god»økologiskog kjemisktilstandi
dag,skaldetskalforeslås(nye)tiltak.
Miljøtilstandfor de 56 VFi VannområdetHurdalsvas
sdraget/Vorma(kilde:lokaltiltaksanalyse,kap.6).
Sværtgod
God
Moderat
Dårlig
Sværtdårlig
Økologisktilstand
Kjemisktilstand

4
-

29
28

12
-

2
9

0
-

Ikke
klassifisert
9
19

I tiltaksanalysenforeslåsmiljømålenesatti trådmedminstekravenei vannforskriftenom minst
«god»økologisktilstand(GØT), medunderliggendedetaljertekriterier. Men i VO
Hurdalsvassdraget/Vorma
foreslåsutsattfrist enplanperiodefor måloppnåelsen
i noenVF.
Årsakener at detpernåikke foreliggergodtnok fastsattenasjonaleklassegrenser,
klassifiseringsmetodikkog miljømål for leirelv-vassdragog naturlignæringsrikeinnsjøer.
Oppsummeringoverforeslåttetiltak i VannområdetHurdalsvassdraget/Vorma
(kilde:lokal tiltaksanalyse,kap.8.3
tabell 21,samtcirkaantall tiltak/tiltaksgrupperfra kap.8.1).
Påvirkning
Forurensning–

Årsakeller
påvirkningstype
Ikketilknyttet

Antall
Antall tiltak/
vannforekomster tiltaksgrupper
11
14

Prioritet
1

Kostnad
mill. kr.
> 180

Ansvarligmyndighet
Kommuner/FM
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avrenningfra
diffusekilder
Forurensning–
avrenningfra
diffusekilder
Forurensning–
avrenningfra
punktutslipp
Forurensning–
avrenningfra
diffusekilder

avløpsnett
Avrenningfra
landbruk

10

(ca.2100
enkeltanlegg)
28

Utslippfra, overløp,fordrøyning,
nytt ledningnett
Forurensingfra
nedlagtindustriområde,gruver,
vei,tungmetaller,
annendiffus kilde
Surnedbør

3

8

13

Forurensing–
langtransportert
forurensning
Fysiskeinngrep Hydromorfologiske
og morfologiske
endringer
Biologisk
Fremmedearter
påvirkning
(ogintroduserte
sykdommer)
Forurensing–
Tungmetallerlangtransportert Langtransportert:
forurensning
Miljøgifter i fisk kostholdsråd

1-3

Kommuner/FM

1

Ikke
vurdert
pt.
7,8

14

1-3

Ca3

11

16

1

0,2

Forsvaret/
kommuner/FM/SVV/
Miljødirektoratet/
Direktoratetfor
mineralforvaltning
FM/Miljødirektoratet

13

15

1-3

NVE/SVV

4

4

1-2

Ca.0,5 +
ytterligere
tiltak
> 0,3 per
år + adm.

52 (påvisti 8,
antatt i resten).

1

1

Kunadm.

Miljødirektoratet/
Mattilsynet

Kommuner

FM/kommuner/
Mattilsynet

Saksutredning
Innspill til: VannregionGlommapåRegionalplanfor vannforvaltningi vannregionGlomma,
2016-2021,medtilhørendetiltaksprogram.
Vannregionmyndigheten
harvedoversendelsen
av høringsutkastene
bedtspesieltom at det
svarespåfem konkretespørsmål(markertmedfet skrift). Kommentarerog innspill følger
fortløpendetil hvertav dem,og til slutt gis øvrigeinnspill til høringsutkastet
1. Er forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram tydelig på hva somer
hovedutfordringer for vannregionenfremover?
I detvesentligsteframgårdetav dokumentenegodtnok hvasomer defaglige
hovedutfordringene.
Men detanbefalesat forvaltningsplaneni langtstørregradbeskriverhva
somvil værehovedutfordringenei gjennomføringenav tiltakene. Det sommåkommetydeligere
fram er behovetfor bådeøkonomiskeressurser,menneskeligeressurser,og kompetansemessige
utfordringer. Det er vårt inntrykk at deter storeutfordringermedhensyntil finansieringav
vannrammedirektiv-arbeidet
i alle sektorerog nivåer. Det gjelderbådeplanarbeidetog
koordineringen,forskningog faglig veiledning,til taksgjennomføringog oppfølging/kontrollav
forurensere.Konkretforeslåsat deti høringsdokum
entenepåegnetstedleggesinn/tydeliggjøres:
Utfordringerift. gjennomføringsevne/kompetanse/ans
var
• Det manglerfortsattviktig faglige «verktøy»for å få engodgjennomføring,somf.eks.
klassegrenser
og miljømål for vissetypervannforekomster(leiredominertevassdragog
naturlignæringsrike/grytehullsjøer),
miljøgifter i sedimentog biotaog deter mangelpå
nødvendigestandarderfor overvåking.
• Det er behovfor ennasjonalsertifiseringsordningfor servicepersonellfor separate
avløpsanlegg.
• For kommunalteknisksektor,er detspesieltstoreutfordringermedhensyntil rekrutteringav
kvalifisert personellog entreprenørerfor å få gjennomførttiltak.
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•

•

Det er behovfor å styrkekompetansenog rådgivningenut i kommunenepå
flomproblematikk,erosjonog overvannshåndtering.
Kompetansebygging
og kursfra
overordnetnivå ønskes.Kommunenebørfor øvrig være forberedtpåå styrkeinnsatsenpå
detteområdetselvogså.
Det er behovfor entydeliggjøringav hvemsomharsektoransvarfor
overvannshåndtering/erosjon
og strengerejuridiskevirkemidlerinnenforbåde
overvannshåndtering
og krav om grunnundersøkelser/
erosjonsproblematikk.

Utfordringerift. finansiering
• Behovfor enny tilskuddsordning,derkommunenekansøkedekketdelerav kostnadenetil
opprustingav kommunalekloakkledninger/pumpestasjo
ner/renseanlegg.
• Behovfor å økebevilgningenetil etablertetilskuddsordningerinnenforlandbruket,som
knyttestil tiltak for et bedrevannmiljø.Det tenkesspesieltpåtilskuddsomgis over
statsbudsjettet
i tillegg til jordbruksoppgjøret,for å styrkelangsiktighetenog forutsigbarheten
påomlegginger/investeringer
og dekkeutgifter somdetikke er rimelig å lastedenenkelte
gårdbrukerfor. Tilskuddetbøromfattetiltak i utsatteområder,rådgivningog i tillegg
medfinansieringav tiltaksrettetovervåkingderavrenningfra landbruketer envesentlig
tilførselskilde.Overvåkingav forurensingfra landbruksområderdekkesi dagvia vann-og
avløpsgebyrer,noesomverkener i samsvarmedsentralt gebyrregelverk,eller prinsippetom
at forurenserskalbetale.Det kanpresiseresat det i regionenharværtenutstrakt
bakkeplaneringi tiåreneetterkrigensomleddi den offisielle landbrukspolitikken,med
tilsvarendeomfattende,gamledreneringer/hydrotekn
iskeanleggsomer svært
kostnadskrevende
å utbedre.Problemetforsterkesav at detteikke er dimensjonertfor økt
nedbørintensitet.
Denkostnadensynesurimelig å belastedenenkeltebondemedi dag.
• Ny tilskuddsordning(ikke-marineområder)derkommunenekansøkeom midler til
kartleggingog oppryddingav miljøgifter, derkostnadeneikke utenviderekantilleggesen
forurenser/ansvarlig.
• Ny tilskuddsordningerfor permanentesekretariateri vannområdeutvalgene,
somomfatter
bådelønns-og driftsmidler.
• Økningav budsjettrammene
bådefor basisovervåkinge
n, medfinansieringav
problemkartleggingen
og dentiltaksrettedeovervåkingensompernåi storgradharvært
finansiertvia kommunalebudsjetter.
• I tillegg til at kommunalsektormåværeforberedtpåøktekostnader,børflere departementer
økeinnsatsenfor å sikreenhelhetligvannforvaltning.
2. Er miljømålene tydelige, spesieltmed fokus på unntak og utsettelser?
I all hovedsakframgårdettetydelig i forvaltningsplanen.Men følgendeønskesbemerket:
• Det er viktig at arbeidetmedå få fastsattmiljømål for leirpåvirkedevannforekomster,
miljømål for grytehullsjøerog miljømål i sedimentog biotafor miljøgifter blir gjort raskt.I
tillegg mådetteledsagesav anbefaltekjemiskeog økologiskekvalitetselementerfor
tilhørendetiltaksrettetovervåking.Det vil væretidkrevendeå jobbevideremed
avlastningsbehov,
tiltaksvurderingerog overvåkingsplaneretterat denyemiljømåleneer satt.
• Vurderingskriterieneog miljømålenefor kvikksølv i ferskvannsfiskbørsettespånytt,
kalibrertfor norskeforhold
3. Gir forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogra m et godt grunnlag for å foreta
prioriteringer og avveininger for sektormyndigheter og kommuner?
Genereltom prioriteringeri dokumentene
I tiltaksprogrammetleggestil grunnat alle foreslått tiltak i delokaletiltaksanalysenemå
gjennomføresfor at miljømåleneskalnåsi 2021.For detiltakenesomframstårsomviktigst og
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relevanti vårt område,er deti all hovedsakgodtnok prioritert innenforhverav sektoreneog i
forhold til tidsprioriteringer.Det leggesdaogsåtil grunndedetaljprioriteringersomfølgerav
denlokaletiltaksanalysenog at deforeslåttetidsutsattemiljømåleneblir stående.
• Prioriteringermellomsektorerer genereltsvaki høringsdokumentene.
Det er likevel
forståelsefor detteall dentid sammenlignbare
kost-effekt tall for landbruketi forhold til
anneteutrofieringspåvirkningikke var påplass.Det vil væresværtviktig å få påplassgode
tall i forkantav nesteplanrullering,all dentid detdavil værebehovfor mer
kostnadskrevende
tiltak hvis målenemot formodningikke skullenådd.Pågrunnav
manglendeklassegrenser/veiledning/
kunnskapsgrunnl
ag,hardethellerikke værtmulig å
prioriteretiltak innenbarrierer/fysiskepåvirkninger/hydromorfologiog innenmiljøgifter godt
nok. Ogsåherbørdettydeliggjøresbehovetfor å forbedredetnasjonale«verktøyet»og
finansieringav problemkartleggingen,
slik at dettekommerpåplassi godtid før neste
planrullering.
• Videreer detbehovfor enklargjøringav hvasomskal forståsmed«prioritering»;gis
sektormyndighetene
anledningtil å «nedprioritere»,eller er detogsåmuligheterfor å
«bortprioritere»nåreksempelvissamfunnsmessige
hensyntalerfor dette?Dersomet tiltak
nedprioriteres,vil manettervår forståelseutsette gjennomføringav detaktuelletiltaket. Et
«nedprioritert»tiltak skallike fullt væreoperativt innen3 år etterat tiltaksprogrammeter
vedtatt.Dersomet tiltak «bortprioriteres»,skaldet ikke gjennomføresog detvil trolig være
nødvendigå finne frem til alternativetiltak. Behovet for enklargjøringav hvordan
«prioritering»skalforståser spesieltstorinnenlandbrukssektoren,
hvor det er flere tiltak
medpotensiellemålkonflikter.Ved nedprioriteringav vissetiltak grunnetf.eks.hensynettil
matproduksjon,er detviktig å væretydelig påhvorvidt tiltaket leggespåvent,eller om
tiltaket ikke skalgjennomføresi detheletatt.
Kommunaltavløp– vannregionensprioriteringer
Vannregionenforutsetterat kommuneneprioritererarbeidetmedå få gjennomførtforbedringer,
utbygginger,påleggosv.i deområdenesomer mestutsatti forhold til dagenstilstand,menogså
medtankepåklimaendringerog befolkningsøkningi tidenfremover.Vannregionmyndigheten
anbefalerat det,for tiltak somvil føretil urimelig høyeavløpsgebyrer,diskuterespået
overordnetnivå om detkanværehensiktsmessig
at statenbidrarøkonomisk.
• Hurdalkommunestøttervannregionmyndighetens
anbefaling, og menerdeter sværtviktig at
forslagetblir fulgt oppmedkonkrethandling.Vannforskriftensstrengetidsfristerinnebærer
at kommunenemåforsereutbedringstaktenpåavløpsområdetutoverdetmanellersville
gjort. I tillegg er detfor enkeltekommunernødvendig å stengeeksisterendeanleggog legge
nedoverføringsledningertil andrerenseanleggfor å få flyttet utløpettil enannenresipient.
Dersomalt arbeidetskalfinansieressomselvkost,vil detkommunaleavgiftsnivåeti enkelte
kommunermåttebli sværthøytmedmindrestatengårinn og delfinansierertiltakene.
Spredtavløp– vannregionensprioriteringer
Innenoppryddingi spredtavløp,anbefalervannregionmyndighetenå prioriterede
enkeltanleggene
somharstørstnegativpåvirkningpå vannforekomster.Flerekommunerhar
godeerfaringermedområdevisopprydding.Områdenesomharstørstnegativpåvirkningpå
vannforekomsteri risiko prioriteres.Kommuneneserat deti noenenkeltsakerer enmålkonflikt
mellombehovetfor å redusereforurensningenog sosiale hensyn.Det er behovfor en
støtteordning,f.eks.gjennomHusbanken,for huseiere meddårligeøkonomiskeforutsetninger.
Bebygdeområderog overvannshåndtering
Det kanværegrunntil å fremhevedeutfordringersom følgerav sterkbefolkningsvekst
kombinertmedmerintensivenedbørsepisoder
og ras-/erosjonsutsatte
områder.Det er et sterkt
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presspåvassdragsnære
områderog infiltrasjonsarea
ler. Det er viktig å prioritereivaretakelseav
infiltrasjonsarealerog vassdragsnære
områder,spesielt medhensyntil behovetfor
klimatilpasninger.
Landbruk– vannregionensprioriteringer
• Føringenom at størretiltak somer dyre,menmedstor effekt børprioriteresvedtildeling av
landbruksmidler(tilskuddtil spesiellemiljøtiltak i jordbruket– SMIL og tilskuddtil
Regionaltmiljøprogram- RMP), vil værevanskeligå gjennomføremeddagensøkonomiske
rammer,fordi enkeltetiltak er såkostnadskrevende
at detikke blir midler igjen til å støtte
andretiltak.
• Det er behovfor klarereføringerfor hvordanhensynettil matproduksjonenskalvurderesopp
mot hensynettil forurensningssituasjonen.
Men i diskusjonerom potensiellemålkonflikter
savnesennoeviderediskusjonom alternativmåloppnåelsederandrevirkemidlerogså
trekkesinn og vurderes,f.eks.om måletknyttettil økt matproduksjonogsåbørseesi lys av å
ta i bruk nyedyrkingsarealerog/ellerenreduksjonav andelenprodusertmatsomsorteres
ut/kasseresi deulike leddene.
Biologiskepåvirkninger– vannregionensprioriteringer
Det er viktig å få engodavklaringpåhvasomskalbetraktessomnaturligeog hvasomer
introdusertebestanderav ørekyt,for å kunnevurdere rett miljøtilstand.
4. Er forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram tydelig med hensynpå hvordan
dokumentenevil bli brukt videre i forvaltningen av vann og vannmiljø?
Det er behovfor entydeliggjøringav hvasomskalkunnedannegrunnlagetfor innsigelser.
I planenstårdetat tiltakenesomer beskreveti tiltaksprogrammetskalværeoperativeinnentre år
etterat tiltaksprogrammeter vedtatt.Det er behovfor enpresiseringav:
• hvasomomfattesav «tiltakene»
• hvordan«operative»skaltolkes
• hvordanfristenpåtre år skalforståsi lys av sektormyndighetenes
mulighettil å prioritere
• hvordansektormyndighetene
skalforholdesegtil nevntetreårs-fristi forvaltningenav
vannforekomstermedutsattfrist for måloppnåelse.I vannområdetHurdalsvassdraget/Vorma
er detflere vannforekomstersomharfått utsattfrist til 2027,dadetperi dagikke foreligger
miljømål for vannforekomstene.
Utenet fastsattmiljømåler dethellerikke mulig å beregne
avlastningsbehov.
Det kani noentilfeller værehensiktsmessigå avventeigangsettingav
enkeltekostnadskrevende
tiltak inntil avlastningsb
ehoveter fastslått.
I tiltaksprogrammetskapittel6. «Behovfor nyevirkemidler»er detbehovfor å tydeliggjøre:
• hvordan«operative»skaltolkeskonsekvensen
av å innføre/ikkeinnførevirkemidlenesom
foreslåsi forvaltningsplanenskapittel6.
• hvilken sektormyndighetsomharansvarfor å følgeoppdeulike forslagene,og envurdering
av hvordanmanbestkanfå samordnetinnsatsenog virkemiddelbruken.

•

•

5. Er koblingen mellom miljømål og øvrige samfunnsmålgodt ivaretatt og synliggjort i
forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram?
Det savnesentydeliggjøringav hvordandeulike miljø- og samfunnsmålene
skalvektes
vedmålkonflikt. Dettegjelderf.eks.hensynettil matproduksjon,samferdselssektoren,
vannkraftosv.
Det er videreet behovfor envektingmellomras-og erosjonssikringi ravinedaleropp
mot sikringensødeleggende
effekt påravinedalsomenrødlistetnaturtype.

Side12 av 14

•

Kommunenserfram til å få avklartnasjonaleklassegrenserfor brukermål
(egnethetskriterier).
Det vil si kvalitetskravpåvanntil vanningav ulike jordbruksvekster,
badingog drikkevann,somer harmonisertmedvannforskriften.Innføringav brukermål
somdel av vannforskriftsarbeidetvil kunneløfte fremtiltak medgodesynergieffekter,
somunderdagensforhold ikke prioriteressåhøytsom dekanskjeburde.

Øvrige innspill til høringsutkastet:
Kommentarertil tiltaksprogrammetskapittel6. Behov for nyevirkemidler.
Hurdalkommunevil påpekeviktighetenav at arbeidet medå utrede/klargjøre«nyevirkemidler»
settesraskti gang.Erfaringenesålangter at mangeviktige «verktøy»harkommetpåplassfor
senti prosessentil at detkunnebenyttepåengodmåte.
Kommunenønskerå påpekeat detforutsettesat detblir gjort enhelhetligog grundigvurdering
særligav følgendeopplistedepunkter:
• Tabell6.1 «Forurensende
avrenningfra jordbruksdrift børomfattesav forurensningsloven§
8».
• Det er noeuklart hvasommenesmedå foreslå«etablering av vegetasjonssoner
og breddepå
kantsonen»somet nytt juridisk virkemiddelinnenlandbrukssektoren
(tabell6.1).Det er
behovfor å presiserebehoveti forhold til:
o Å få påplassmerentydigemål, krav og veiledningknyttettil etablering,bevaringog
reguleringav naturligkantvegetasjonlangsvannog vassdrag,spesieltmedtankepå
begrepene«kantsone»og vegetasjonssone»,
og hvorvidt og hvordankantsonenskal
skjøttes.En slik avklaringbørikke bareomfattelandbruket,menogsåfor andre
sektorer.Det børogsåkommefram hvemsomharansvaretfor å settedettearbeideti
gang.Det børomfatteensamletgjennomgangbådefaglig og juridisk. Det bør
omfattebådeVannressurslovens
§ 11 (kantvegetasjon
), vurderingerav områdersom
alleredevar dyrketoppdaVannressursloven
ble vedtatt, forholdettil jordlovas§ 9,
forholdettil PBL og de mulighetersomligger i å utarbeidelokaleforskrifter.
o Økt kompetanseog bedreøkonomiskevirkemidlenefor å sikreskjøtselav naturlig
kantvegetasjoni erosjonsutsatte
områder,medtankepåå hindreutrasingog
utglidningtil bekke-og elveløp.Det børkommefram hvemsomhardetteansvaret.
• Det savnesenprioriteringav deforeslåttejuridiske, administrativeog økonomiske
virkemidlene,og bedrebeskrivelseav hvemsomskalfølgedetteoppvidere.
• Det børfremhevesbehovetfor endigital kartfunksjon i Vann-nett,somvisernedbørfeltene
for vannforekomstene.
Dettebørværekompatibeltmed andreeksisterendekartløsningersom
WEBGIS-avløp,og kunnekoblesinn mot ordningenfor Regionaltmiljøprogram(RMP) i
jordbruketmm.
• Med økt/intensivertnedbørblir fordrøyningstiltakstadigviktigere.Det vil være
hensiktsmessig
å endredagensordningmeddreneringstilskuddtil ogsåå omfatte
fordrøynings-og rensetiltak.
• Det er gitt entilleggskommentari høringsbrevetom at Fylkesmanneni Hedmarknylig har
besluttetå stanseall statligfinansiertkalking, og at detvil påvirketeksteni
høringsdokumentene
i løpetav høringsperioden.
Hurdal kommunevil sterktpåpekeat
vassdragskalkingene
gjennomgående
harværtsærdelesvellykkede,og at deter sværtviktig
at kalkingeneikke avsluttesfør sannsynligheten
for enreforsuringer estimerttil å være
lavereenn20 %, i trådmedhvadetståri tiltaksprogrammet.I tillegg er detavgjørendeviktig
at detsettesav tilstrekkeligmedmidler til å sikre engodbiologiskovervåking,og at det
sikresstatligebudsjettmidlerslik at kalkingenigjen rasktkangjenopptasderenreforsuring
skulleinntreffe.
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Generellkommentarom videreprosess
Hurdalkommuneer klar overat denneførstelandsdekkendeimplementeringenav
vannforskriftenhargitt størreutfordringerpåmangeområderennforventet.Setti lys av dette
betraktesforeliggendedokumenteri detalt vesentligsteå væregode.Men detforventesat både
prosess-og fagmyndighetenenåogsåtar enkritisk gjennomgangav heleprosessen,ikke bare
innholdeti høringsdokumentene,
slik at rulleringeninn i nesteplanperiodegårlettere.
Korrigeringertil dokumentet.
• Det harsannsynligvisskjeddengjennomgående
teknisk feil i tiltaksprogrammetsvedlegg4:
«Tiltak foreslåttinn mot miljøgiftpåvirkninger»i oversiktenfra Vannområde
Hurdalsvassdraget/Vorma.
Det besom at oversiktensom er gitt i denlokaletiltaksanalysen,
tabell17 (side41) brukessomgrunnlagfor å få dette korrekti detendelige
tiltaksprogrammet.
• Tiltaksprogrammetstabell4-2 (side45).Det skalstå * ogsåfor de8 vannforekomstene
som
deter søktutsattfrist for i VannområdetHurdalsvassdraget/Vorma,
knyttettil tabellens
fotnote.(Det gjelderstrengttatt for 7 av dem,og i forhold til å avklarenaturlig eutrofigradi
densiste).
• Krepsepestog tilhørendeovervåkingog beredskapbør omtalesi tiltaksprogrammetskap.4.3,
medhøyprioritet.

Vurdering:
Intensjonenmedvannforskriftener å skapeet løft for vannet,og sikrebærekraftigbruk av
vannet.Denregionaleforvaltningsplanenmedtilhørendeplanprogramvil bli viktige verktøyfor
å samordneog prioriterebådemål og tiltak påtvers av sektorerog fagmyndigheter.Detteer igjen
enforutsetningfor at miljømåleneom godtilstandkannås.Plandokumentene
vil være
retningsgivendefor blantannetkommunenei detviderearbeidet.Tiltaksprogrammetgir en
overordnetprioriteringsomdannergrunnlagfor merdetaljertplanleggingfra
sektormyndighetene.
Vedtakom gjennomføringav tilt akenesomer beskreveti
tiltaksprogrammetskalfattesav ansvarligsektormyndighetetterrelevantlovgivning.Men vedtatt
forvaltningsplandannerogsågrunnlagetfor å fremme innsigelseetterplan-og bygningsloven.
Mye av denkommendedetaljeringenav tiltakene,vil i storgradogsåbyggepådenlokale
tiltaksanalysenfor vannområdetHurdalsvassdraget/V
orma,somharinngåtti grunnlagettil
høringsdokumentene.
Detteer et sværtomfattendeog krevendearbeid,der detforventesat alle bidrarsågodtsom
mulig, påvei mot fellesmiljømål. Vedtakenei saken, inkludertinnspillettil høringsdokumentene
(i saksutredningen),
oversendesvannregionmyndighet
ensomHurdalkommunesbidragtil en
bestmulig prosessvidere.
Konsekvenser
Sakenmedføreringenøkonomiskeforpliktelseri segselv.Men arbeidetmedvannforskriften
kreverat alle bidrarderdeter nødvendig.Samletsettvil detbli betydeligeøkonomiskesummer.
Hovedprinsippeti forskriftener at «forurenserskal betale».For Hurdalkommunevil myeav
kostnadenedekkesoppvedat deter brukerfinansiert. Enkelthuseiereer selv ansvarligfor å ha
tilfredsstillendeavløpsløsninger.
Utgifter til kommunaltvann-og avløper gebyrfinansiert.Den
enkeltegårdbrukerharet ansvarfor hvordandriften foregår,innenforgjeldeneregelverk.For
kommunensegnebudsjettervil detsærliginnebæreå haadministrativkapasitettil følgeopp
arbeidetinnenflere sektorersompåvirkervannforvaltningen,videreføreinterkommunalt
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samarbeidi trådmeddenorganiseringensomer bygdopp,dvs.vannområdeutvalg,
fellespålagt
tiltaksrettetovervåkingog flere ulike tiltak sommådetaljeresi årenesomkommer.Viderevil
godkjentplangi føringeri forhold til prioriteringerav ulike tilskudds-og støtteordninger,som
f.eks.SMIL- og RMP-midleri landbruket.
Det mådessutenunderstrekesat detikke nødvendigvis er vannforskriftensomi segselvutløser
endel av tiltakene.For eksempeler Forurensingslo
venmedtilhørendeforskrifter, samtPlan-og
bygningsloven,viktig lovverk somi mangetilfeller utløserrelevantekrav. Vannforskriftensetter
minimumskrav,påvirkerprioriteringerog vil kunneforsereoppgaver.Det er særligdenvidere
oppfølgingenav hovedplanavløpog tiltak i landbruket somvil knyttesinn til
høringsdokumentene
i denvideretiltaksplanlegginge
n og gjennomføringsfasen
for kommunen.I
Dessutenvil planenogsågi vesentligeføringerfor miljø- og naturforvaltningsoppgaver
og
arealplanleggingen
dekommendeårene.
De konkreteøkonomiskekonsekvensene
vil bli belystmerdetaljertnårkommunenfatteregne
beslutningeri enkeltsaker,somsektormyndighet.Godkjentplanskaldainngåi dette
beslutningsgrunnlaget.

