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Sammendrag:
Med bakgrunni Vannforskriftener detutarbeidetforslagtil regionalplanfor
vannforvaltningog regionalttiltaksprogrami vannregionGlomma2016-2021.Planengir
regionaleog statligeføringertil kommunene
, regionaleog statligeorganer,og skal bidratil å
samordneog gi retningslinjerfor arealbrukenpåtversav kommune- og fylkesgrensene.
Den
regionaleplanenskalleggestil grunnfor kommunalvirksomheti planperioden.Hensikten
medplanener å gi økt fokuspåvannkvalitetog at deti planperiodengjennomførestiltak ut
fra miljømål somsettesfor deenkeltevannforekomste
ne. Det generellemiljømåleter at
vannforekomsterskalha«godøkologiskog kjemisktilstand».
Rådmannenmenerforvaltningsplanenog tiltaksprogrammetgir godtgrunnlagfor sterkere
satsingpåvannkvalitetinnenforspredtavløp,kommunaltVA og innenfor
landbrukssektoren.
Det er betydeligeutfordringerknyttettil behov for ressurserinnenfor
avløps- og landbrukssektoren
og i forbindelsemedoppfølgingav tiltak. Det vil ogsåvære
storeutfordringerknyttettil flomsikring og ivaretakelseav miljømålenei bynærevassdrag.
Dersomenskalkunneinnfri miljømåleneslik vannforskriftenforutsetter,vil detkreveøkt
kommunalinnsats,og styrkedeøkonomiskeressurser.Dettevil betyat kommunenmåfå
øremerkederessurserfra statlighold og at detetableresnyetilskuddsordninger.
Rådmannenanbefalerat Lillehammerkommunesluttersegtil planen.
Bakgrunn:
I 2007vedtokStortinget”Forskrift om rammerfor vannforvaltningen”(Vannforskriften),
somimplementererEUsrammedirektivfor vanni norskrett. FormåletmedVannforskriften

er å gi rammerfor fastsettelseav miljømål somskalsikreenmestmulig helhetligbeskyttelse
og bærekraftigbruk av vannressurse
ne. Forskriftenskalsikreat detutarbeidesog vedtas
regionaleforvaltningsplanerog tiltaksprogrammerfor vannregioner
, medsiktepåå oppfylle
miljømålene.Samtidigskal Vannforskriftensørgefor at detfremskaffesnødvendig
kunnskapsgrunnlag
for å kunnegjennomførearbeidet.Alle vannforekomsterskal
karakteriseresfør enbegynnerpåundersøkelser
og overvåkingsomgir grunnlagfor
tiltaksplaner.I utgangspunkteter måletå oppnåminimumgod økologiskog kjemisktilstand
i alle vannforekomster
,
I forbindelsemedoppfølgingav Vannforskriftener Norgedelt inn i vannregioner
.
Lillehammerkommuneer medi vannregionGlomma. Vannregionener igjen inndelti
vannområd
er, og Lillehammeromfattesav vannområdeMjøsa.Hensiktenmedenslik
inndelinger at manserdetsomviktig medenhelhetligforvaltningav vassdragene
.
Østfoldfylkeskommuneer overordnetmyndighetfor vannregionGlomma.I tillegg er de
enkeltefylkeskommunersominngåri vannregioneninvolvert.Sektormyndigheter
,
fylkesmannsembeter
, fylkeskommunerog kommunerinngårtil sammeni et
vannregionutvalg
.
Med bakgrunni Vannforskriftener detderforutarbeidetet forslagtil «Regionalplanfor
vannforvaltningog regionalttiltaksprogrami vannregionGlomma2016-2021». Planenog
tiltaksprogrammeter utarbeidetav vannregionmyndigheten
og fylkeskommunenei
samarbeidmedvannregionutvalget.
Fylkespolitikernei Oppland,Hedmark,Akershus,
Østfold,Buskerud,Sognog Fjordaneog Sør-Trøndelag,samtOslobyråd,harvedtattå legge
planforslagetut til høringog offentlig ettersyn. Høringsfrister 31.122014, og alle
kommunersominngåri vannregionener høringsparter.Lillehammerkommuneharinnen
fristensendtenforeløpiguttalelse,og fått utsattfrist for ettersendingav vedtaktil 20. januar
2015.
Etterhøringenvil planenbli sluttbehandleti deberørtefylkeskommunenevåren2015,og
vedtattregionalplanvil bli oversendttil sentralgodkjenningvedKongeni statsrådinnen1.
juli 2015.
Fakta:
Planengir regionaleog statligeføringertil kommunene
, regionaleog statligeorganer.Planen
skalbidratil å samordneog gi retningslinjerfor arealbrukenpåtversav kommune- og
fylkesgrensene.
Denregionaleplanenskalleggestil grunnfor kommunalvirksomheti
planperioden.Hensiktenmedplanener å gi økt fokuspåvannkvalitetog at deti
planperiodengjennomførestiltak ut fra miljømål somsettesfor vannforekomster(innsjøer,
bekker,elver, grunnvannsforekomster
mm). Det generellemiljømåleter at vannforekomster
skalha«godøkologiskog kjemisktilstand». Planengir ogsågrunnlagfor at regionale
myndigheterkanfremmeinnsigelsemot kommunaleplanerhvor detikke er tatt tilstrekkelig
hensyntil miljømålene.
For å kunnesettemiljømål og vurderebehovetfor tiltak i vannforekomsterer detgjort
grunnleggendetilstandsvurderingerav vannforekomstersominngåri vannområdet.Der
vannforekomsterharoppnådd«moderat»,«dårlig»eller «sværtdårlig»økologisktilstand,vil
detbli krav om tiltak for å bedredenøkologisketilstanden.Denregionaleplanenlegger
føringerfor miljømål somskalnåsinnenforplanperioden2016-2021og hvilke somkan
utsettestil senereplanperioder(2022-2027eller 2028-2033).For vannforekomstersom

alleredehargodeller sværtgodøkologisktilstandvil miljømåletværeat tilstandenikke skal
forringes.Planenharsommål at tiltakeneskalværeoperativeinnentre år etterat
tiltaksprogrammeter vedtatt. Det er deulike sektormyndighetene
somer ansvarligfor
oppfølgingenav tiltakene.
Tekniskeinngrep,forurensning,vassdragsreguleringer
m.m. gjør at mangevannforekomster
ikke oppnårgodøkologisktilstand.For å bedredenøkologisketilstandenvil detderforvære
aktueltmedtiltak for å motvirke avrenningav næringsstofferfra landbrukog avløpsanlegg,
tiltak for å redusereutslippfra industriog veganlegg,tiltak mot fremmedearterog
biotopforbedringer.For vassdragmedspesiellebrukerinteress
er, slik sombading,drikkevann
eller vanning,kandetstillesspesiellebrukerkravsomer strengereennmiljømålet.
Vannforskriftenharenegenkategoriav vannforekomstersomkallesfor sterktmodifiserte
vannforekomster(SMVF). Detteer vannforekomstersomharblitt fysisk endretfor å ivareta
samfunnsnyttigeformål somkraftproduksjon,flomvern,drikkevannog landbruk.For mange
slike vannforekomstervil detværevanskeligå oppnågodøkologisktilstandog samtidig
opprettholdesamfunnsnyttenav defysiskeinngrepenesomer gjennomført. For SMVF
opererermani stedetmedmiljømålet«godtøkologiskpotensial».Dettefritar ikke for å gjøre
tiltak, mengir grunnlagfor å gjennomføreforbedringerfor å styrkeviktige miljøverdier.
Dettekanfor eksempelvære aktueltfor eldrevassdragsutbygginge
r somikke er
konsesjonsbelagt
eller hvor deter eldrekonsesjonerog hvor detikke er satttilfredsstillende
krav til ivaretakelseav miljøverdier.
Arbeidetettervannforskriftenvil kreveet stortengasjementfra kommuneneog statenetterat
vannforvaltnings
- og tiltaksplanerer vedtatt.Vannområdeutvalget
skal sikre
eierkommunenes
medvirkningog forpliktelse,samtfaglig forankringog kontinuiteti
arbeidetmot godkjemiskog økologiskvannkvalitet.Vannområdeutvalget
skalogså
koordineredetvideretiltaksarbeidetog væreenarenafor kompetanse
- og
erfaringsinnhentingsamtsamhandling.
Hovedutfordringenei VannområdeMjøsaer:
- Fysiskeendringer
- Spredtavløp
- Kommunaltavløp
- Avrenningfra jordbruk
- Forurensning/miljøgifter
- Biologisk påvirkning
- Klimaendringer
For å begrensedenegativeeffekteneav dissehovedutfordringeneer detforeslått
problemkartlegging,miljøforbedrende,reduserende
og forebyggendetiltak/overvåking.
Kommunener myndighetinnenlovgivningennårdetgjelderlandbruksforvaltning,
byggesak,arealplanlegging,spredtavløpog kommunaltavløp. Detteer områdersomhar
innvirkning påhvorvidt mannårmiljømål, og sominnebærerat kommunenkanfå ansvarfor
gjennomføringav tiltak. Samtidig vil detværenødvendigat øvrigesektorinteresser
som
landbruk,veg(riksveger,fylkesveger,europaveger)
, jernbaneog energiproduksjonbidrar,
slik at detblir mulig å innfri målene.
Vurdering :

I Lillehammerkommuneer detgjennomgrunnlagsdokume
ntasjonenfor denregionale
planenog tiltaksprogrammetlistet oppvannforekomstersomikke hargodøkologiskstatus
og/ellerhvor deter risiko for ikke å nåmiljømåletom godøkologiskog kjemiskstatusi
løpetav planperiodenog innen2021.Aktuelle vannforekomstersomikke har«god
økologisktilstand»er vist i vedlegg4. I Lillehammerkommuneer delerav
Mesnavassdraget,
LågenmellomHunderfossenog Hølsauget,samtnedredel av Rinda
eksemplerpåvannforekomstersomkanfå statussomSMVF. Det er i tillegg spesielle
brukerinteresser
knyttettil Bælavassdraget
sominngåri nedbørfeltettil Lillehammer
vannverk,samtbrukerinteresser
knyttettil badingog fritidsfiske i flere av vassdragene
.
Hvordanvil denregionaleplanenpåvirkekommunensansvarsområder,
faglig og
økonomisk?
Kommunenharalleredeet ansvarfor å ivaretahensynettil vanngjennomulike
sektorlovverk,og slik settmedførerdenregionaleplaneni utgangspunktetikke noennye
lovpålagteoppgaver.Planenførerlikevel til at maninnenfordeenkeltelovverk og
virksomhetervil måttehaet størrefokuspåå bedre vannkvalitetog å unngåforringelse.
Vedtatteforvaltningsplanermedtiltaksprogramvil måtteinnarbeidesi kommuneplan,
kommunedelplaner
og handlingsplaner/sektorplaner.
Det vil nødvendigvisværekostnader
knyttettil tiltak i hverenkeltkommune. Sålangt harkommunenetatt enstorandelav
kostnadeneknyttettil å utarbeidelokaletiltaksanalyser.Viderevil detværekostnader
forbundetmedadministrasjon
, behovfor utredninger,oppfølgingav tiltak og rapportering,
regnskapsarbeid,
informasjons- og kommunikasjonsarbeid.
I Regionalplanfor vannforvaltninger detlagt vekt påat tiltakenesomsettesi verk for å
bedretilstandeni vassdragene
skalhaengodkost/nytteeffekt.
Vann- og avløpssektoren
Slik Rådmannenserdetligger detutfordringernårdetgjelderavløpi spredtbebyggelse.I
Lillehammerkommuneer detpertidenomkring1300 separateavløpsanlegg.Separate
avløpsløsningerharbegrensetlevetid,og avhengigav tekniskeløsninger,grunnforholdog
bruk kanavløpsløsningerhaenlevetidpåomkring 20-30 år. Kommunenharetter
forurensningslovverket
bådehjemmeltil å gi påleggog et ansvarfor å iverksettetiltak.
Utbedringav eldreavløpsløsningerer noesomi sumvil kunnehavesentligeffekt nårdet
gjelderå bedrevannkvalitet.
Påleggom utbedringervil kunnepåføreeiereav boligeri spredtbebyggelsebetydelige
kostnader,samtidigsomkommunenvil få kostnaderforbundetmeddette.Opprydningi eldre
avløpsløsningervil kunneutløsebehovfor å etablerenyeoffentligevann- og
avløpsledn
inger,i tillegg til at arbeidetmedtilsyn og oppfølgingav påleggvil være
ressurskrevende.
Det vil i tillegg ogsåkunnebli behovfor å økeutskiftingstaktenpåeldre
offentligeledningsnett.En økonomiskprioriteringav dissetiltakenevil krevelokalpolitiske
prosesser
.
Hovedplanfor vannog avløpvil for øvrig væreet viktig virkemiddelfor å sikrepolitisk
forankringog forpliktelserrundt gjennomføringav utbyggingav offentligeledningsnett.
Landbrukssektoren
Tiltak i landbruketer iht. denregionaleplanenog tiltaksprogrammetvurdertsomrelativt
kostnadseffektive.Herunderhørertiltak somomfattervegetasjonssoner,
rutinerfor pløying,
fordrøynings- og sedimentasjonsbassenger
mm.Tiltak i landbruketvil i noengradkunneha

kostnaderi form av redusertproduksjon,menmåveiesoppmot verdienav bedre
vannkvalitet.For landbruketvil detværemulig å retteeksisterendestøtteordninger(RMP –
regionaltmiljøprogramog SMIL – spesiellemiljøtiltak i jordbruket) mot miljøforbedrende
tiltak knyttettil sårbarevannforekomster.
Klimatilpasning
Kommunenharbetydeligeutfordringernårdetgjelderflom i mindresidevassdrag.
Gjennomføringav nyeflomsikringstiltakvil kunneføretil at enfår vanskermedå nå
milj ømålene.Pådenannensideførergjentakendeflomepisodertil skaderpånaturmiljø,
utvaskingog spredningav forurensningog stadigebehovfor tekniskeinngrep. Rådmannen
serdetsomviktig at manintegrererhensynettil vannmiljøog Vannforskrifteni arbeidetmed
flomsikring, slik at mansålangtmulig kanfå løsningersomer robustebådenårdetgjelder
naturmiljø/vannmiljøog sikkerhetmot flom.
Vannkraftreguleringer
BådeMesnavassdraget
og Gudbrandsdalslågen
mellomHunderfossenog Hølsaugeter
betydeligpåvirketav eldrevannkraftreguleringer.
Det er potensialebådenårdetgjelder
habitatforbedringer,samttilretteleggingfor brukerinteresser
knyttettil fritidsfiske og
opplevelsesverdi.
Rådmannenmenerforbedringerknyttettil vannkraftreguler
ingeri
hovedsakmåskje gjennom revisjonav konsesjonsvilkår
.
Forsuring
Forsuringer ikke vurdertsomspesieltproblematiski Lillehammerkommune,daberggrunn
og løsmasserjevnt overgir godbufferevne.
Grunnforurensning
I Lillehammerer detforurensetgrunnpåStrandtorgeti tillegg til flere mindre
grunnforurensninger
for øvrig. Ved bygge- og gravearbeidervil detgenereltværekrav om
tiltak derenkommeri berøringmedforurensetgrunn. Selvom deti desenereåreneer påvist
enreduksjonav konsentrasjonene
av flere miljøgifter i fisk i Mjøsa,vil detkunnebli aktuelt
mednyetiltak i forbindelsemedStrandtorget.Tiltak i detteområdetvil betysværtstore
kostnaderog rådmannenserdetsomsværtviktig medstatligebidragdersomdetskal
iverksettesnyetiltak i detteområdet.Fylkesmanneni Opplander forurensningsmyndighet
nårdetgjeldergrunnforurensningen
vedStrandtorget,og vil måttefølgeoppi forhold til
eventuelletiltak.
Fremmedearteri ferskvann
Flerefremmedearterharevnetil å endreog påvirkeøkosystemerog dennaturlige
artssammensetningen.
Her vil detogsåværebetydeligebrukerinteresser
knyttettil
fritidsfiske.Med fremmedearterregnesbådeartersomer innført til landet,samtartersomer
spredttil områderutenforsitt naturligeutbredelsesområde.
I enrekkevassdragi kommunen
bidrarørekytetil redusertproduksjonav ørret,samtat for eksempelgjeddeog abborstedvis
harblitt sattut i vannforekomstersomfra naturenssideikke harværtmuligeå nå.Kunnskap
om hvor storpåvirkningfremmedearterhar, vurderessombegrenset
. Det vil væreviktig å få
enbedreoversiktoverdettefør eniverksetterog prioriterertiltak.
Arealplanlegging
Rådmannenserdetsomnødvendigat vannforskriftenligger sompremissi arbeidetmed
revisjonav kommuneplanens
arealdel.Det vil kunnebli nødvendigmedengjennomgangav
kunnskapsgrunnlaget,
samtat detinnarbeidesnyebestemmelser
somgir tydeligereføringer

rundtforvaltningav vassdrag.Dettekanfor eksempelinnebæreytterligerekrav til
ivaretakelseav naturligevegetasjonsbelter/kantvegetasjon,
og krav i forhold til
vassdragstekniske
inngrepog flomforebygging.
Konklusjon :
Rådmannenmenerforvaltningsplanenog tiltaksprogrammetgir godtgrunnlagfor sterkere
satsingpåvannkvalitetinnenforspredtavløp,kommunaltVA og innenfor
landbrukssektoren.
Det er betydeligeutfordringerknyttettil behovfor ressurserinnenfor
avløps- og landbrukssek
torenog i forbindelsemedoppfølgingav tiltak. Det vil ogsåvære
storeutfordringerknyttettil flomsikring og ivaretakelseav miljømålenei bynærevassdrag.
Dersomenskalkunneinnfri miljømåleneslik vannforskriftenforutsetter,vil detkreveøkt
kommunalinnsats,og styrkedeøkonomiskeressurser
. Dettevil betyat kommunenmåfå
øremerkederessurserfra statlighold og at detetableresnyetilskuddsordninger
.

Rådmannenleggersakenfram med slikt forslag til

VEDTA K :
1. Lillehammerkommunesluttersegtil forslagettil Regionalplanfor vannforvaltning
2016-2021og forslagtil Regionalttiltaksprogrami vannregionGlomma2016-2021.
Lillehammerkommuneserpositivt påarbeidetmedå sikreenfelles,bærekraftigbruk av
vannressursene
påtversav sektormyndighetene,
og ønskerå væreenaktiv bidragsytertil
at målenei vannforskriftennås.
2. Lillehammerkommunevil fremhevebehovetfor styrkedeøkonomiskeressurserfra
statlighold for å kunnegjennomføretiltak innenforulike sektorområder.Lillehammer
kommunemenerdetmåavsettesøremerkedemidler og utarbeidesnye
tilskuddsordningerfor:
- Tiltak innenspredtavløp.
- Landbrukstiltakog overvåkingav forurensingfra landbruksområder.
- Kartleggingog oppryddingav forurensetgrunn.
- Flomforebygging,biotopforbedringog restaureringav vassdrag.
- Problemkartleggingog bedringav kunnskapsgrunnlaget
for vannforekomstene
.

Lillehammer,22.12.14

ChristianFotland
Rådmann

LarsRudi
Sektorsjef

Kommuneplanutvalgetsbehandling i møte20.01.2015sak 1/15:
Votering:
Innstillingenble enstemmigvedtatt.
Kommuneplanutvalget
V EDTA K :
1. Lillehammerkommunesluttersegtil forslagettil Regionalplanfor vannforvaltning20162021og forslagtil Regionalttiltaksprogrami vannregionGlomma2016-2021.
Lillehammerkommuneserpositivt påarbeidetmedå sikreenfelles,bærekraftigbruk av
vannressursene
påtversav sektormyndighetene,og ønskerå væreenaktiv bidragsytertil
at målenei vannforskriftennås.
2. Lillehammerkommunevil fremhevebehovetfor styrkedeøkonomiskeressurserfra statlig
hold for å kunnegjennomføretiltak innenforulike sektorområder.Lillehammerkommune
menerdetmåavsettesøremerkedemidler og utarbeidesnye tilskuddsordningerfor:
- Tiltak innenspredtavløp.
- Landbrukstiltakog overvåkingav forurensingfra landbruksområder.
- Kartleggingog oppryddingav forurensetgrunn.
- Flomforebygging,biotopforbedring og restaureringav vassdrag.
- Problemkartleggingog bedringav kunnskapsgrunnlaget
for vannforekomstene
.

