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Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 - Uttalelse
fra Moss kommune
Moss kommune behandlet i møte den 15.12.2014 Regional plan for vannforvaltning i Glomma
2016-2021 med tilhørende tiltaksprogram.
Moss kommune fattet følgende vedtak:
B-137/14 Vedtak:
1

Moss kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av
vannressursene på tvers av sektormyndighetene.

2

Moss kommune vil peke på at hovedutfordringen med gjennomføring av vannforskriften er
finansiering av arbeidet. Det er behov for store ressurser for å gjennomføre de nødvendige
tiltak for å nå miljømålene. Moss kommune forutsetter tilstrekkelig statlige bevilgninger og
egnede virkemidler for å sikre den nødvendige tiltaksgjennomføringen slik at miljømålene
kan nås.
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4

5

Moss kommune vil påpeke at forvaltningsplanen med tiltaksprogram i for liten grad har
kartlagt, kostnadsberegnet og prioritert de tiltak som vil gi en mest mulig kostnadseffektiv
gjennomføring av vannforskriften.
Moss kommune er også av den oppfatning at klimaendringene er for dårlig belyst i
forvaltningsplanen. Moss kommune krever at planer blir oppjustert og tilpasset de stadig
økende klimaendringer.
Moss kommune slutter seg til høringsnotat fra Vannområdet Morsa, men ønsker å presisere
følgende:

a) Den største utfordring i Morsa-vassdraget for å nå miljømålene er innen landbruket. De
gjennomførte tiltakene i landbruket har ikke vært tilstrekkelig for å oppnå den ønskede
progresjonen i en forbedret vannkvalitet.
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b) Forvaltningsplanen tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til brukerinteressene knyttet til
vannforekomstene. Innsjøen Vansjø står i en helt spesiell i frilufts- og
rekreasjonssammenheng. Innsjøen er rekreasjonsområde for over 100 000 personer.
Vansjø er også drikkevannskilde for 60 000 personer og reservevannkilde for ytterligere
120 000 personer i byene Sarpsborg og Fredrikstad. Dette bør medføre at Vansjø i større
grad må prioriteres i statlige tildelninger til miljøtiltak samt regionalt tilpassede forskriftskrav
om miljøtiltak i landbruket. Hvis ikke Vansjø prioriteres i dette arbeidet er Moss kommune
bekymret for at miljømålene ikke nåes.
c) Moss kommune mener det er behov for økte statlige bevilgninger til erosjons- og
flombyggende tiltak. Det bør rettes større oppmerksomhet rundt negativ miljøbelastning fra
større utbyggingsprosjekter for eksempel utbygging av ny E18.
d) Moss kommune er spesielt bekymret for hyppigere flomsituasjoner og konsekvensene for
vassdraget når store landbruksområder settes under vann. Kommunen ønsker at det som
tiltak utredes alternativer for flomavlastende tiltak fra vassdraget og ut i sjø, og i hvilken
grad et slikt tiltak kan begrense flomsituasjoner beroende på lokalisering og omfang, og
bedre vannkvaliteten.
e) Arbeidet for å ivareta levekårene for sjøørret bør fortsettes.
f)

Verken Mossesundet eller ytre Oslofjord er tatt med i vurderingene og tiltaksprogrammet.
Forvaltningsplanen med tiltaksprogrammet har ikke på en tilfredsstillende måte omtalt disse
lokalitetene – spesielt gjelder dette ytre Oslofjord der det ble opprettet et eget vannområde
som skulle ivareta utfordringene i kystområdet.
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Fylkeskommunen anmodes om å utvikle tilsvarende forvaltningsplan for
ferskvannsområdene (spesielt Vansjø) som for Kystsoneplanen for Østfold.
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Moss kommune ber om at sentrale myndigheter legger hovedansvar og myndighet
knyttet til ett departement slik at man sikrer framdrift og avklaringer mellom de respektive
sektormyndigheter. Slik fremstår det ikke i dag.
Moss kommune krever at vannstanden i Vansjø holdes på det laveste regulerte nivå på
høsten og frem til flomfaren er over. Dette er viktig for drikkevannskvalitet og
samfunnsrisikoen ved flom. Flom- og erosjonssikring rundt Vansjø må ha særlig fokus, og
Moss kommune må gå i dialog med Østfold fylkeskommune og NVE for å bedre
flomberedskap, også med sikte på å få etablert flomtunell i Vansjø.

Protokollen fra den politiske behandlingen følger vedlagt.

Med hilsen
Knut Bjørndalen
Miljøvernsjef (tlf 959 17 304)
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