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Melding om vedtak-uttalelse til høring av regional plan for vannforvaltningen i
Vannregion Glomma 2016-2021, med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften
Ovenstående sak ble behandlet i kommunestyrets møte 28.10.14 og følgende vedtak ble fattet:
Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.10.2014
Vedtak:
Nannestad kommune avgir følgende uttalelse i saken om høringen på: «Regional plan for
vannforvaltning i vannregion Glomma, 2016-2021» og «Vannregion Glomma: Regionalt
tiltaksprogram etter vannforskriften, 2016-2021»:
1. Nannestad kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av
vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv bidragsyter til at
målene i vannforskriften nås. (31 av 31 stemmer)
2. Nannestad kommune vil fremheve viktigheten av at gjennomføringen av et så omfattende
direktiv ledsages av økte økonomiske ressurser fra statlig hold. Dette vil etter kommunens
oppfatning være helt avgjørende for hvorvidt målene nås eller ikke. (31 av 31 stemmer)
3. Til innholdet i selve høringsdokumentene avgis innspill i samsvar med saksutredningen. (31
av 31 stemmer)
4. Bakkeplanering var tidligere en nasjonalt ønsket strategi i jordbruket. Det er behov for
betydelige utbedringer og nye dimensjoneringer av de hydrotekniske anleggene. Dette vil
være meget kostnadskrevende, og det er spesielt viktig at staten følger opp med gode
økonomiske støtteordninger til dette. (31 av 31 stemmer)
5. Det er viktig at det foreligger gode nok juridiske virkemidler til å sikre nødvendig
tiltaksgjennomføring. For opprydding av spredt avløp og kommunalt avløp anses dette for å
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være tilfredsstillende i dag, men i forhold til jordbruket bør det styrkes. Derfor ansees
forslagene i tiltaksprogrammet om en fornyet vurdering av jordbrukets ytre påvirkninger i
forhold til forurensningslovens virkeområde, behov for forpliktende miljøavtaler i vassdrag
der det kreves omfattende tiltaksgjennomføring i jordbruket og klarere juridiske krav til
kantsoner, for å være viktige virkemidler som bør på plass. (22 av 31 stemmer)
Hans Thue
Fungerende ordfører
Til vedtakets punkt 3, følger saksutredningen vedlagt.
Med hilsen
Helge Bjørn Pedersen
miljørådgiver

Vedlegg
1 Innspill til Vannregion Glomma på vannforvaltningsplan 2016-2021

