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OSLO KOMMUNES HØRING SUTTALELSE - VANNFORVALTNINGSPLAN FOR
VANNREGION GLOMMA
Jegvisertil høringsbrevav 26.06.2014.
I henholdtil bystyretsvedtakav 30.05.2001sak218og byrådetsvedtakav 03.07.2001sak
1360er byrådfor miljø og samferdseldelegertmyndighettil å avgi høringsuttalelsepå
kommunensvegne.
Påvegneav Oslokommuneønskerjeg å avgi følgendehøringsuttalelse:

Spørsmål1 fra høringsbrevet:Er forslagettydeligpåhovedutfordringeri vannregionen?
Forvaltningsplanen
og tiltaksprogrammetbeskriverutfyllendehvasomutsettervannmiljøeti
vannregionenfor størstpåvirkningog hvilke utfordringersomer knyttettil dissepåvirkningene.
Videreer prosessene
medutarbeidelsenavgrunnlagsdokumentene
og hvordandisseskalbenyttes
viderei vannforvaltningengrundigpresentert.Beggedokumenteneopplevessomgodtskrevetmed
myenyttig informasjon,mendekunnemedfordel værtkomprimertnoe.Deter viktig at det
påpekesbehovfor merkunnskapom miljøgifter og problemkartleggi
ng,spesieltkombinertmed
befolkningsøkningog høyutbyggingstakt.
Spørsmål2 fra høringsbrevet:Er miljømålenetydelige,medfokuspåunntakog utsettelser?
Tiltaksprogrammets
kap.4.1.1.«Forventetmiljømåloppnåelse»
og tabell4-2 gir enbra
oppsummering,og kunnemedfordel værtløftetfram tidligerei dokumentetog kort oppsummerti
sammendraget.
Det er viktig at denneinformasjonenkvalitetssikres,slik at figurenegir et riktig
bilde av situasjonen.
For VannområdeOsloer tiltaksprogramme
ts tabell4-2 og forvaltningsplanens
tabell6-1 feil, og
børkorrigeressomfølger:
Forventeså nåGØTeller bedreinnen2021:17
Søkerom utsattfrist for måloppnåelse:
26
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Tabell6-1 i forvaltningsplanenviserat 27 vannforekomster
(rettestil 26)i VannområdeOslohar
søktom utsattfrist for måloppnåelse.
I tekstenbørdetvisestil vedlegg5 derdeter angitthvilken
årsaksomer oppgittfor å søkeutsettelse,samtat detbørforklaresnærmereat deter planlagttiltak i
deflesteav dissevannforekomstene.
Slik detnåer skrevet,kandettolkessomom Vannområde
Oslosøkerom utsettelseutenå haplanlagttiltak i de26 vannforekomstene
fremmot 2021,noe
somikke stemmer.Det kunnei dennesammenheng
ogsåpåpekesat byermedhøybefolkningsvekst
harstoreutfordringermedå nåmiljømålene,ogsåinnen2027.
Påside27 i forvaltningsplanenstårdetat kun 18 % av kystvannforekomstene
hargodøkologisk
tilstand(GØT)eller bedre.Påside28 stårdetat hele90 % av kystvannforekomstene
er i risiko for
ikke å nåmiljømålet.Er detslik og forståat 8 % av desomharGØTeller bedrelikevel er i risiko?
Spørsmål3 fra høringsbrevet:Er forvaltningsplanog tiltaksprogramet godtgrunnlagtil å foreta
prioriteringer?
Dokumentenepekerpågrunnleggendeog vesentligeforholdog gir engodoppsummering,men
forvaltningsplanenligger pået nivå somgjør at detblir vanskeligå trekkedettenedpå
prioriteringersommågjøresi vannområdene.
Dokumentenekanbli et verktøyfor desomskal
gjørehelhetsvurderingene
påvannregionnivå,mendeter vanskeligå sehvasomnåer prioritertpå
regionaltnivå.Inntrykketer at deter sektormyndighetene
og kommuneneselvsomskalprioritere,
mendevil dasannsynligvisforholdesegtil delokaletiltaksanalysene
.
Det er viktig å gjennomføregrundigkartleggingav vannkvalitetenfor å sikreenriktig prioritering
av tiltakene.I Vann-Nettmågrenseverdierfor flereparametereog for alle vanntyperleggesinn,
slik at manikke gjennomførertiltak basertpåfeil informasjonsgrunnlag.
Tabell6-1 i tiltaksprogrammetviserkun oversiktoverproblemkartleggingen
somskal
gjennomføresi vannområdene,
menikke oversiktenoverdentiltaksrettedeovervåkingen.Oslohar
langetidsserierpåenrekkeparametereog trengerderforikke såmyeproblemkartlegging,
meni
dokumentene
fremstårdetnåsomom detikke gjennomføresnoeovervåkingi VannområdeOslo.
Det kani tillegg værehensiktsmessig
å visebasisovervåkingen,
for å belysestatensbidragi den
totaleovervåkingen.
Fagrådetfor vann- og avløpsteknisksamarbeidi IndreOslofjord(Fagrådet)er uteglemtbådei de
lokaletiltaksanalysene,
denregionaleforvaltningsplanenog overvåkingenav
kystvannsforekomstene.
Fagrådetstårfor bådeovervåking,problemkartlegging
og
tiltaksgjennomføringpåvegneav kommunenerundtIndreOslofjord.
Prioriteringsrekkefølge
av tiltak er ogsåsværtviktig, og somet eksempelkanvi nevneRen
Oslofjordprosjektet,landetshittil størsteoppryddingav forurensetsjøbunn.Storedelerav
fjordbunnener fremdelesforurenset,menfør detsettesi gangnyetiltak i fjorden, er detet sterkt
behovfor å sikreat ytterligeretilførselav forurensningfra byenredusereseller stanses.
I arbeidetmedtiltakstabelleneog prioriteringsrekkefølgen,
hardetvist segå værevanskeligå
fremskaffekost/effekt-vurderinger.Det er anslåttat 30 % av tiltakenevil kosteom lag 3,9
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milliarderkroner.Videreer detberegnetat totalkostnadenvil bli om lag 12 milliarder.Vi menerdet
blir feil å antaat deresterende70 % av tiltakenevil haliknendekostnadsnivåer.
Erfaringerviserat
kostandperkg redusertfosforøkeretterhvertsommanretteroppmindreutslipp,fordi mansøkerå
retteoppdestørsteutslippeneførst.Kostnadenefor ny teknologier pådetnåværende
tidspunkt
ikke tilgjengelig,og er ofte kostnadsdrivende
i startfasen.I stedetfor å anslåentotalkostnadfor alle
tiltakene,børmanhellerkunvisetil usikkerhetene,
slik somdetalleredeer forklart bådei
forvaltningsplanog tiltaksprogram
. I tiltaksbiblioteketsomDirektoratsgruppen
harfremskaffet,er
kostnadstallene
veldigusikre.Det børarbeidesmedå oppdatereog utvikle dettebiblioteket,slik at
detkanværetil nyttefor kommuneneog vannområdene
fremover.Her kankommuneneog
sektormyndighetene
utfordresi størregradtil å bidramederfaringstallbådepåkostnaderog
effekter.
I vedlegg2 i forvaltningsplanener detlistet oppregionaleplanermedrelevansfor forvaltningenav
vannressursene,
deralle fylkeneunntattOsloer listet opp.De kommunaleplanenei Osloerstatter
fylkesplaneneog børinkluderesi dokumentet.
Spørsmål4 fra høringsbrevet:Er forvaltningsplanog tiltaksprogramtydeligpåhvordan
dokumentene
vil bli brukt?
Dokumenteneretterfokuspåhvilke påvirkningstypersomskalprioriteresog somdetskalsettesinn
tiltak mot fremover,menplanensierlite om hvordanprioriteringeneskalgjennomførespåregionalt
nivå.Det er lagt opptil at denenkeltesektormyndighetprioritererinnenegensektor.Planenblir
dermedmerensammenstillingav alle delokaletiltaksanalysene,
og ikke såmyeet styrende
dokumentfor heleregionen.
I sammendraget
til forvaltningsplanen
stårdet:«I sektormyndighetenes
saksbehandling
vil detbli
foretattytterligereavklaringerog konkretevurderingerav fordelerog ulemperveddeenkeltetiltak
før endeligbeslutningomtiltaksgjennomføringblir tatt.» Ogsåi kapittel4.2i tiltaksprogrammet
gjentasdetflere gangeri prioriteringeneknyttettil deulike tiltakeneat «alle tiltak i dennegruppen
bør vurderesav sektormyndighetene
mot2018.» Dersomsektormyndighetene
skalkunnevurdere
deforeslåttetiltakenefremmot 2018,kanmansomytterstekonsekvenskommei ensituasjonder
sektormyndighetene
vurdererdetdit henat detikke er kostnadseffektivt,teknologiskmulig eller
fordelaktigå iverksettenoenav tiltakene.Kapittel3 i tiltaksprogrammetinnledesvedat detpekes
påat sektormyndighetene
måta høydefor forvaltningsplanenog vannforskrifteni sine
prioriteringerog budsjetter. Det pekesogsåpåat detmanglerøkonomiskeog juridiskevirkemidler
for oppfølgingav tiltak. Hvilke konsekvenser
vil detfå dersomnoensektorerikke gjennomfører
tiltak, og hvordansikrermanat destatligeaktørenebidrar?
Innholdeti detøvrigeplanverketi regionenbørutdypesmedtankepåhvilkeninnvirkningdeharpå
vannforvaltningeni regionen.Da vil manogsåbedresesammenhengen
mellommiljømåleneog de
øvrigesamfunnsmålene.
Spørsmål5 fra høringsbrevet:Er koblingenmellommiljømål og samfunnsmålgodtivaretatt?
Vi serikke at koblingenmellommiljømålsamfunnsmåler beskreveti dokumentene.
Det er
utfordrendeå kostnadsberegne
tiltak, og dertil vurderemiljøeffektoppmot kostnad.
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VannområdeOsloharsammenmedFylkesmannen
i Osloog AkershussamtMiljødirektoratet,fått
enkonsulenttil å sepåhvordanmanskalfastsettemiljømåli byvassdragene,
dermanogsåbelyste
kostnadseffektivitetog samfunnsnytten
i deforeslåttetiltakene.Dettevistesegå væresvært
vanskelig.

Med hilsen
Guri Melby
byråd
Godkjent og ekspedertelektronisk
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