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Vedtak i Kommunestyret:

Rygge 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.
Rygge kommune vii fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra
statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og
gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.
Pkt. 4 Forslag til høringsuttalelser fra kommunene i Morsa-notatet (vedlagt) legges
for øvrig til grunn som Rygge kommunes uttalelse til planarbeidet.
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Vedtak i Formannskapet:
Rygge 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.
Rygge kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra
statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og
gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.
Pkt. 4 Forslag til høringsuttalelser fra kommunene i Morsa-notatet (vedlagt) legges
for øvrig til grunn som Rygge kommunes uttalelse til planarbeidet.
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Høring av "Regional plan for vannforvaltning i Vannregion
2021", med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften

Glomma 2016-

Forslag til vedtak/innstilling:
1 Rygge 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.
2 Rygge kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra
statlig hold for å sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og
gjennomføringen av aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.
3 Pkt. 4 Forslag til høringsuttalelser fra kommunene i Morsa-notatet (vedlagt)
legges for øvrig til grunn som Rygge kommunes uttalelse til planarbeidet.

Saksorientering:
Vannregion Glomma v/leder Per Inge Bjerknes har i brev av 26.6.2014 oversendt
forslag til «Regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram i vannregion
Glomma 2016-2021» for høring.
Vannområde Morsa v/styreleder Reidar Kaabbel har 25.9.14 oversendt brev og et
notat til Morsa-kommunene i forbindelse med høringsarbeidet. Notatet er utarbeidet
i samarbeid med vannområdene Glomma sør, Øyeren og Haldenvassdraget. Mange
av problemstillingene oppfattes å være de samme for vannområdene, men notatet
oppgis likevel å være spisset til problemstillinger som gjelder Morsa. Både brevet og
notatet fra Morsa legges til grunn for en uttalelse i saken, og begge dokumentene
finnes vedlagt saken.
Høringsfrist er 31.12 2014. Endelig forslag til plan blir utarbeidet av
vannregionmyndigheten og fylkeskommunene i samarbeid med vannregionutvalget.
Sluttbehandling av planen skjer i de berørte fylkeskommunene våren 2015. Vedtatt
regional plan oversendes til sentral godkjenning ved Kongen i statsråd innen 1. juli
2015.
Planen gir regionale og statlige føringer til kommunene, regionale og statlige
organer og skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av
kommune- og fylkesgrensene. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag
for å fremme innsigelse etter Plan- og bygningsloven.
Den regionale planen fastsetter miljøkvalitetsnormer for elver, innsjøer, grunnvann
og kystvann. Miljømålene fastsettes ihht. Vannforskriften §§ 4-6 og unntak fastsettes
ihht. §§ 8-11. Den regionale planen legger føringer for når miljømålene skal nås,
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henholdsvis innenfor planperioden 2016-2021 eller utsettes til senere planperioder
(2022-2027 eller 2028-2033).
Tiltakene skal være operative Innen tre år etter at tiltaksprogrammet er vedtatt og
det er de ulike sektormyndighetene som er ansvarlig for oppfølgingen av tiltakene.

Vurdering:
Rygge kommune har deltatt i Morsa-samarbeidet i ca. 15 år og vært aktiv innenfor
flere av områdene som nå er aktuelle tema i denne sammenheng, spesielt rent
faglig innenfor temagruppene landbruk og avløp/avfall. Her kan nevnes arbeidet
med saneringplan og opprydding i spredt bebyggelse, utbedringer og fornyelse av
kommunale avløpsledninger (separering av fellessystem), en rekke tiltak og
ordninger innenfor landbruket, og en rekke andre utredninger og tiltak. I senere tid
har en sett at bl.a overvann og klirnatilpasning er økende utfordringer, og
fagmiljøene har sett behovet for utvikling av kompetanse både innenfor plan og
miljøfagene. For øvrig kan det vises til sammenstillingen av de innmeldte tiltakene i
vannområde Morsa (tabell 1 i notatet).
Rådmannen finner at det notatet som prosjektlederne i vannområdene Morsa,
Haldenvassdraget, Øyeren og Glomma sør har utarbeidet sammen, er et meget
treffende og godt grunnlag for den uttalelsen som foreslås til planarbeidet.
I notatet pekes på flere konfliktfylte områder som er utfordrende, og som det er
nødvendig både å synliggjøre og avklare når det gjelder vannmiljøet og vannkvalitet.
Det er på alle måter nødvendig å ivareta miljøet, og spesielt vannmiljøet i et
langsiktig perspektiv. Det første punktet i høringsuttalelsen peker på dette.
Dernest er det åpenbart behov for å styrke og sikre mulighetene for at dette kan
oppnås. Her er det viktige områder hvor sentrale myndigheter har en overordnet
viktig rolle, hvor det både trengs midler og avklaringer, spesielt innenfor områder
hvor det kan konstateres manglende eller svake virkemidler, og innenfor landbruket.
En ser også at KS tidlig har vært inne i saken og avgitt uttalelse. Prosjektlederne har
vært kjent med denne, og det forutsettes her at det mest relevante og aktuelle
grunnlaget er tatt hensyn til i notatet som er utarbeidet.
Folkehelseperspektiv:
Ivaretakelse av miljøet, og vannmiljøet særskilt —er avgjørende for alt liv. I tillegg til
dette grunnleggende perspektivet, er vannmiljø og vannkvalitet av stor betydning for
folks liv og helse, i alt fra drikkevann og matproduksjon til rekreasjon, estetikk og
natur.
Miljobetraktninger:
Inngår i vurderingene i notatet fra de 4 vannområdene.

Medvirkning:
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Høringsopplegget er en del av medvirkningen i forhold til vannregionrnyndigheten.
Vannforvaltningsplanene skal vedtas av fylkestinget som en regional plan og
godkjennes til slutt av Kongen i statsråd.
Lovhjemmel:
Plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 8-3.
Saksdokumenter: (Utrykte dokumenter i tilknytning til saken)
(kan lastes ned fra www.vannportalen.no/)
Planprogram for Vannregion Glomma
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Glomma
Tiltaksanalyse for Morsa vannområde
Regionalt tiltaksprogram for Vannregion Glomma (2016-2021)
Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma (2016-2021)
KS (hovedstyret 19.8.14) —Rammebetingelser for gjennomføring av
vannressursdirektivet
Saksvedlegg:
Brev av 25.9.2014 fra vannområde Morsa
Vedlegg til brevet: Høringsnotat fra vannområde Morsa til kommunene

Rådmannen
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