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Høringsuttalelse til "Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Glomma"
Viser til høringsbrev av 26.06.2014 om ovennevnte.
Sarpsborg kommunens uttalelse fremgår av vedlagte saksutskrift etter behandling i plan- og
økonomiutvalget. sak 131/14 - Høringsuttalelse til regional plan for vannforvaltning i
vannregion Glomma, 2016-2021.
Plan- o

økonomiutval

et i Sar sbor

fattet føl ende vedtak:

Sarpsborg 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.
Sarpsborg kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig
hold for a sikre implementeringen av direktivet i vannforvaltningen og gjennomføringen av
aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.
Saksfremleggets kapittel Rådmanns vurdering og merknad til planforslaget vedtas
som kommunens høringsuttalelse til «Regional plan for vannforvaltning og regionalt
tiltaksprogram i vannregion Glomma 2016-2021».

Radmannens vurdering og merknad til planforslaget gjentas nedenfor:
«Regional plan for vannforvaltning med tilhørende tiltaksprogram og lokal tiltaksanalyse for
Glomma Sør gir en god oversikt over utfordringene som ligger i arbeidet med å oppnå god
økologisk tilstand i ferskvannsforekomstene.
Videre er det et godt utgangspunkt for videre
arbeid med vannforvaltning i hele vannregionen. Når det gjelder kystvann har
forvaltningsplanen klare mangler, både i forhold til miljømål og problemkartlegging.
Kystvannet, som er en viktig ressurs for Nedre Glomma regionen, må få økt fokus i den
endelige forvaltningsplanen.
Rådmannen vil fremheve behovet for økte økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre
gjennomføringen av vannrammedirektivet med aktuelle tiltak innenfor ulike sektorområder.

Når det gjelder prioriteringer og avveininger mellom sektormyndigheter og kommunen mener
rådmannen at forvaltningsplanen må bli tydeligere på at alle sektormyndigheter må bidra
med tiltak å inngå i kost/nytte betraktninger. Dette for å hindre at kommunen, som har de
mest presise kostnadsvurderingene, blir alene om å gjennomføre tiltak. Dersom
sektorinteresser som landbruk, fiske, samferdsel og energiproduksjon ikke blir med som
fullbyrdige kostnadsbærere i forvaltningsplan m/tiltaksprogram —der tiltak prioriteres ut fra
gode kost/nytte beregninger —blir det ingen helhetlig vannforvaltning. Vannforskriftens
strenge fidsfrister for måloppnåelse betyr at utskiftingstakten på avløpsområdet må forseres.
Resultatet kan bli at avløpsgebyrene blir høyere for innbyggerne. Investeringer i renseanlegg
og på ledningsnettet er langsiktige investeringer og det bør vurderes en statlig
tilskuddsordning for å stimulere utskiftingstakten.
Prioriteringer i Sarpsborg
Sjø og vassdrag er verdifulle områder for rekreasjon, friluftsliv og biologisk mangfold. I
Sarpsborg er Glomma og Isesjø i tillegg råvannskilder for drikkevann. Tunevannet er et av
Sarpsborgs viktigste vann fordi det har stor verdi som bynært rekreasjonsområde. Innsjøen
har de senere årene hatt utfordringer knyttet til masseoppblomstring av blågrønnalger
sommerstid, med den følge at bading blir frarådet. Det har i de senere årene også blitt
frarådet bading i Isesjø pga. masseoppblomstring av blågrønnalger. I tillegg til Glomma med
i Sarpsborg mindre bekker som renner gjennom
sideløp er ferskvannsforekomstene
jordbrukslandskapet og i områder med spredt bebyggelse. De har i hovedsak de samme
påvirkningene og det er allerede iverksatt tiltak både innenfor avløpssektoren og landbruket.
Kommunens sjøørretbekker bør også få et ekstra fokus. I tillegg vil det være viktig å ha
fokus på kommunes badeplasser i Skjebergkilen.
Med bakgrunn i krav i vannforskriften og utarbeidelse av den regionale forvaltningsplanen for
Glomma, vedtok bystyret i Sarpsborg i juni i år (sak 50/14) at det skal utarbeides et
tiltaksprogram for vannmiljø. Kommunen ønsker å ha en helhetlig tilnærming til
vannforvaltningen som avklarer kommunens ambisjoner og prioriteringer i tråd med
vannforskriften. Tiltaksprogram for vannmiljø skal omfatte alle vannforekomster i Sarpsborg
med risiko for ikke å nå miljømålet og vannforekomster med behov for forebyggende tiltak.
Dette inkluderer prioriterte vannforekomster som Tunevannet, Isesjø, sjøørretbekkene og
Skjebergkilen. Den regionale forvaltningsplanen med tiltaksanalyse vil være et godt grunnlag
for tiltaksprogrammet kommunen skal utarbeide.
Målkonflikter
Opprettholdelse av god miljøtilstand i vann kan være gjenstand for en rekke målkonflikter
lokalt, men også nasjonalt. Eksempler på målkonflikter er: Landbruk og vannmiljø, fornybar
energi og vannmiljø, industri, næring og vannmiljø. Rådmannen mener at det er nødvendig
at disse spørsmålene blir bedre ivaretatt i endelig forvaltningsplan og tiltaksprogram.
Målkonfliktene må tydeliggjøres, og det må fremkomrne hvordan og hvem som skal avklare
disse. Det bør også fremgå hvilket nivå konfliktene skal avklares på, enten lokalt, regionalt
eller nasjonalt nivå.
Manglende virkemidler
Det er stor enighet om at det er viktig med rent vann. Mange ganger kan det også være
enighet om målet for god vannkvalitet, men det mangler virkemidlene for å gjennomføre
tiltakene. Rådmannen vil spesielt peke på at det er viktig å tydeliggjøre sektoransvaret for
overvannshåndtering, spesielt i byer og tettsteder. Rådmannen vil også peke på viktigheten
av at kostnadene ved å fremskaffe kunnskap om miljøtilstanden belastes alle sektorene som
bidrar med påvirkning.
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Gjennomføring og kapasitet
For å få til en god fremdrift i tiltaksgjennomføringen er det viktig at det er tilstrekkelig
administrativ og rådgivende kapasitet innen relevante sektorer. Dette kan være en utfordring
innenfor flere områder. Avløpsområdet i kommunene oppleves som sårbart med tanke på å
rekruttere og beholde fagkompetanse.
Behov for kunnskap om miljømål
En stor del av vassdragene på Østlandet renner gjennom marine leiravsetninger. Dette fører
til at vassdragene blir påvirket av leirpartikler som til dels naturlig bringer med seg
næringssalter. Dagens metodikk for å vurdere miljømål for leirpåvirkede vassdrag har
vesentlige mangler og må videreutvikles. Bedre metodikk vil være spesielt viktig for å kunne
fastsette riktig miljøtilstand og behov for tiltak i disse vassdragene. Vannregionmyndigheten
bør arbeide for at metodikken forbedres.»

Med hilsen

Ç.
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Charlotte Iversen
miljøvernsjef
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