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NYTT FRA NORSK VANNFORENING

Styrelederen har ordet ...

Kjære kolleger,

I skrivende stund er det under en uke til årets 
kommunevalg. I diskusjonene om eldreomsorg, 
eiendomsskatt, skoleutvikling, samferdsel og 
næringsliv er det ett emne jeg synes glimrer med 
sitt fravær:

Kommunal vannforvaltning 

Dagens sittende politikere har i løpet av siste 
kommunestyreperiode bidratt til regionale vann
forvaltningsplaner for hele landet, der målet er 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vann
miljøet og vannressursene våre. I disse  planene 
har kommunene pekt på en rekke utfordringer 
knyttet til sin vannforvaltning og sam   funns
utvikling. I forvaltningsplanen for Vannregion 
Glomma er for eksempel:
•økt resipientkapasitet
•sikring av drikkevannskilder
•økt verdiskaping i reiselivet
•forbedre mulighetene for rekreasjon og 

 friluftsliv
•å ta vare på prioriterte arter og naturtyper 

satt opp som viktige utfordringer for lokal 
samfunnsutvikling. 

De 428 kommunene er til sammen ansvarlige 
for godt over 5000 tiltak i tiltaksprogrammene 
som følger vannforvaltningsplanene, noe som 
utgjør rundt 40% av alle tiltak. De mest kost
nadskrevende av disse er tiltak knyttet til vann
forsynings og avløpssektoren. 

RIFrapporten «Norges tilstand 2015» beskri
ver bl.a. at kun halvparten av kommunene over
holder alle rensekravene for sine avløpsanlegg. 
Andre store utfordringer er lekkasjer fra led
ningsnettet og sammenblanding av avløpsvann 
og overvann. Klimaendringer, befolkningsvekst 
og økt urbanisering forverrer situasjonen både 
for vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg. 

– Vann og avløp er en typisk veldig viktig sak, 
men som ingen bryr seg om, inntil det ikke fun
gerer, sier byrådslederkandidat i Oslo og tidli
gere rørlegger Raymond Johansen i et intervju 
med TU.

Vi får håpe at til tross for at disse utfordrin
gene har vært fraværende i valgkampen, så vil 
politikerne ta dette alvorlig når nye planer og 
budsjetter skal vedtas.

Dessuten ligger det et økonomisk og et sys
selsettingspotensial i økt satsning på kommunal 
vannforvaltning. Dette kommer sikkert til å bli 
tatt opp på Verdens vanndag i 2016. Den har 
nemlig fått mottoet «Water for jobs.» 

Inger Staubo


