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INNLEDNING 

EU’s vanndirektiv og vannforskriften vedtatt av Stortinget danner grunnlag for hvilke tiltak som må 

gjennomføres for å oppnå målsettingene om vassdragenes tilstand. 

Vannmiljøplanen omhandler kommunens roller, målsettinger og handlingsplaner for temaer som 

berøres av Vanndirektivet på en eller annen måte. Planen erstatter tidligere vedtatt Vannmiljøplan 

fra 2001. 

Planen er en temaplan, behandlingen følger i hovedtrekk bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven og forurensningsloven. 

Arbeidet har bestått i oppdatering av data ved gjennomføring av vassdragsundersøkelser og 

gjennomgang og oppdatering av Vannmiljøplanen vedtatt i 2001. 

Det har siden 2001 blitt foretatt store endringer i lovverket som omhandler forvaltning av 

vassdragene og forurensning. Vannmiljøplanen har derfor fått en helt ny drakt. 

Vannforskriften er hjemlet i Forurensningsloven, denne styrer mye av forvaltningen av 

vannressursene. 

Stor del av myndighetsutøvelsen er overført til kommunen, unntatt utslipp fra tettsteder over 

2000pe Våler kommune har ingen utslipp på den størrelsen å forvalte. 

Bortsett fra forhold som kommer under kategorien spesialutslipp, som fortsatt ligger hos 

fylkesmannen. 

Det er også innført forskrift til forurensningsloven, (Forurensningsforskriften). Denne erstatter de 

fleste gamle forskrifter innenfor området som berøres av Vannmiljøplanen. Andre viktige lover er 

Plan- og bygningsloven, Matloven og Jordloven som kompletterer bestemmelsene i 

Forurensningsloven. 

Målsettingene er både langsiktige og kortsiktige. De vil danne grunnlag for handlingsplaner for 

de forskjellige fagområdene til kommunen. De vil også være styrende for bestemmelser i 

kommuneplan og arealplanleggingen. 

Handlingsplanene må følges opp gjennom økonomiplanene for mange områder til kommunen. 

Vannmiljøplanen vedtas av kommunestyre høsten 2017 og trer i kraft 1.1.2018 

Bidragsytere til planen: 

 Sven Martinsen, Miljø og teknikk – Skog og vassdrag 

 Peder Unum, Miljø og teknikk – Landbruk 

 Erik Nilsen, Miljø og teknikk – Vann- og avløpsteknikk 

 Carina Rossebø Isdahl, daglig leder MORSA 

 Driftsassistansen i Østfold 
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2 RAMMEBETINGELSER 

2.1 OVERORDNEDE KRAV OG MÅLSETTINGER 

Rammedirektivet for vann (Vanndirektivet), er et av EUs viktigste miljødirektiver. Direktivet er 

implementert i norsk forvaltning gjennom Vannforskriften. Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand 

(tilnærmet naturtilstand) i vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann. 

Miljømålene skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av vann skal være basert på hele 

nedbørsfeltet, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred 

medvirkning. 

Mål i vannforskriften 

Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 

vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand.  

Helhetlig forvaltning 

Vannforskriften forutsetter en nedbørfeltorientert og helhetlig forvaltning av vann og vassdrag. Ulike 

påvirkningsfaktorer vil i større grad måtte ses i sammenheng for at forskriftens mål skal kunne nås. 

Dette krever gode prosesser og aktiv medvirkning for de som er berørt, og forskriften forutsetter også 

at alle som er interessert skal gis anledning til å delta. 

Det skal gjennomføres en samordnet planleggingsprosess for hvordan miljømålene skal nås. Det er 

etablert et nasjonalt miljøstyringssystem for vannmiljø. Sentrale elementer i systemet er: 

Klassifisering av miljøtilstand 

Miljømålet i Vannforskriften er at tilstanden i en vannforekomst ikke skal avvike særlig fra 

naturtilstanden til den aktuelle vanntypen. Hvor stort avvik som tillates er konkretisert ved i 

klassifiseringssystemer for de ulike vanntyper. På europeisk nivå samarbeider naboland med like 

vanntyper, slik at klassegrensene blir sammenliknbare landene imellom. 
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Vannområder og Vannregioner 

Norge er inndelt i vannforvaltningsenheter basert på vassdragenes nedbørsfelt. Våler kommune har 

tilnærmet hele sitt areal innenfor vannområde Morsa (se mer informasjon under). Vannområde Morsa 

tilhører vannregion Glomma, der Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet.  
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Forvaltningsplan med miljømål 

Gjennom prosessene som er beskrevet ovenfor er det utarbeidet oversikt over alle vannforekomster, 

hvilken tilstand de må ha for å oppfylle miljømålene, hvilken tilstand de faktisk er i og hvilke forhold 

som påvirker eller kan komme til å påvirke tilstanden. Alt overflatevann (ferskt og salt) skal i 

utgangspunktet nå både god kjemisk og god økologisk status. Grunnvann skal nå god kjemisk status.  

Dersom er vannforekomst har dårligere tilstand enn god, skal det gjennomføres tiltak for å oppgå god 

tilstand. For vannforekomster der det ikke er vedtatt tidsutsettelse, skal miljømålene være nådd innen 

2021.  

Det er utarbeidet lokale tiltaksanalyser i vannområdene, der relevante sektorer har meldt inn tiltak som 

er nødvendige for å kunne nå miljømålene i vannforekomstene. Basert på de lokale tiltaksanalysene 

er det utarbeidet regionale vannforvaltningsplaner for hver enkelt Vannregion. Nåværende 

vannforvaltningsplan er gjeldende for perioden 2016-2021. 

  

 

Tiltaksprogram og tiltaksgjennomføring 

Tiltaksprogrammene er utarbeidet parallelt med forvaltningsplanene. Tiltaksprogrammene skal 

konkretisere hvordan direktivets mål kan oppfylles på en kostnadseffektiv måte i regionen.  

Ved at alle tiltak innenfor hele nedbørfeltet til vannforekomstene vurderes samtidig og etter samme 

kriterier, ligger det til rette for å velge de mest effektive tiltakene slik at målene kan nås til en lavest 

mulig kostnad for samfunnet. Det vil fortsatt være gjeldende myndighet etter relevant regelverk som 

tar endelig beslutning om gjennomføringen av tiltak. 

Overvåkingsprogram 

Å finne ut hvordan tilstanden i vannforekomstene faktisk er i forhold til Vannforskriftens krav, er et av 

hovedformålene med overvåkingen. Overvåkingen skal også bidra med informasjon om effekt av 

tiltakene og hvorvidt målene nås. 

  

Et nytt miljøstyringssystem for vannmiljø

Miljøtilstand

Forvaltningsplaner 
med tiltaksprogram

Miljøforbedrende 
tiltak

Overvåkning

Karakterisering/klassifisering

Rulleres 
hvert 
6. år
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3 VANNOMRÅDET MORSA 

3.1 GENERELT 

Våler kommune er en del av samarbeidet i vannområde Morsa. Vannområde Morsa består av Vansjø-

Hobølvassdraget med kystområdene fra Drøbak i Frogn kommune i nord til Saltnes i Råde kommune i 

sør. Vansjø-Hobølvassdraget med kystområdene sør for Raet inngår i planperiode 1, mens Hølenelva 

og kystområdene nord for Hølen inngår i planperiode 2 i arbeidet etter Vannforskriften. I Morsa har vi 

jobbet aktivt med kunnskapsbasert forvaltning for å bedre vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget 

helt siden 1999, da Morsa-prosjektet ble etablert. 

3.2 LOKALISERING 

Vannområdearbeidet er et samarbeid mellom 11 kommuner (Enebakk, Ski, Frogn, Ås, Vestby, Hobøl, 

Spydeberg, Våler, Moss, Rygge og Råde), Østfold og Akershus fylkeskommuner og Fylkesmannen i 

Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I tillegg sitter representanter fra Mattilsynet og NVE i 

vannområdeutvalget for Morsa. Vannområdet har én ansatt. Figur X. viser organiseringen av 

vannområde Morsa per juli 2017. 

I temagruppene møtes administrative representanter fra alle kommunene og begge fylkesmennene. I 

temagruppe landbruk stiller i tillegg representanter fra Østfold og Akershus bondelag. 

 

Oppdatering av arbeidet innenfor vannregion Glomma kan følges på:  www.vannportalen.no/glomma   

 

  

Vannområdeutvalget Morsa 

Ordførere fra 11 kommuner, fylkespolitikere fra 
Østfold og Akershus, representanter fra 

Fylkesmannen i  Oslo og Akershus, 
Fylkesmannen i Østfold, mattilsynet og NVE 

Observatører: Representanter fra Østfold 
bondelag, Akershus bondelag, Forum for natur 

og friluftsliv Østfold, MOVAR, Vansjø 
grunneierlag, Moss brukseierforening 

Temagruppe  
avløp 

 

Temagruppe 
landbruk 

 

Temagruppe 
overvåkning 

Temagruppe 
Mossesundet 

Arbeidsutvalg 

To valgte 
representanter fra 

vannområdeutvalget 
i tillegg til styreleder 

http://www.vannportalen.no/glomma
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3.3 TIDSPLANER 

I henhold til Vannforskriften skal sektorene gjennomføre nødvendige tiltak slik at man kan oppnå god 

status i alle vannforekomster innen 2021. En måloppnåelse med god økologisk og kjemisk status, vil 

også sikre at brukerinteressene i vassdraget er ivaretatt. Viktige brukerinteresser i vassdragene er 

drikkevann, bading, rekreasjon, fiske, jordvanning etc.  

Vannområdet skal være en koordinator for arbeidet etter vannforskriften, og bidra til en samordning på 

tvers av administrative grenser, sektorer og myndighetsnivåer. Sentrale oppgaver for vannområdet er:  

 Koordinere utarbeidelse og oppfølging av lokale tiltaksplaner 

 Bidra til felles kunnskapsoppbygging og forvaltning, herunder gjennomføring av en helhetlig 

overvåkning 

 Koordinere rapportering på status og tiltaksgjennomføring 

 Innhente og formidle kunnskap og informasjon 

 Skape gode nettverk for forvaltningen 

 Involvering 

 Være pådriver for vannforvaltningsarbeidet 

I tillegg er vannområdet aktivt til å søke om tilskuddsmidler til relevante prosjekter, og koordinere 

gjennomføring av disse. 

Hovedpåvirkninger av vannforekomstene i Morsa  

Hovedutfordringer i vannområde Morsa er for høye tilførsler fra næringsstoffer fra landbruksarealer og 

avløp. Over 90 % av vannområdet ligger under marin grense, noe som fører til mye naturlig erosjon av 

leire og annen næringsrik jord. Det er dessuten store utfordringer knyttet til erosjon i flere av 

sideelvene og flom i Vansjø. Får å nå målet om god økologisk status er det særlig viktig med høyt 

fokus på tiltak innen både landbruks- og avløpssektoren. Tiltak for å redusere risikoen for flom, 

erosjon og ras er også sentrale.  

Storflommen i år 2000 ga en kraftig forverring av vannkvaliteten i Vansjø, som resulterte i flere år med 

badeforbud i innsjøen på grunn av store oppblomstringer av giftproduserende alger. En av årsakene til 

dette var store utslipp fra kommunale avløpssystemer under flommen. Det er derfor viktig å sørge for 

at de kommunale avløpssystemene er så robuste som mulig i forhold til flomhendelser. 

Vannforekomstene er også påvirket av veg.  

Vannstanden i Vansjø er regulert, og det jobbes for en felles forståelse at god regulering av 

vannstanden er viktig når det er mye nedbør som førsel til vassdraget for å unngå flom. 
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3.4 KOMMUNENS ROLLE I PLANPROSESSEN OG VANNFORVALTNINGEN 

For å få til en helhetlig forvaltning av vassdragene, må kommunene i stor grad samarbeide på tvers av 

kommunes- og fylkesgrensene. Dette gjøres gjennom deltagelse i vannområdeutvalget og 

temagruppene i vannområdet.  

Kommunene har i tillegg en del selvstendige oppgaver som må løses gjennom forvaltning av tildelt 

myndighet og tiltakshaver for forurensende myndighet.  

Oppfølging av separate avløpsanlegg 

 Pålegge oppgradering, følge opp utslippstillatelse 

 Tilsyn og kontroll 

 Slamtømming 

 
Kommunale avløpsanlegg 

 Vedlikeholde og investere i avløpsanleggene for å redusere risikoen for utslipp. 

 
Overvannshåndtering 

 Tilrettelegge for sikre vannveier for overvann ved bruk av lokal overvannshåndtering, for å 

redusere risikoen for flom, samt fremmedvann til avløpsanlegg. 

 
Planarbeid/byggesaksbehandling: 

 Sørge for at arbeidet for god vannkvalitet ivaretas i kommunale planer og 

byggesaksbehandling, herunder sørge for god overvannshåndtering 

 
Landbruk: 

 Veilede, motivere og gi tilskudd til miljøinvesteringstiltak i landbruket (SMIL), og informere om 

gjeldende forskrifter og tilskudd til årlige miljøtiltak (RMP) 

 Kontrollere at landbrukstiltak gjennomføres etter nasjonale og regionale forskrifter 
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3.5 ØKOLOGISK TILSTAND I VANNFOREKOMSTER I VÅLER 

Det er store brukerinteresser knyttet til vannforekomstene i Våler kommune. Spesielt kan det nevnes 

Vansjø, som er drikkevannskilde for 70.000 personer, og som i tillegg har unike rekreasjons- og 

friluftsinteresser knyttet til seg, som bading, båtliv, fiske og friluftsliv. Sæbyvannet er også et viktig 

landskapselement, og en viktig kilde til rekreasjon i nærområdet.  

De fleste brukerinteressene for vassdragene, er også tjent med god vannkvalitet.     

Vannområde Morsa gjennomfører en helhetlig overvåkning av vassdragene for å fastsette tilstanden i 

vannforekomstene, samt å vurdere utvikling i vannkvaliteten og effekten av tiltak. I Våler kommune er 

det seks innsjøvannforekomster og tolv bekke-/elvevannforekomster. 

I 2016 ble disse vurdert til å ha følgende økologiske tilstand: 

Innsjøer Økologisk tilstand 

Ravnsjøen* Dårlig 

Rusviktjernet  God 

Sæbyvannet Moderat 

Vansjø - Grepperødfjorden Moderat/Dårlig 

Vansjø – Storefjorden Moderat 

Vansjø – Vanemfjorden Moderat 
*Ravnsjøen har dårlig økologisk status på grunn av forsuring. Denne er en referansesjø for sur 

nedbør, og skal derfor ikke kalkes.  

Bekker og elver Økologisk tilstand 

Bekker til Hobølelva Moderat 

Bekker til Vanemfjorden Dårlig 

Guthusbekken Dårlig 

Hobøleleva fra og med Tomter Moderat 

Hølenselva Moderat 

Mørkelva Moderat 

Veidalselva Dårlig 

Skogsbekker til Storefjorden God 

Skogsbekker til Sæbyvannet Moderat 

Svinna mm oppstrøms Sæbyvannet Moderat 

Svinna nedstrøms Sæbyvannet Moderat 

Såna Dårlig 

 

Det gjenstår altså mye tiltaksarbeid før vi er i mål med målsetningen om god økologisk tilstand i alle 

vannforekomster.  

Utvikling i vannkvalitet i noen av innsjøvannforekomstene 

I Vansjø-Hobølvassdraget er det gjennomført omfattende tiltaksarbeid i både landbruks- og 

avløpssektoren siden oppstarten av Morsa-prosjektet i 1999. Utviklingen i vassdragene er også fulgt 

tett med overvåkning.  
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Vi har sett følgende utvikling i noen av vannforekomstene: 

Hobølelva:  

Hobølelva fører ut fra Mjær, og får også tilførsler fra flere elver og sidebekker underveis til Vansjø. 

Denne står derfor for en stor del av transporten av næringsstoffer til Vansjø. Hobølelva overvåkes tett 

på stasjonen «Kure». I overvåkingsrapporten fra 2016, er følgende fremhevet for Hobølelva: 

I Hobølelva har vannføringen variert mye siden 1985, men jevnt over for hele perioden er det en 

tendens til økning (blå prikkete linje i figuren under). Normalt ville vi da forventet at også 

konsentrasjoner av erosjonspartikler (oransje linje) og totalfosfor (rød linje) ville ha økt. Dette har ikke 

skjedd; tvert imot har konsentrasjoner av både partikler og fosfor gått signifikant ned siden 1985. Dette 

er en tydelig indikasjon på at tiltak både innen avløps- og jordbrukssektoren har hatt effekt. Det 

anbefales derfor at det fortsatt satses sterkt på miljøtiltak i årene som kommer.  

Konsentrasjoner av totalfosfor og suspendert tørrstoff i Hobølelva ved Kure har gått signifikant ned 
siden 1985. Figuren viser i tillegg hvordan vannføringen har økt i samme periode. 
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Storefjorden 

Storefjorden 

Klorofyll 

-a 

µg/l 

Totalvurdering 

planteplankton 

nEQR 

Total 

fosfor 

µg/l 

Total nitrogen 

µg/l 

Total klasse 

(Normalisert EQR) 

Miljømål 9 0,6 16 650 0,6 

2016 6,5 0,53 27,9 1004 Moderat (0,53) 

2015 6,9 0,48 22,0 1037 Moderat (0,48) 

2014 9,0 0,52 19,3 822 Moderat (0,52) 

2013 11 0,47 20,3 1311 Moderat (0,47) 

2012 7,6 0,52 21,6 1124 Moderat (0,52) 

2011 6,8 0,53 22,4 1179 Moderat (0,53) 

2010 6,7 0,48 19,6 1068 Moderat (0,48) 

 

Vannkvaliteten i Storefjorden har vært i Moderat økologisk status i perioden fra 2010-2016, med noen 

svingninger. 
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Vanemfjorden 

Storefjorden 

Klorofyll 

-a 

µg/l 

Totalvurdering 

planteplankton 

nEQR 

Total 

fosfor 

µg/l 

Total nitrogen 

µg/l 

Total klasse 

(Normalisert EQR) 

Miljømål 9 0,6 16 650 0,6 

2016 9,6 0,56 25,1 705 Moderat (0,56) 

2015 14,9 0,51 24,1 657 Moderat (0,51) 

2014 12,1 0,57 24,3 544 Moderat (0,57) 

2013 16,5 0,51 26,9 845 Moderat (0,51) 

2012 16 0,50 26,1 894 Moderat (0,50) 

2011 13,7 0,50 26,6 938 Moderat (0,50) 

2010 13,7 0,45 27 731 Moderat (0,45) 

 

Flommen i år 2000 ga en kraftig økning i fosfor-konsentrasjonen i Vanemfjorden. Mellom 2002-2016 

har konsentrasjonen sunket gradvis, særlig i perioden 2007-2016. De mange miljøtiltakene i 

vassdraget har bidratt til denne nedgangen. 

Det har blitt observert en vesentlig tilbakegang i Microcystis-arter i Vanemfjorden og Nesparken etter 

2006. Microcystis antas å være hovedprodusenten av algegiften microcystin i Vansjø, som ga 

badeforbud i perioden fra 2001-2007.  
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Sæbyvannet 

Sæbyvannet 

Klorofyll 

-a 

µg/l 

Totalvurdering 

planteplankton 

nEQR 

Total 

fosfor 

µg/l 

Total nitrogen 

µg/l 

Total klasse 

(Normalisert EQR) 

Miljømål 9 0,6 16 650 0,6 

2016 8,8 0,52 30,5 840 Moderat (0,52) 

2015 9,7 0,49 33,0 1082 Moderat (0,49) 

2014 8,6 0,51 32,0  920 Moderat (0,51) 

2013 11,7 0,55 39,7 1397 Moderat (0,55) 

2012 20,0 0,37 41,2  1539 Dårlig (0,37) 

2011 25,9 0,32 37,7  1197 Dårlig (0,32) 

2010 21,5 0,35 32,9 926 Dårlig (0,35) 

2009 12,3 0,52 32,3 703 Moderat (0,52) 

2008 23,6 0,41 40,4 814 Moderat (0,41) 

 

I Sæbyvannet er fosfornivået fortsatt alt for høyt i forhold til miljømålet, og vannet er vurdert til moderat 

økologisk tilstand i 2016. Det er gjennomført undersøkelser for å vurdere om vannet har stor grad av 

interngjødsling (om vannmassene tilføres mye fosfor fra sedimentene). Undersøkelser har vist at det 

er liten grad av interngjødsling i innsjøen. Dette betyr at næringsstoffene kommer tilført innsjøen 

utenfra. Det er derfor svært viktig med videre tiltak for å redusere tilførslene til Sæbyvannet. Innsjøen 

tilføres næringsstoffer fra kommunalt avløp, landbruksarealer og spredte avløpsanlegg.  

Det er gjennomført omfattende tiltak innenfor landbruk og avløp spredt innenfor nedslagsfeltet til 

Sæbyvannet.  

Det er de siste tiåra gjort omfattende tiltak, særlig innenfor landbruks- og avløpssektoren, for å bedre 

vannkvaliteten i Vansjø-Hobølvassdraget. Overvåkingen viser også at de gjennomførte tiltakene har 

en positiv effekt på vannkvaliteten. Langtids seriene i overvåkningen viser at det er en signifikant 

nedgang i fosforkonsentrasjonen i Hobølelva, til tross for at vannføringen har økt i samme periode. 

Også flere av innsjøene har vist en bedring i tilstanden. Samtidig er vi i det fleste vannforekomstene 

langt fra målet om god økologisk tilstand. Fortsatt sterkt fokus på miljøtiltak i både avløps- og 

landbrukssektoren er derfor nødvendig.  

Det vises til overvåkningsrapporter og fakta ark fra Morsa for videre detaljer. 
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3.6 MÅLSETTINGER 

Kommunen skal gjennom egen virksomhet og forvaltningsoppgavene være en pådriver for å sikre 

vassdragene en tilstand som tilfredsstiller målsettingene i overordnede organer. Detaljerte 

målsettinger om reduksjon av påvirkning fra avløp i spredt bebyggelse og landbruk omhandles i kap. 5 

og 6. 

Kommunen skal delta aktivt i vannområdeutvalget og delta i andre overordnede tiltak for å bedre 

vassdragenes tilstand. 

3.7 HANDLINGSPLAN 

• Aktiv politisk deltakelse i vannområdeutvalget for MORSA. 

• Aktiv administrativ deltakelse i underutvalg og annen virksomhet rettet mot 

vannområdeutvalget og annen offentlig myndighet. 

• Tiltak innenfor avløp og landbruk beskrives i kap. 5 og 6. 

Handlingsplan for områder hvor tilstanden endres til lavere grad: 

Endring tilstand Aktuelle tiltak 

Svært god til God Gjennomgang av ny vurdering, sjekke ut enkeltutslipp el. 

God til Moderat Økt tiltak innenfor spredt utslipp, jordbruk og ev. enkeltutslipp 

Moderat til Dårlig 

                                      

Innføre særlige løsninger spredt avløp (føre avløp til renseanlegg). 

Strengere kontroll og oppfølging innenfor jordbruk. 

 

Dårlig til svært dårlig Total miljøgjennomgang av nedbørsfeltet og utarbeide egen Tiltaksplan på                          

bakgrunn av registreringene. 

 

3.8 ØKONOMI OG ANSVAR 

Alle tiltak må gjennomføres innenfor vedtatt driftsbudsjett. 

Det overordnede ansvaret for deltakelse i vannområdeutvalget tilligger den politiske ledelsen i 

regionrådet og kommunen. 
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4 KLIMARELATERTE FORHOLD 

4.1 GENERELT 

I de siste årene har klimaet forandret seg vesentlig med tanke på endret nedbørintensitet og 

middeltemperatur. Vannmiljøet blir lokalt, sterkt påvirket av økt nedbørsintensitet på flere forhold i 

denne planen. Og forskere på klima, spår at dette forholdet vil øke i fremtiden. Dette fører til at nye 

tiltak må innføres for å forebygge og motvirke negative forhold på miljøet, infrastruktur og eksisterende 

bebyggelse.  

4.2 AREALPLANLEGGING 

Ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner må det legges større vekt på den 

økte nedbørintensiteten som kommer fremover. 

I Våler er fremtidig utbygging lagt til ubebygde områder, som tilknyttes eksisterende infrastruktur. Her 

må man passe på at man bygger opp et bomiljø og et grønt miljø som ikke gir unødvendig økt 

belastning på eksisterende infrastruktur. Man bør planlegge for gode vannveier, og videreutvikle 

eksisterende vannveier, slik at arealet kan ta imot og håndtere den økte nedbørsmengden og 

vannavrenning fra utbyggingsområder. 

4.3 SAMFERDSEL 

Som følge av økt nedbør vil samferdselsårene være utsatt for større skader. Skadeomfanget er flere, 

men de vanligste årsakene er mangel på grøfter, gjengrodde grøfter og for små dimensjoner på 

stikkrenner. Når vegvedlikeholdet ikke blir prioritert, vil spesielt veger med grusdekke få følgeskader 

ved større nedbørsdager. 

4.4 VANNFORSYNING 

I Våler er det et privat vannverk som forsyner våre innbyggere. Vannkilden er Rusvik. I tillegg kjøper 

de vann fra MOVAR IKS. Rusvik ligger høyt, og har ingen bebyggelse rundt. Det er liten aktivitet i 

nedslagsfeltet, slik at Rusvik som vannkilde er regnet som en sikker kilde. 

4.5 OVERFLATEVANN 

Nødvendige tiltak må sikres gjennom reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler. Eksisterende 

overvannsnett er ikke dimensjonert for den økte overvannshåndtering. Når et område blir utbygd, vil 

dagens areal som gjerne består av skoglandskap, få tette flater som asfalt, hustak, og steinsatte 

oppkjøringer. Dette gir en hurtigavrenning av regnvann, som det må tas høyde for i 

reguleringsbestemmelser. 

4.6 MÅLSETTINGER 

Gjennom bruk av plan- og bygningsloven skal kommunen gi føring for utbygging av nye boligfelt og 

næringsområder slik at man forebygger skader på nye og eksisterende infrastruktur og bebyggelse. 
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4.7 HANDLINGSPLAN 

Kommunen plikter å holde seg oppdatert på klimautvikling og bruke www.miljokommune.no og 

www.klimatilpasning.no som ide utvikling i Våler kommune. 

Følgende tiltak bør iverksettes for å oppnå målsettingene: 

Bruk av plan- og bygningsloven 

Ved rullering eller utarbeidelse av kommuneplanens arealdel skal temaet vies stor 

oppmerksomhet og legges til grunn ved fastlegging av nye utbyggingsområder, samtidig må det 

vurderes å legge inn bestemmelser om følgende forhold: 

 Innføre generelle restriksjoner mot bekkelukking og vurder gjenåpning av lukkede bekker. 

 Innføre krav om etablering av fordrøyningsanlegg for å forsinke tilførsel av regn-

/overflatevann til overvannsnettet ved alle nye utbygginger. 

 I forbindelse med oppstart av nye reguleringsplaner skal det kreves at temaet 

klimautfordringer tas med i planbeskrivelsen og eget tema hvis det kreves planprogram 

eller konsekvensutredninger. 

 I reguleringsbestemmelser og i utbyggingsavtaler skal det stilles konkrete krav i forhold 

til dette temaet. Her kan man spesifisere nærmere tiltak slik som: 

o Fordrøyningsanlegg overvann 
o Sikring av bebyggelse øverst i utbyggingsområdet mot overflatevann fra andre 

nærliggende arealer. 
o Forbud mot å føre taknedløp til overvannsnett, takvann håndteres lokalt på eiendom 

 

Tiltak innenfor eksisterende infrastruktur 

 Økt vedlikehold og tilsyn med eksisterende grøfter, stikkrenner og bekkeinntak. 

 Vurdere å gjenåpne lukkede bekker: 

o Flomdempende tiltak for naturlig avledning av overvann 

o Bidra til biologisk mangfold 

Ved prosjektering av nye eller ved sanering av eksisterende VA-anlegg skal det legges stor vekt 

på å dekke opp forventet økning i nedbørintensiteten. 

  

http://www.miljokommune.no/
http://www.klimatilpasning.no/
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4.8 ØKONOMI / ANSVAR 

 

Bruk av plan- og bygningsloven 

 Bestemmelser i kommuneplanens arealdel om restriksjoner mot bekkelukking og anlegg for 

forsinking av overflatevann. 

o Økonomi: Del av driftsbudsjettet 

o Ansvarlig: Rådmannen / teknisk forvaltning 
 

 Klimautfordringer i forbindelse med oppstart reguleringsplaner.  

o Økonomi: Driftsbudsjett 

o Ansvarlig: Teknisk forvaltning, plan 
 

 Reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler. 

o Kravene stilles av kommunens administrasjon, teknisk forvaltning. 
 

 Fordrøyningsanlegg: 

o Anlegg utføres og bekostes av utbygger. 

o Drift av anleggene fordeles ut fra beliggenhet. Anlegg oppstrøms off. ledninger driftes 

av huseierne mens anlegg innenfor off. ledningsnett driftes av kommunen. 

 

 Sikring av bebyggelse: 

o Anlegges av utbygger og driftes av huseierne. Forbud mot taknedløp til off. 

overvannsnett. 

o Kommunens administrasjon, teknisk forvaltning., husbyggere og ansvarlig søker. 

 

Tiltak eksisterendeinfrastruktur 

Kommunen er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene.  

Tiltak innenfor samferdsel bekostes gjennom kommunens tildelte budsjett og tiltak 

på VA-nettet bekostes gjennom avløpsgebyrene. 
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5 VANNFORSYNING  

5.1 GENERELT 

Kommunen er opptatt av at befolkningen skal ha tilgang til en sikker og god vannforsyning. I Våler 

kommune er det Våler vannverk som eier og drifter vannledningsnettet. 

Førende dokumenter 

Drikkevannsforsyningen i Norge styres av et strengt regelverk med utgangspunkt i 

følgende lover og forskrifter: 

 Drikkevannsforskriften 

 Matloven 

 Vass- og avløpsanleggslova 

 Forurensningsforskriften 

 

Andre aktuelle dokumenter: 

 Våler vannverks vedtekter 

 

Myndighetsutøvelse: 

Mattilsynet er godkjennende og kontrollerende myndighet. (Matloven og 

drikkevannsforskriften) 

Kommunen som helsemyndighet har også oppgaver som tilsyns- og 

vedtaksmyndighet. (Drikkevannsforskriften og Kommunehelsetjenesteloven) 

Kommunen har vedtaksmyndighet for gebyrer til offentlig vannforsyning. (Vass- og 

kloakklova og Forurensningsforskriften). 

 

5.2 OFFENTLIG VANNFORSYNING 

Våler kommune har ikke offentlig vannforsyning 
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5.3 PRIVAT VANNFORSYNING 

Våler vannverk SA er et andelsvannverk. Det administreres og driftes på 

tilfredsstillende nivå i forhold til gjeldende regelverk. Vannkvalitet og 

leveringssikkerhet er også tilfredsstillende.  

Ut fra disse vurderingene er det for tiden ikke aktuelt for kommunen å overta 

eierskap og drift av andelsvannverkene. 

Kommunens prinsipielle forutsetninger for offentlig overtakelse av private 

andelsvannverk er følgende: 

 Andelsvannverket selv søker om overtakelse. 

 Forskriftsmessig vannkvalitet eller leveringssikkerhet ikke er i henhold til lover 

og forskrifter og vannverket selv ikke klarer å oppfylle kravene. 

5.4 MÅLSETTINGER 

Våler kommunes målsetninger for vannleveranse til våre innbyggere er: 

 Sikker vannforsyning fra vannkilde 

 Godt vann til alle 

 Nok vann til alle 

5.5 HANDLINGSPLAN 

For å oppnå målsetninger om godt vann bør følgende tiltak gjennomføres: 

 Sikre dagens vannkilde gjennom kommuneplanens arealdel, mot forurensende virksomhet i 

nærområdet. 

5.6 ØKONOMI / ANSVAR 

Sikring av eksisterende vannkilder mot uønsket virksomhet og eventuelle andre vannkilder skjer 

gjennom kommuneplanens arealdel.  

Ansvarlig: 

 Rådmannen/Plan- og bygg 

Økonomi: 

 Tiltak for det private andelsvannverket gjennomføres av vannverket og bekostes gjennom 

vanngebyrene til Våler vannverk. 
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6 AVLØPSANLEGG  

6.1 GENERELT 

Avløp fra bebyggelse og næringsvirksomhet i Våler bygger på følgende prinsipper for behandling: 

 Avløp fra bebyggelse i tettsteder, Kirkebygden, Våk/Dammyr, Teksnes og Svinndal sentrum 

løses gjennom offentlige avløpsanlegg og behandling. 

Avløp fra annen bebyggelse løses gjennom enkelt anlegg eller gjennom mindre fellesanlegg basert på 

følgende metoder: 

 Infiltrasjon i grunnen 

 Minirenseanlegg 

Førende dokumenter 

Avløpshåndteringen i kommunene styres i hovedtrekk av følgende lover og forskrifter: 

 Forurensningsloven 

 Forurensningsforskriften 

 Plan- og bygningsloven 

 Vass- og avløpanleggslova 

 Lokal forskrift om private avløpsanlegg 

 

Andre aktuelle dokumenter: 

 Utslippstillatelse Svinndal renseanlegg (Fylkesmannen)  

 Våler kommunes økonomi- og handlingsplan 

 

Myndighetsutøvelse: 

Fylkesmannen (Forurensningsloven og Forurensningsforskriften). 

Kommunen (Forurensningsloven, Forurensningsforskriften, Plan- og bygningsloven, Vass- og 

kloakkavgiftlova og lokal forskrift om private avløpsanlegg). 
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6.2 OFFENTLIG AVLØPSANLEGG 

 

6.2.1 Generelt 

I henhold til Forurensningsforskriften kap. 14 er fylkesmannen forurensningsmyndighet og som setter 

vilkår for behandling av avløp fra Kirkebygden rensedistrikt, avløp sendes til Kambo renseanlegg. 

Kommunen er forurensningsmyndighet for Svinndal rensedistrikt. 

Fylkesmannen utarbeider en utslippstillatelse som stiller krav til drift av ledningsnett, rapportering og 

avløpsrensing. Gjeldende utslippstillatelse er under revidering. 

Kommunen har ikke utarbeidet spesiell utslippstillatelse for Svinndal rensedistrikt, men bygger videre 

på tidligere utslippstillatelse gitt av fylkesmannen når de var forurensningsmyndighet også for dette 

utslippet. 

6.2.2 Rensedistrikt 

Våler rensedistrikt: 

Rensedistriktet omfatter avløp fra tettstedene Kirkebygden, Våk, Dammyr og Teksnes. 

Svinndal rensedistrikt: 

Rensedistriktet omfatter tettstedet Svinndal med boenheter fra sentrum, Fjellveien og Fosseberget. 

6.2.3 Renseanlegg 

Svinndal RA ble bygget i 1981, og er et biologisk-kjemisk anlegg. Anlegget renser avløpsvann fra ca 

500 innbyggere, før det rensende vannet slippes ut i Sæbyvannet og videre ned til Vansjø. 

Kommunen er forurensningsmyndighet for anlegget, og all rapportering og kontroll gjennomføres i 

henhold til forskrifter og utslippstillatelse. 

6.2.4 Slambehandling 

Slam fra renseanlegget blir fraktet ned til MOVAR for Slambehandling. MOVAR er godkjent 

behandlingsanlegg. 

6.2.5 Ledningsnett 

Kommunen har et «moderne» ledningsnett som er separert, med utfordringer på innlekking av 

overvann. Kommunen drifter ca. 78 km avløps- og overvannsledninger, 22 pumpestasjoner og et 

renseanlegg. 

Overvann – 25,7 km 

Spillvann – 52,1 km 

Andre – 0,3 km 

Vann (Våler vannverks ledninger som er registrert i vår base) – 69,6 km 
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6.2.6 Overvannshåndtering 

Endringer i klima med større nedbørintensitet fører til store utfordringer på det eksisterende 

overvannsnettet nederst i nedslagsfeltene. Her kan det til tider føre til oversvømmelser og i verste fall 

tilbakeslag i kjellere. En del gamle og til dels nokså nye ledninger er ikke dimensjonert for slike intense 

nedbørsmengder. Ved utbedring av eksisterende avløpsnett må det tas hensyn til disse endringene og 

dimensjonere opp overvannsledninger i forhold til tidligere beregninger. Det er forventet minst 20% økt 

flomvannsføring i løpet av de neste 50-100 år. 

For å hindre forverring av dette ut fra økt nedbørintensitet, må det i alle nye utbyggingsprosjekter 

gjennom bestemmelser i arealplaner og utbyggingsavtaler legges inn tiltak som forsinker avrenning til 

overvannsnettet. Ved utarbeidelse av nye arealplaner må det legges vekt på at eksisterende 

overvannsnett ikke blir overbelastet. 

Våler kommune ønsker også at det i eksisterende bebyggelse, blir vurdert tiltak for 

overvannshåndtering i kommunens fremtidige utvikling. 
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6.3 PRIVATE RENSEANLEGG 

6.3.1 Generelt 

Avløp fra all bebyggelse i kommunen som ikke ligger innenfor definert rensedistrikt omfattes av 

bestemmelsene i Forurensningsforskriften kap. 12. 

Kommunen er forurensningsmyndighet for disse utslippene. 

Ved behandling av utslippssøknader i disse områdene legges det til grunn at godkjent rensemetode 

ikke skal påføre resipienten økt forurensning av noe slag. 

I NVE’s oversikt «vann-nett» settes tilstanden på enkelte vassdrag til «moderat», hvor spredt 

bebyggelse er en del av begrunnelsen for tilstandsvurderingen. 

WebGis avløp er dagens dataprogram oppfølging av avløpsanlegg. 

6.3.2 Enkelt anlegg 

I Våler kommune har vi omtrent 428 forskjellige anlegg. 

Hvert anlegg godkjennes individuelt i forbindelse med behandling av utslippssøknad, jfr. § 4 ovenfor. 

Avhengig av stedlige forhold og anleggets formål er følgende renseløsninger godkjente:  

• Lukkede infiltrasjonsanlegg 

• Jordhauginfiltrasjonsanlegg 

• Filterbedanlegg (konstruert våtmark) 

• Minirenseanlegg  

• Tett tank for svartvann fra boliger (kun i særlige tilfeller) 

• Prefabrikkerte gråvannsanlegg 

• Sandfilteranlegg for gråvann 

• Fritidsbebyggelse skal ha avløpsfrie biologiske toalett (fullverdig kompostering forutsettes). 

På fritidseiendommer er det kun tillatt med gråvannsløsning hvis det hytta har installert vann. Da skal 

doen være biologisk. 

6.3.3 Fellesanlegg 

Kommunen er etter forurensningsforskriften myndighet for utslipp fra mindre felles 

anlegg. Det er et skille på type behandling ved 50 pe, ellers er kommunen 

myndighet opp til 2000 pe. 

Vi har i dag 3 slike store anlegg, Sønsterød, Bjørnerød og Gyldermyra renseanlegg. 
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6.3.4 Tilsyn og kontroll 

Kommunen er forurensningsmyndighet for disse anleggene og står for saksbehandling av alle 

innkomne utslippssøknader. 

I kommune er det tvungen slamtømming for minirenseanlegg hvert år. Noen anlegg har fått 

dispensasjon fra dette pga lav belastning. MOVAR IKS er utførende for slamtømming. 

DaØ fører tilsyn av alle private anlegg for Våler kommune hvert annet år. Tilsynet hadde oppstart i 

2011, med påfølgende kontroll i 2014 og 2016. 

For detaljer, se rapporter fra DaØ 

6.4 MÅLSETTINGER 

6.4.1 Offentlige avløpsanlegg 

Det er definert to rensedistrikt i Våler kommune, Svinndal og Kirkebygden. 

Svinndal rensedistrikt har et eget avløpsrenseanlegg, mens avløp fra Kirkebygden pumpes til Kambo 

renseanlegg, som driftes av MOVAR IKS. 

Svinndal rensedistrikt:  

Øke dekningsgraden å oppgradere kummer og ledningsnett for mindre innlekking av overflatevann. 

Fokus på slamreduksjon og deponering av eget slam.  

Kirkebygden rensedistrikt:  

Oppgradere kummer og ledningsnett for mindre innlekking av overflatevann. 

Forventede klimaendringer ser ut til å bli en stor trussel med tanke på håndtering av 

overflatevannet, spesielt vil dette være en utfordring i de nederste delene av 

overvannsnettet i tettstedene. Det må gjennomføres forebyggende tiltak som er med 

på å redusere denne faren. 

 

6.4.2 Private avløpsanlegg 

Våler kommunes mål: 

- anleggende skal ha en tilfredsstillende renseprosess.  

- anleggseiere med dårlige anlegg, skal bli fulgt opp etter tilsyn. 

- fokus på god tømmeprosess ved slamtømming. 
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6.5 HANDLINGSPLAN 

 

For mer detaljert plan for offentlig avløp, vises det til Hovedplan avløp i Våler kommune. 

6.5.1 Handlingsplan offentlig nett: 

 Utslippstillatelsen for Svinndal renseanlegg revideres ved vurdering om anlegget skal 
oppgraderes. 

 
 Sanering av ledningsnettet skal ligge over nasjonale mål, på 1,0 % av ledningsnettet hvert 

år. Tiltak rettes mot den dårligste delen av ledningsnettet. 
 

 Sanering av kummer, mye innlekking av overvann. 
 

 Renseanlegg og stasjoner skal til enhver tid holdes i stand slik at det er et forsvarlig 
arbeidsmiljø og at krav i utslippstillatelse overholdes. 

 

 Gjennom all arealplanlegging og planer for overvannshåndtering skal det legges stor vekt 
på å redusere virkningen av økte vannmengder som kan oppstå som følge av 
klimaendringene. Det bør tilrettelegges for lokal overvannsbehandling i form av 
infiltrasjonsanlegg og/eller flomveier for å sikre effektiv bortledning av overvann og 
flomvann. 

 

 I nye utbyggingsområder skal ingen bekkeløp med forholdsvis stabil vannføring legges i 
rør. Det skal i arealplanene avsettes tilstrekkelig areal på begge sider av disse 
bekkeløpene slik at eventuell oversvømmelse ikke skader bygninger eller andre 
konstruksjoner. 

 
 I forbindelse med alle nye utbygginger skal alt overvann fra tetteflater håndteres lokalt før 

det føres til terreng. 
 

 Utarbeide en plan for overvannshåndtering. 
 

 Utarbeide en ROS-analyse, hvor robust er avløpssystemet i en flomsituasjon 
 

 Kartlegge overløpsutslipp, for å få kontroll på hvor mye som går i overløp. 
 

 Det må ved dimensjonering av overvannsledninger tas hensyn til økte nedbørsmengder 
som følge av endringer i klimaet. Dette gjelder spesielt ved sanering av eksisterende 
ledninger.  

 

 Ved utbygging av nye byggeområder eller ved større utbygging i eksisterende 
byggeområder skal det stilles krav om etablering av fordrøyningsmagasin på området før 
overvann føres inn på eksisterende overvannsnett. 

 

 Denne bestemmelsen må tas inn i alle arealplaner (bestemmelser) og utbyggingsavtaler. 
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6.5.2 Handlingsplan Private avløpsanlegg: 

 Tilsyn- og kontrollordning for anlegg i spredt bebyggelse fortsetter. 
 

 Utslipp fra spredt bebyggelse skal i prinsippet løses lokalt. Men kommunen er åpen for å få spredt 
bebyggelse tilknyttet offentlig anlegg ved hjelp av trykkavløpssystem. 

 

 Løfte eksisterende private anlegg som viser dårlig renseresultat til et tilfredsstillende rense nivå. 
 

 Pålegg om opprydding/utbedring av slike avløpsanlegg skal skje når det blir 

avdekket forurensning fra anlegget. Dette gjennomføres enten ved pålegg i 

enkeltstående tilfelle eller ved gjennomgang av større områder. 

 

 Nye utslippsanlegg for helårsboliger skal prosjekteres etter anbefalinger i Lokal 

forskrift om avløpsanlegg i spredt bebyggelse i Våler kommune.  

 

 Utbedring av eksisterende avløpsanlegg skal vurderes særskilt med tanke på å 

finne fram til beste løsning. 

 Nye utslippsanlegg for fritidsboliger skal ha samme utgangspunkt som for fast 

bosetting når det legges vann inn i bygget. Gråvannsanlegg og biologisk 

toalett er tillatt. 

 Innføre pilot prosjekt for behovsprøvd slamtømming av private avløpsanlegg. 

6.6 ØKONOMI / ANSVAR 

Offentlige avløpsanlegg: 

Revidering av utslippstillatelse for Svinndal renseanlegg gjennomføres av kommunen og DaØ i 

samarbeid med fylkesmannen. 

Alle kostnader forbundet med investeringer og drift av offentlige vann- og avløpsanlegg dekkes 100 % 

gjennom gebyrene i henhold til bestemmelsene i lov om vass og kloakkavgifter og 

forurensningsforskriften. 

Investeringene skal legges opp etter det som er satt opp i målsettingene for de forskjellige områdene. 

Gebyrene skal ligge på et forsvarlig nivå og kommunen må jobbe smart for å at våre innbyggere skal 

få en rimeligere tjeneste. Men man må kunne ta høyde for at avløpsgebyrene må økes noe mer en 

periode enn generell prisstigning for å oppnå vedtatte målsettinger innen rimelig nivå. 

Utbygging av vann- og avløpsledninger til og innenfor nye utbyggingsområder skal bekostes av 

utbygger/grunneier. Kommunen overtar vederlagsfritt de anlegg som er bygd ut i henhold til inngått 

utbyggingsavtale. 

Private avløpsanlegg: 

De generelle tiltakene inngår i myndighetsutøvelsen og saksbehandlingen etter bestemmelsene i 

Forurensningsloven og Forurensningsforskriften. Kostnader i forbindelse med administrasjon, tilsyn og 

kontroll blir dekt gjennom saksbehandlingsgebyr og et tilsynsgebyr. 

Tilsyn og kontrollordning utføres av DaØ for kommunen. 

Rutinemessig overvåkning av vassdrag går gjennom MORSA og dekkes gjennom spleiselag mellom 

medlems kommunene og statlige midler. 
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7 LANDBRUK  

7.1 GENERELT 

Våler er en typisk landbrukskommune hvor det drives et aktivt landbruk både innenfor jord og skog. 
Sammen med avløp er avrenning fra jordbruksarealene de største kildene for avrenning av 
næringsstoffer til vassdragene. Fra skogarealene kommer det også tilførsler. Det blir betegnet som 
bakgrunnsavrenning. Noen næringsstoffer er lufttransporterte. Det vil si at de kommer med nedbøren 
først og fremst. Skogarealene fungerer som en rensepark og fanger opp veldig mye av dette og 
utnytter næringsstoffene til skogproduksjon. Dette gjelder særlig nitrogen. 

Gjennom de siste 17 – 18 årene har landbruket i Våler kommune vært en del av Morsa-prosjektet, og 
på denne måten gjort store endringer i sin drift. Det er etablert over 20 fangdammer og mange kulper 
og sedimentasjonsdammer, utført store restaureringstiltak i flere elver/bekker og endret holdninger til 
redusert jordarbeiding om høsten. Landbruket i Våler har i hele denne perioden vært den kommunen 
som har hatt flest meter med buffersoner langs bekker, elver og vann. Areal som har overvintret i 
stubb har variert mellom 50 – 80 % av kornarealet. Alle gårdbrukerne fikk i forrige planperiode tilbud 
om gratis miljøplanråd og det er kun noen få som ikke har respondert på tilbudet. Brukerne rundt 
vestre Vansjø fikk i 2007 tilbud om å tegne en treårig miljøkontrakt som innebar betydelige miljøkrav. 
Det ble tegnet kontrakt for 70 % av arealet. Mange av brukerne følger fortsatt kravene fra kontrakten. I 
denne perioden ble det også utarbeidet nye gjødselnormer og fosforgjødslinga ble halvert i forhold til 
tidligere gjødselpraksis. Målinger i 3 tilførselsbekker til Vansjø viser at næringsutslippene fra 
landbruket er redusert siden år 2000.   

 

7.1.1 Førende dokumenter 

 Jordloven og skogloven 
 

 Forurensingsloven 
 

 Naturmangfoldloven 
 

 Sentrale og lokale forskrifter 
 

 RMP (regionalt miljøprogram) 
 

 SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket) 
 

 Dreneringstilskudd 
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7.1.2 Landbruksareal 

Jordbruksareal: 

Kommunens totale areal er på 257.000 dekar - ca. 238.800 dekar landareal og ca. 18.000 da 

vann. Av landarealet er ca. 198.000 dekar skogareal, 35.000 dekar jordbruksareal og 

bebyggelse/samferdsel/annet areal er ca. 6.000 dekar. Jordbruksarealet er ca. 14 % av 

kommunenes totale areal. 

Jordbruksarealet fordeler seg som følger (NIBIO 2016):  

Fulldyrket jord:    33.992 dekar  

  Overflatedyrket jord:         40 dekar 

  Innmarksbeite:      1140 dekar 

‘  Jordbruksareal i alt:  35.172 dekar 

 90 % av jordbruksarealet er av svært god jordkvalitet. Resterende 10 % er av god jordkvalitet. 

 Skogbruksareal: 

Skogen i Våler utgjør ca. 198.000 dekar.  Det er 77 % av totalarealet. Av dette er 175.000 
dekar produktiv skogareal med årlig produksjon  på over 0,1 m³. Årlig tilvekst er i takst fra 
2015 beregnet til 76.700 m³. Årlig avvirkning ca 35.000 m³. Markas produksjonsevne kan 
deles inn 3 hovedklasser: 

Høy: 32 %                             Middels 46 %                  Lav 22 %    

7.1.3 Husdyrhold 

Omfanget av husdyrhold registrert gjennom produksjonstilskuddordningen i kommunen var pr. 
01.01.2017: 

 Kyr           748 

 Hester             21 

 Sauer           265 

 Slaktegris        6214 

 Slaktekylling   503.867 

 Kalkun      34.054 

Hertil kommer hobbyhester og ca. 15 lamaer/alpakkaer fordelt på 3 eiere som ikke er registrert 
gjennom produksjonsstilskuddordningen. 
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7.1.4 Erosjonsrisiko 

Erosjon fra jordbruksarealer er styrt av en rekke faktorer (jordart, hellingsgrad, hellingslengde, 
klima, vekster, etc.). Jordbruksarealene i kommunen er vurdert med hensyn til erosjonsrisiko. 
Det er utarbeidet erosjonskart der erosjonsrisiko for arealene framgår for nesten hele 
kommunen. Fordelingen på erosjonsklasser i kommunen er som følger: 

 Erosjonsklasse 1, liten erosjonsrisiko:     6.828 dekar 

 Erosjonsklasse 2, middels erosjonsrisiko:  22.084 dekar 

 Erosjonsklasse 3, stor erosjonsrisiko:     3.194 dekar 

 Erosjonsklasse 4, svært stor erosjonsrisiko:       352 dekar 

Klassifisert jordbruksareal i alt:    32.458 dekar 

Det er satt i gang oppgradering av erosjonskartene og klassifiseringsfaktorene er noe endret. 
Nye kart antas ferdigstilt i denne planperioden. 

Våler kommune har noe jordbruksareal som er flomutsatt, særlig flate arealer ned mot Vansjø, 
Sæbyvannet, Bjørnerødvannet og flere andre tjern, elver og bekker i jordbrukslandskapet. 

 

7.2 MÅLSETTINGER 

Jord: 

Følgende mål gjelder for reduksjon av vannforurensing fra jordbruket i Våler: 

 Minimum 50 % av kornarealet i stubb om vinteren 
 Mål for lokal tiltaksanalyse er at alt areal i erosjonsklasse 2, 3 og 4 skal ligge i 

stubb.  
 Gode vegetasjonssoner langs alle bekker, elver og åpne vann. 
 Grasdekte vannveier i vannførende dråg. 
 Bidra til at mer av jordbruksarealet blir drenert på nytt. 
 Miljørådgivning til alle nye brukere 
 Bidra til at flest mulig av brukerne benytter gjødselplanen riktig og gjødsler 

etter plantenes behov gjennom vekstsesongen. 

Gårdbrukerne i Våler kommune har mottatt gratis miljøplanråd gjennom Morsa ved flere 
anledninger og nesten alle brukerne har hatt besøk på sin driftsenhet. Kommunen ønsker at 
dette tilbudet fortsatt skal gis til nye brukere. 

Gjennom målinger utført i forbindelse med Morsa-prosjektet, viser det seg at redusert 
jordarbeiding om høsten og riktig gjødsling i vekstsesongen, er gode tiltak for å redusere 
næringslekkasjer fra jordbruksarealet. Riktig bruk og spredningstidspunkt på husdyrgjødsel er 
viktig i denne sammenheng.  

Skog: 

For skogbruket blir det viktig å ta hensyn til vannmiljø mål i skogbehandlingen. Det er ikke stor 
påvirkning med hvert enkelt tiltak, men siden arealene er store blir summen likevel av 
betydning. 
 

 Unngå grøfting som øker vannets hastighet ut (flompåvirkning) 

 Gode kantsoner mot vann med høyere innslag av løvskog(viktig for biologisk 
mangfold) 

 utnytte muligheter for flomdempende småmagasiner. Disse er særlig viktig der det er 
fare for overløp i bekker og ut på dyrket mark. Kan i noen tilfeller gi stor erosjon. 

 reetablering av kantsoner langs vann der det er store partier hvor de mangler/savnes. 
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7.3 HANDLINGSPLAN 

Jord: 

Tiltak for å redusere tap av næringsstoffer til vassdrag ved arealavrenning, kan deles i tiltak 
som gjelder gjødsling og tiltak som reduserer erosjon. 

De viktigste tiltakene for gjødsling er: 

 Gjødsle etter plantenes behov gjennom sesongen – mange nye løsninger 

 Endre tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel – benytte vekstsesongen mest 
mulig 

 Utprøving av nye metoder for tilføring av husdyrgjødsel. 

 Særlige restriksjoner på svært erosjons- og flomutsatte enkeltarealer 

Det er mange nye løsninger som gjør at landbruket kan nytte gjødsel mer riktig og mer effektivt 
og som vil redusere faren for næringslekkasjer til vann og vassdrag. 

 

De viktigste tiltakene for å redusere erosjon er: 

 Øke åkerareal som overvintrer i stubb. 

 Etablere gode vegetasjonssoner i tillegg til pålagte vegetasjonssoner. 

 Etablere flere grasdekte vannveier i vannførende dråg. 

 Mer omlegging til gras på de mest erosjonsutsatte arealene. 

 Etablere flere fangdammer for å fange opp jordpartikler på avveie. 

 Påvirke til økt drenering av tidligere drenert areal. 

For vinteren 2016/17 overvintret 15.961 da i stubb i Våler. Det er rett over 50 % av kornarealet i 
kommunen og en tilbakegang på nesten 30 % i forhold til toppåret 2012/13. 

I forbindelse med vannområdet Morsa, har fylkesmannen i Østfold utarbeidet en egen forskrift 
vedr. jordarbeiding om høsten for vårt område. Her ligger det klare føringer for hvilke arealer 
som SKAL overvintre i stubb eller gras.  Regionalt Miljøprogram er et godt tilleggsverktøy for å 
nå målene om overvintring i stubb.  

Skog:  

I perioden 2002-2006 ble det plantet over 10.000 trær og busker som vegetasjonssoner langs 
vann. Disse plantingene skal evalueres i 2017. Resultatene bør brukes i arbeidet med å 
vedlikeholde eksisterende vegetasjonssoner og ved etablering av nye. 

Et annet viktig punkt er å unngå kjøreskader ved vann. Blir det kjøreskader på tvers av bekker 
blir det fort uønsket avrenning av jordpartikler til bekken. 

Ved å avslutte grøfter før bekk og vann kan naturlige renseprosesser utnyttes. Krever litt 
terrenghelling og passer ikke overalt.   
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7.4 ØKONOMI / ANSVAR 

Jord: 

Landbruket har flere tilskuddsordninger som kan være styrende for en god utvikling rent 

miljømessig. Regionalt miljøprogram premierer miljømessige gode tiltak som areal i stubb, gras 

på flomutsatte arealer, vegetasjonssoner og grasdekte vannveier. Smil-tilskudd kan benyttes til 

både nye anlegg og til utbedring av eksisterende hydrotekniske anlegg. Tilskudd til drenering 

gis til drenering av tidligere drenerte arealer. For å søke produksjonstilskudd, må alle føringer 

som ligger i relevante forskrifter følges. Ingen av disse ordningene finansieres med kommunale 

midler. 

Skog: 

Viktigste finansieringsordningen er skogfondsordningen som er en lovpålagt fondsavsetning. 

Skogeierne er pliktig til å sette av penger til skogfondet ved avvirkning. I tillegg får kommunen 

en årlig pott statlige midler til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Disse midlene er ikke 

synlige i kommunens budsjett.   

Felles: 

Ansvaret for den enkelte driftsenhets miljøbidrag ligger hos brukeren, mens forvaltningen har 

ansvaret for at lover, regler og forskrifter er godt opplyst og for at kontrollen av at regelverket 

følges. 
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8 SPESIALUTSLIPP - INDUSTRI 

8.1 GENERELT 

Våler har ikke mye industriutslipp. Hvert enkelt utslipp fra industri blir behandlet individuelt med 

tilhørende krav, f.eks fettutskiller, oljeutskiller og rutiner på tømming av dette. 

Noen bedrifter har egne konsesjonskrav som er satt opp av fylkesmannen eller overordnet 

forurensningsmyndighet. 

Det foreligger i dag ingen samlet oversikt over bedriftene i kommunen og hva de 

produserer av eventuelle tungmetaller, kjemikalier eller andre stoffer som kan føres 

inn på avløpsnettet. 

Utslipp av fettholdig avløpsvann fra større kjøkken, butikker, kiosker og gatekjøkken 

er et problem for ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. For å få en oversikt 

over etablert fettutskillere må det jobbes med å få innført en egen lokal forskrift om 

påslipp av fettholdig avløpsvann i Våler. 

Området spesialutslipp omfatter også utslipp fra anlegg som ikke er spesifisert innenfor de andre 

områdene. Dette gjelder bl.a. avløp fra avfallsdeponier, lagringsplass for avløpsslam og lagune for 

slam gatesluk ol. 

Slam fra gatesluk og sandfang kjøres til MOVAR IKS for behandling. 

8.2 MÅL 

 

 Kartlegge alle bedrifter som har fettutskiller til offentlig nett. 

 Kartlegge alle bedrifter som har oljeutskiller. 

 Utarbeide en lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann i Våler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 1: Saneringsplan avløp – 2018-2022 

 

 

 


