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Innledning 

Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR) er et strategisk samarbeid som består av 64 kommuner inkludert 
Oslo kommune. Dette er kommuner fra Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommuner og Oslo. 
Regionen har til sammen ca. 2,3 millioner innbyggere. Osloregionen IPR jobber for at hovedstadsregionen skal 
være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.  
 
Det vises til Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, som ble lagt fram av den forrige 
regjeringen 30. mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Økosystemet i 
fjorden er truet og nær kollaps. Det vises også til Hurdalsplattformen av oktober 2021 som sier at «Regjeringen vil 
følge raskt opp handlingsplanen for Oslofjorden med tiltak som reduserer avrenning fra kommuner og landbruket, 
innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i hele fjorden, og sikre en bærekraftig forvaltning av 
fiskeriressursene i Oslofjorden og Skagerrak.»  
 
Oppfølging av tiltaksplanen og miljøtilstanden i Oslofjorden berører store deler av Osloregionen og er en 
hovedprioritet i organisasjonens arbeid i 2022. Medlemmene i Osloregionen har ulik tilknytning til Oslofjorden, 
enten som kystkommune eller innlandskommune med vassdrag som drenerer til Oslofjorden. Kommunene har en 
viktig rolle og et ansvar for gjennomføring av flere av tiltakene i handlingsplanen. Etter oppfordring fra 
administrasjonen i Klima- og miljødepartementet i juni foreslo styret i Osloregionen i møte 18. juni ordførere fra 
kommuner i Osloregionen til å delta i Oslofjordrådet. Oslofjordrådet skal være samordningsarena der ordførere 
fylkesordførere, klima- og miljøministeren og andre berørte statsråder møtes hvert år for statusoppdatering, 
Oslofjordrådet hadde sitt konstituerende møte 24. august 2021. 

Støtte til innspill fra Ordførere for Oslofjorden 

Osloregionen IPR viser til initiativet Ordførere for Oslofjorden, ved initiativtakerne Jon Sanness Andersen, 
ordfører Færder kommune og Are Karlsen, ordfører Horten kommune. Totalt har 29 ordførere sluttet seg til dette 
initiativet. Ordførere for Oslofjorden har sendt et notat, datert 20. januar til klima- og miljøminister Espen Barth 
Eide. I notatet Statsbudsjettet 2023 - Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord, gis det innspill til 
nødvendige tiltak som må prioriteres og staten som pådrive og behovet for investeringer og andre virkemidler.  
 
Styret i Osloregionen IPR støtter innspillet og ber om at følgende tiltak prioriteres: 

 Statsforvalterne i Vestfold/Telemark, Viken og Innlandet må settes i stand til å gjennomføre et 
investeringsprogram for opprustning og nitrogenrensing i avløpssektoren på Østlandet. Parallelt med 
nødvendig pålegg til kommunene må det etableres en statlig tilskuddsordning tilsvarende 25% av 
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investeringskostnadene. 

 Ny vannbesparende avløpsteknologi må stimuleres i nye utbygginger. 

 Forbud mot tømming av båtkloakk i sjøen må vedtas senest i 2023 og staten må støtte kommunene med 
etablering av tømmestasjoner i båthavnene, slik at dette er på plass innen 2024. 

 For å få bukt med bl.a. for omfattende høstpløying, mangel på grønne soner langs bekker og vassdrag og 
avrenning av næringssalter og leirmasser, må det tas i bruk forskrifter. Tilskuddene til miljøtiltak i jordbruket 
må økes. 

 Arbeidet med etablering av bevaringssoner (jf. statsbudsjettet for 2022) må startes opp hos statsforvalterne i 
samarbeid med Fiskeridirektoratet, senest i 2023. 

 Arbeidet med å få kommersiell tilgang på nedbrytbare fiskeredskaper, opprydding i tapt fiskeredskap og 
annet marint avfall må videreføres. 

 Forslagene til konkrete tiltakspunkter og anbefalinger i helhetlig plan for Oslofjorden følges opp. 
 
Styret i Osloregionen IPR slutter seg til innholdet i notatet som er vedlagt og ber om at klima- og miljøminister 
Espen Barth Eide følger opp innspillene til Statsbudsjettet 2023.  
 
 
 
 
 
Vedlegg: Notat fra ordførere for Oslofjorden til statsråd Espen Barth Eide, Klima- og miljødepartementet 
Statsbudsjettet 2023. Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord 


