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Sammendrag
Høringsrapporten gir en oppsummering og et sammendrag av merknadene til
høringsdokumentet Vesentlige Vannforvaltningsspørsmål for vannregion Glomma. Disse
merknadene er kommentert. Generelle uttalelser tas til orientering og feil og mangler vil bli
fulgt opp i de fremtidige tiltaksanalysene og plandokumentene.

Bakgrunn for saken
Høringsdokumentet Vesentlige Vannforvaltningsspørsmål for vannregion Glomma har vært
på høring i perioden 2. juli til 31. desember 2012. Det er kommet inn 65 høringsuttalelser og
disse ligger i sin helhet på www.vannportalen.no/glomma. Det er utarbeidet en
høringsrapport på grunnlag av de innkomne uttalelsene. Høringsrapporten er i likhet
høringsdokumentet også lagt ut på www.vannportalen.no

http://www.vannportalen.no/glomma
Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål er et midtveisdokument som beskriver de
viktigste utfordringene med forvaltningen av vannressursene i Vannregion Glomma. Det gir
en oppsummering av dagens vannmiljøtilstand, de viktigste påvirkningsfaktorene, interesser
og hensyn som vil bli vektlagt i det videre planarbeidet. Dokumentet bygger på
karakterisering1 av alle vannforekomstene i vannregionen2. De viktigste kildene til redusert
1

Gjennom karakteriseringen er hver vannforekomst plassert i en av fem kategorier (svært god, god, moderat,
dårlig og svært dårlig tilstand) på grunnlag av tilgjengelige data og faglig skjønn.
2
Vannregionen er delt inn i vannområder som igjen er inndelt i vannforekomster. Vannregionregionen er inndelt i
13 vannområder og et prosjektområde for Ytre Oslofjord.

vannkvalitet er kartlagt, likeledes risiko for ikke å nå miljømålene innen fristen 2021. Både
vannregionenes Vesentlige vannforvaltningsspørsmål, som omhandler aggregerte forhold på
vannregionnivå (Del 1), og vannområdenes Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (Del 2) har
vært på høring.
 Del 1 omhandler bakgrunn, prosess, vannregionens miljøtilstand, hovedutfordringer
og mål- og interessekonflikter på vannregionnivå.
 Del 2 omhandler vannområdenes vesentlige vannforvaltningsspørsmål, og består av
16 separate dokumenter som fokuserer på utfordringene i de respektive
vannområdene.
Vesentlige vannforvaltningsspørsmål danner grunnlag for vannområdenes tiltaksanalyser
som skal ferdigstilles i løpet av 2013. Vannforekomster som er i mulig risiko eller risiko for
ikke å oppnå god miljøtilstand, skal gjennomgå en tiltaksanalyse. Tiltaksanalysene skal
danne grunnlaget for et regionalt tiltaksprogram, og for forvaltningsplanen som skal
ferdigstilles i løpet av 2015 og gjelde for 2016-2021 (planperiode 2). Formålet med
forvaltningsplanen er å forbedre og bevare et godt vannmiljø og forhindre at vi forringer
vannressursene for framtiden. Dette skal skje gjennom en helhetlig forvaltning av
vannforekomstene.
Høringsinstansene har vektlagt følgende:
1. Kommuner. Kommentarer til Vesentlige spørsmål for arealer innenfor kommunen/
vannområdet, til planarbeidet/prosessen på vannregionnivå og nasjonale myndigheters
ansvar i arbeidet.
2. Offentlige etater. Kommentarer knyttet til deres sektorområde, om hvordan de følger opp
sine oppgaver og om kunnskapsgrunnlaget.
3. Organisasjoner, særlig næringsinteresser. Mer generelt formulerte kommentarer.
Synspunkter på planarbeidet/planprosessen, og arbeidet på nasjonalt nivå.
4. Lag, interesseorganisasjoner og privatpersoner. Innspill til kunnskapsgrunnlaget og
forventninger til det videre planarbeidet, herunder medvirkning, spesielt i arbeidet med lokale
tiltaksanalyser
Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål skal ikke vedtas etter høringsperioden. I
høringsdokumentet ble det opplyst om at vannregionmyndigheten vil utarbeide et
høringsdokument som oppsummerer de innkomne høringsuttalelsene og legge det ut på
vannportalen. Generelle uttalelser tas til orientering og feil og mangler vil bli fulgt opp i de
fremtidige tiltaksanalysene og plandokumentene. Styringsgruppen for Vannregion Glomma
behandler høringsrapporten i møte 24. mai.
Høringsinnspill som følges opp av vannregionmyndigheten og vannområdene i det videre
planarbeidet, er kommentert i høringsrapporten.

Vurdering
Fylkeskommunene og kommunene mener at dokumentet for vannregionen gir en god
oversikt over de viktigste utfordringene. De slutter seg til vurderingene i dokumentet, tar
dokumentet til etterretning eller orientering. 2/3 av kommunene har gjort en vurdering av
dokumentet. Akershus fylkeskommune etterlyser en tydeligere framhevning av regionale
utfordringer.
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Kommunene stiller seg i hovedsak bak utfordringene i vannområdenes Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål. For enkelte vannområder påpekes det at det bør gjøres en mer
helthetlig tilnærming, og at mangler og feil må rettes opp. En kommune mener at høringsdokumentet for sitt vannområde er for generelt og bør spisses, slik at de største
utfordringene kommer tydeligere fram. Flere kommuner påpeker også behovet for økt
medvirkning.
Syv av fjorten offentlige etater har gitt egne høringsuttalelser til vannregion Glomma, mens
de øvrige har gitt felles innspill til vannregionmyndighetene. Rundt halvparten av de offentlige
etatene påpeker at dokumentet gir en god oversikt over de viktigste miljøutfordringene og
påvirkningene i vannregionen. NVE mener at enkelte av hovedutfordringene kunne være mer
utdypet, herunder vannkraftreguleringer, flom og forbygninger.
I kategorien organisasjoner, bedrifter og privatpersoner er over en tredjedel av
høringsuttalelsene fellesuttalelser gitt til samtlige vannregioner. Organisasjonene er opptatt
av brukerinteressene og at medvirkningen bør forbedres i vannområdene, og at de besitter
kompetanse som burde vært bedre utnyttet i forbindelse høringsdokumentet. Enkelte mener
brukerinteresser med mulige interessekonflikter burde vært bedre beskrevet, andre synes at
søkelyset burde vært rettet sterkere mot avrenning fra vei, erosjon som følge av
pågående/avsluttede veianlegg og samferdsel.
Flere høringsinstanser er opptatt av at det må ryddes opp i problemstillingene knyttet til
miljøgifter, at overvåking av miljøgifter bør inngå i vannforvaltningsarbeidet.
Rundt 70 % av kommunene, en fylkeskommune, samt flere lag og organisasjoner påpeker
behov for statlig finansiering ved gjennomføring av vanndirektivet.
Styringsgruppen forstår kommunenes og interessentenes bekymring knyttet til finansieringen
av arbeidet. Vannregionmyndigheten bringer disse momentene i ulike sammenhenger til
ansvarlige direktorater og departementer, både politisk og administrativt, og vil fortsette å
påpeke disse forholdene.

Forslag til vedtak
Styringsgruppen for Vannregion Glomma godkjenner høringsrapporten til Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål for vannregion Glomma, og den videre oppfølgingen slik den er
fremlagt.

Sarpsborg, 12. mai 2013
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