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Sak 7/2011: Høringsrapport planprogram forvaltningsplan
vannregion Glomma 2016-2021
Vedlegg: Høringsrapport 17.10.2011

Bakgrunn for saken
Forslag til planprogram for forvaltningsplan for vannregion Glomma 2016-2021 har vært på
høring i perioden 22. desember 2010 til 22. juni 2011. Forslag til planprogram ligger på
www.vannportalen.no/Glomma under Plandokumenter/ Planprogram.
Det er kom inn 45 høringsuttalelser. De viktigste merknadene til forslag til planprogram er
oppsummert i høringsrapporten.
Høringsrapporten fremlegges for politisk styringsgruppe for drøfting.

Problemstilling
Høringsrapporten gir ett sammendrag av høringsuttalelsene med vannregionmyndighetenes
kommentarer og anbefaler høringsuttalelser som tas til følge og som medfører endringer i
planprogrammet. Høringsrapport er utarbeidet av vannregionmyndigheten og lagt fram for
arbeidsgruppen i vannregion Glomma til drøfting 12. oktober 2011.
Høringsrapporten forelegges nå for politisk styringsgruppe for drøfting og godkjenning
før de regionale planmyndighetene behandler endelig planprogram.
Det følger av PBL § 8-3 at endelig planprogram fastsettes av regionale planmyndigheter, dvs.
fylkestinget eller der dette er delegert til fylkesutvalget. Fastsettelse vil skje innen utgangen av
2011. Planmyndighetene er Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og SørTrøndelag fylkeskommuner og Oslo kommune.

Konklusjon
Som følge av høringen foreslås høringsutgaven av planprogrammet å bli revidert på enkelte
punkter. Revideringen innebærer tydeliggjøring av på en rekke punkter men ingen vesentlig
endring i innhold og form. 45 instanser har avgitt høringsuttalelse. De representerer et bredt
spekter av interessenter slik at vannregionmyndigheten har fått vurdert planprogrammets
innhold fra en rekke ulike synsvinkler.
Hovedinntrykket er at interessentene slutter seg opp om arbeidet med forvaltningsplan for
vannregion Glomma. Høringsuttalelsene som foreslås tatt til følge omhandler presiseringer
innenfor følgende hovedpunkter:
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- Ansvars- og oppgavefordeling på vannregion, vannområdenivå og
hos kommuner og sektormyndigheter; herunder overvåking
- Medvirkningsprosesser
- Forvaltningsplanarbeidet i grensekryssende vassdrag
- Kulturminner omtales i forvaltningsplanen.
Fra kommunene og vannområdene uttrykkes det klare forventninger til at
vannregionmyndigheten har fokus finansiering av planarbeidet, ressurser til oppfølging av
tiltak i godkjent forvaltningsplan og at staten må påta seg et langt tydeligere ansvar for
finansiering. For øvrig er det en rekke merknader som er rettet direkte til selve
utredningsarbeidet og utformingen av planen. Disse kommentarene tas med i det videre
planarbeidet, men foreslås ikke å medføre endringer i planprogrammet. Dette er eksempelvis
knyttet til kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for planen, herunder kostnadsvurderinger.
Enkelte høringsuttalelser peker på målkonflikter mellom helhetlig vannforvaltning og
landbruket og vannkraftproduksjon. Noen merknader gir uttrykk for ønsker om nye
utredningstema slik som eksempelvis nye inngrep i vannforekomster. Dette er forslag som
ikke tas til følge med utgangspunkt i avgrensningen som er gitt i vannforskriften og i
veiledninger som utdyper planarbeidet. Flere påpeker at glommasidene på vannportalen bør
oppdateres og brukes mer aktivt noe, som vil bli fulgt opp.
Nasjonale myndigheter vedtok i mai 2011 endret frist for karakterisering (§15) høring av
vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregionene i vannforskriften ( § 28). Ny frist er 1.
juli 2012. Vannregionmyndigheten har etter avklaring med fylkesmennene miljøvernavdelinger
og etter høring blant prosjektledere og endret fremdriftsplan for vannområdene. Nye tidsfrister
er hhv. 1. mars og 2. april 2012. Korrekt dato for overvåkingsplan for vannregionen er
31.12.2012. I høringsdokumentet står det 31.12.2011. Fremdrift og reviderte frister vil bli
korrigert i planprogrammet.

Forslag til vedtak
Høringsrapport godkjennes av politisk styringsgruppe med de merknader som er
fremkommet.

Sarpsborg, 18.10.2011

