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Høring - Forslag til Planprogram forvaltningsplan for vannregion
Glomma 2016-2021
Vedlegg
1. Forslag til planprogram, Forvaltningsplan for vannregion Glomma 2016-2021
2. Høringsuttalelser fra vannområdene Morsa, Pura, Glomma Sør og Gjøvik
kommune – Utrykket vedlegg

Bakgrunn for saken
Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma ved Østfold fylkeskommune sendte
22. desember forslag til planprogram for forvaltningsplan 2016- 2021 på høring.
Vannregionmyndigheten la til grunn at varsel om planoppstart og offentlig høring av
forslag til planprogram skjedde etter behandling i den politiske styringsgruppen for
vannregionen. Forslag til planprogrammet legges nå fram for politisk behandling slik at også
Østfold fylkeskommune ved fagkomiteen kan komme med innspill innenfor høringsfristen 22.
juni.

Fakta
Vannforskriftens § 28a sier at fremdriftsplan og arbeidsprogram (planprogram) for utarbeidelse
av forvaltningsplan skal sendes på offentlig høring innen utgangen av 2010. Høringsfristen
skal være minst 6 måneder. Plan- og bygningsloven stiller i kapittel 4 generelle utredningskrav
til regionale planer. Som ledd i varsling av planoppstart skal det utarbeides et planprogram.
Tilsvarende planprogram ble utarbeidet for fase 1 av vannforskriftens arbeid, Planprogram for
Forvaltningsplan 2010-2015.
Vannregionmyndigheten har lagt ”Veileder 02:2010 Planprogram”, utarbeidet av
Direktoratsgruppa for gjennomføring av vanndirektivet, til grunn for programmet. Forslaget til
planprogram har vært behandlet av Arbeidsgruppen for vannregion Glomma i møte 4.
november og av styringsgruppen 15. desember før den ble utsendt på offentlig høring.
Styringsgruppen for vannregion Glomma vedtok at forslag til planprogram for Forvaltningsplan
for vannregion Glomma 2016-2021 ble sendt på høring med de merknader som framkom i
møtet. I møtet ble det bestemt at man ønsket å ivareta kommuners og vannområders
synspunkter i fylkeskommunenes egne høringsuttalelser. For å ivareta dette hensynet ble
følgende setning innarbeidet i høringsbrevet som fulgte planprogrammet:
”For kommuner og vannområder/vannområdeutvalg som ønsker at deres merknader
hensyntas og innarbeides i fylkeskommunenes uttalelser, er høringsfristen satt til 22. mars”.
Høringsperioden er på 6 måneder fra 22. desember 2010 til 22. juni 2011.
Den videre behandlingen av planprogrammet er som følger:
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1. Den enkelte fylkeskommune behandler planprogrammet i henhold til sine
i prosedyrer og rutiner.
2. Planprogrammet justeres i henhold til innspill etter høringsfrist.
3. Revidert planprogram legges fram for Arbeidsgruppen, deretter politisk styringsgruppe for
vannregion Glomma 21. oktober.
4. Planprogrammet vedtas av fylkestingene.
5. Planprogrammet legges fram for Vannregionutvalget til orientering

Fylkesrådmannens vurdering
Forvaltningsplanen for vannregion Glomma skal sikre helhetlig beskyttelse og fremme
bærekraftig bruk av vassdrag, kystvann og grunnvann. Forvaltningsplanen utarbeides i
henhold til Forskrift om rammer for vannforvaltningen.
En kommune og tre vannområder har kommet med høringsuttaleser innen ovennevnte frist;
herunder Gjøvik kommune og vannområdene Morsa, Pura og Glomma Sør. Under er det gitt
en kort oppsummering av hovedpunktene i høringsuttalelsene:
-

Sammenhengen mellom kapittel 3 og 4 bør bedres, og fylkesmannens rolle bør
synliggjøres i kapittel 3. Ansvar og oppgaver rundt overvåking bør tydeliggjøres.
Det bør fokuseres mer på at oppgavene i vannforskriften gjennomføres i vannområdene
og i temagruppene.
Overvåkingen bør legges til vannområdene.
Hvordan integrere målsetningen i EUs Vanndirektiv i kommunenes planer?
Mer ressurser til forvaltningsplanarbeidet i fylkeskommuner, vannregionmyndighet,
kommuner og fylkesmenn. Knappheten må tydeliggjøres.
Ansvarsfordelingen mellom vannregionmyndigheten og fylkeskommuner bør utdypes.
Arbeidsgruppens sammensetning og oppgaver bør spesifiseres. Innspill til oppgaver er
gitt.
Staten må bidra med midler. Fylkeskommunene må synliggjøre behovet for midler til
prosjektlederstillinger, beslutningsgrunnlag, overvåking og tiltaksgjennomføring.
De administrative konsekvensene, herunder kostnadene, av forvaltningsplanarbeidet bør
synliggjøres.
Enkelte tidsfrister bør justeres, herunder rapporteringer og innspill til høringsdokumenter.
Det bør etableres interaktiv funksjonalitet på vannregionens nettside (erfaringsutveksling).

Gjøvik kommune er opptatt av at det gjennomføres utredninger i forhold til Mjøsa som
drikkevannskilde og kraftproduksjon, organisering i henhold til vassdragsforbundet Mjøsa med
tilløpselver og at det settes miljømål for biologiske parametere spesielt for vannregionen.
De innkomne høringsuttalelsene vurderes ved justeringen av planprogrammet etter
høringsfristen.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Østfold fylkeskommune slutter seg til forslag til planprogram for Forvaltningsplan for
vannregion Glomma 2016-2021.

Sarpsborg, 9. mai 2011

Atle Haga
fylkesrådmann

Odd Roald Andreassen
fylkesdirektør

