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Høringsuttalelse på forslag til planprogram for Vannregion Glomma

BAKGRUNN

Vi viser til utkast til planprogram for Vannregion Glomma for 2016-2021 med høringsfrist
22.06.11. Under følger uttalelse fra Statens vegvesen Region øst.

UTTALELSE

Det er bra at planprogrammet oppsummerer og tydeliggjør sammenhengen med 1. planfase og
vannområdene denne omfattet. Det bør muligens tydeliggjøres at arbeidet "starter på ny" for
alle vannforekomstene, samt hvordan man skal sikre gjennomføringen av det vedtatte
tiltaksprogrammet fra 1. planfase, parallelt med 2. planfase.
I forbindelse med rapporteringen er det viktig å synliggjøre når vi som sektormyndighet vil
motta brev for å rapportere vår igangsetting av tiltak, samt effekter og kostnadene for
gjennomføringen av disse.
I de vedtatte tiltaksprogrammene er kostnader for gjennomføring estimert. Det bør gjøres et
arbeid når tiltakene er gjennomført, som sammenligner de estimerte kostnadene med de reelle
kostnadene ved tiltaket. Det bør om mulig, tas med en post om hva som inngår i denne
kostnaden —dvs. avklaringskartlegginger/ nye befaringer og overvåking eller annet feltarbeid,
utarbeidelse av for eksempel byggeplaner, personressurser mv. i tillegg til tiltakets faktiske
kostnad. Dette for å få bedre kostnadsestimater i 2. planfase.
Selv om forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet ikke er juridisk bindende i seg selv, men et
verktøy for gjennomføring innen de ulike sektorene, bør det presiseres at forskriftens krav
skal følges, og at det er satt frister for oppfølgingen. Hvis ikke er det en fare for at planen og
programmet blir dokumenter som bare "legges til side".
Statens vegvesen laget i 2008 en egen strategi for å sikre ens deltakelse i vannregionene. Det
er sentralt for oss at det spesielt i vannområdesammenheng, fremgår tydelig når vegrelaterte
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problemstillinger skal diskuteres og hva slags innspill som er ønsket fra Statens vegvesen.
Dette er avgjørende for om vi deltar på møter.
Statens vegvesen vil utføre egne kartlegginger ved behov i forbindelse med nye veganlegg
og/eller ved utvidelser eller annet vedlikehold eller driftsendringer. Vi vil som etat bidra med
informasjon ved å stille krav om innrapporteringer til htt ://vannmil'o.klif.no.
Statens vegvesen v/Region øst har bedt alle prosjekter og fylkesavdelinger om å bidra med
data fra utførte undersøkelser de siste 10 årene.
Statens vegvesen vil videre legge forskriftens fremdrift til grunn, og søke å innarbeide denne i
våre rutiner og i forbindelse med budsjett og rapporteringer pålagt etaten. Det må imidlertid
påpekes at forskriftens fremdriftsplan avviker noe fra vår etats prosesser knyttet til Nasjonal
transportplan og årlige budsjettprosesser, spesielt knyttet til drift og vedlikehold.
Når det gjelder kapittelet om andre utredningstema, vil vi, Statens vegvesen Region øst, ta
med oss punktene i vårt videre arbeid.

Sluttkommentar
Vi ber om at det brukes store bokstaver på riktig sted for vår etat —dvs Statens vegvesen og
Region øst.
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