Saman for vatnet
Høyringsdokument 2:

Hovudutfordringar

i Sogn og Fjordane vassregion 2022-2027

Skjema for høyringsinnspel
Du kan bruke dette skjema til å gje innspel til dokumentet om hovudutfordringar i Sogn
og Fjordane vassregion. Innspela vil hjelpe oss med å hente eit godt kunnskapsgrunnlag
om ditt lokale vassmiljø og med å utarbeide ein god forvaltingsplan. Alle innspel er
viktige! Vi føretrekker innspel per e-post eller eDialog. Det er likevel høve til å sende
innspel per post. Sjå adresser nedanfor.
Frist for høyringsinnspel: 30. juni 2019
Send innspel til:
Sogn og Fjordane fylkeskommune,
Askedalen 2, 6863 Leikanger,
post@sfj.no
Kontakt oss på eDialog
Kontaktperson: Merete Farstad
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Skjema for høyringsinnspel - hovudutfordringar
Namn:

Regine Benz, i samarbeid med Eli Mundhjeld

Organisasjon/sektorstyresmakt
(om relevant):
Adresse:

Statens vegvesen, Region vest

E-post:

regine.benz@vegvesen.no ; eli.mundhjeld@vegvesen.no

Telefon:
Dato:

28.05.2019

Vi ønskjer særleg svar på følgande spørsmål:


Er miljøtilstanden og påverknadene rett omtalt? Finst det data hos
sektormyndigheiter eller lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til ei betre
omtale?

TIPS. Miljøtilstanden er omtala i kapittel 3. Påverknader er omtala i kapittel 4.

Sunnfjord vassområde, kap. 4.2.1: E39 Bjørset-Skei (Statens vegevesen) er venta
ferdig bygd i år. Det bør difor gjerne ut av dokumentet.
Ytre Sogn vassområde, kap. 4.2.1: Rv. 13 Vik-Vangnes er venta ferdig bygd i år.
Det bør difor gjerne ut av dokumentet.



Er alle viktige interesser tekne omsyn til? Er det nokon viktige interesser som ikkje
er omtalte?

TIPS. Viktige brukarinteresser er omtalte i punkt 5.3.

Nasjonale føringer fra 19.03.2019 omtaler i større grad §12 (s. 5 i dokumentet)
under punkt 9. Samferdsel.
Jfr. Pbl. §5-1 Medvirkning. Vi vil foreslå å åpne for medvirkning av barn og unge/for
at barn og unge kan medvirke i utarbeidelse av vannforvaltningsplanen. Bærekraft
og samfunnsutvikling er sentrale tema, som mange ungdommer er engasjert og
interessert i. Barn og unge er "interessenter" på lik linje med andre aktører og det er
viktig at de blir hørt i denne sammenhengen.
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Har de innspel til prioriteringar i det vidare planarbeidet?

TIPS. Vidare arbeid med regional vassforvaltingsplan og tiltaksprogram er omtala i kapittel 7.

Det er veldig bra at så mye fra/mange av våre tidligere leveranser ble innarbeidet i planen.
Regionale plandokumener for oppfølging av vannforskriften kunne med fordel gjenspeile Nasjonale føringer i
større grad. Dette gjelder både §12, nevnt i NF på side 5 og Punkt 9. Samferdsel.
Vi ser for oss at målgruppen vil forvente heller mer enn mindre relevant informasjon i plandokumenter for én
vannregion, sammenlignet med et nasjonalt, overordnet dokument.

Statens vegvesen følger opp vannforskriften på mange måter. Noen konkrete faglige fokusområder, for å gi
noen stikkord: avrenning, forurensning, utslipp, håndtering av forurenset vann, massehåndtering i eller ved
vannforekomst, uønskede hendelser, plast og mikroplast, salting, tungmetaller, rensing, overvannshåndtering,
sprenging, tunneldriving, sprøyting m.m.
Vårt dokument "Påvirkning på vannforekomster i Sogn og Fjordane", som er blitt sendttidligere , samt
tilsvarende dokument "Påvirkning på vannforekomster i Hordaland", gir en god oversikt over vår innsats og
arbeidsmåte, samt prioritering ang. oppfølging av vannforskriften fra oss i Statens vegvesen. / samt hvordan vi i
Statens vegvesen prioriterer oppfølging av vannforskriften.



Har de andre kommentarar og innspel

TIPS. Her kan de til dømes gje attendemelding på det de tykkjer er bra med dokumentet på
hovudutfordringar og det som ikkje er så bra. Kom gjerne med konkrete forslag til forbetringar.

Vi i Statens vegvesen jobber (i tråd med nasjonale føringer og ved siden av tidligere
nevnte saltrutiner, krav i drift- og vedlikeholdskontrakter, håndtering av slam- og
feiemasser, drift- og vedlikeholdstiltak for kulverter og stikkrenner) med følgende:
- oversikt over og muligheter for å redusere miljøgifter
- innsjøundersøkelse
- håndtering av tunnelvaskevann
- utfyllende veileder V240 "Vannhåndtering" til håndbok N 200, Vegbygging. Denne
er omfattende, og inneholder mye relevant og nyttig kunnskap om vannhåndtering.

