Saman for vatnet
Høyringsdokument 1:

Planprogram

for regional vassforvaltingsplan 2022 – 2027
Sogn og Fjordane vassregion og
Hordaland vassregion

Skjema for høyringsinnspel
Du kan bruke dette skjema til å gje innspel til planprogrammet. Innspela vil hjelpe oss
med å leggje ein god plan for å hente kunnskap om ditt lokale vassmiljø og utarbeide
ein god forvaltingsplan. Alle innspel er viktige! Vi føretrekk 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

https://www.sfj.no/

post@sfj.no
Kontakt oss på eDialog
Kontaktperson: Merete Farstad

Hordaland fylkeskommune,
PB 7900, 5020 Bergen
https://www.hordaland.no/
hfk@hfk.no
Kontaktperson: Sveinung Klyve

Planprogram for regional vassforvaltingsplan 2022 -2027 Sogn og Fjordane vassregion og Hordaland vassregion

Skjema for høyringsinnspel - planprogram
Namn:

Regine Benz, i samarbeid med Eli Mundhjeld og Hilde Sanden Nilsen

Organisasjon/sektorstyresmakt
(om relevant):
Adresse:

Statens vegvesen, Region vest

E-post:

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

Telefon:

hilde.sanden.nilsen@vegvesen.no

Dato:

28.05.2019

Vi ønskjer særleg svar på følgande spørsmål:


Er det tydeleg når og korleis ulike styresmakter skal delta i planlegginga?

TIPS. Tidsplan for arbeidet med vassforvaltingsplanen er vist i figur 2. Forslag til arbeidsgrupper
og utval er omtala i kapittel 6. Plan for deltaking og medverknad er vist i punkt 8.3.

Velorganisert prosess. Mye bra.
Det som kunne vært forbedret er samordning og samarbeid f eks med felles
befaringer, der det er flere aktører og utførende som har ansvar for tiltak rettet mot
samme vannforekomst.
Det hadde vært ønskelig å ha mulighet til å samkjøre tiltak evt gjennom avtaler og
spleising.


Er det tydeleg når og korleis ulike interessentar kan medverke i arbeidet fram mot
revidert og oppdatert forvaltingsplan og tiltaksprogram?

TIPS. Plan for deltaking og medverknad er vist i punkt 8.3. Forslag til arbeidsgrupper og utval er
gjeven i kapittel 6. Er det behov for å vise tydlegare moglegheitene for medverknad i arbeidet?
Korleis gjer vi det?

Jfr Pbl § 5- 1. Medvirkning. Vi vil foreslå å åpne for medvirkning av barn og unge i
utarbeidelse av vannforvaltningsplan. Det er en framtidig plan, bærekraft og
samfunnsutvikling er sentrale temaer, det virker som om mange ungdommer er
engasjerte og interesserte i miljøtemaer. Barn og unge er "interessenter"
og er en viktig gruppe å bli hørt i denne sammenhengen.
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Korleis bør vi organisere arbeidet i Vestland vassregion?

TIPS. Forslag til korleis vi kan organisere arbeidet i Vestland vassregion er gjeven i kapittel 6. Er
du samd i forslaget, eller ønskjer du å foreslå ei alternativ løysing?

Vi støtter forslaget til foreslått organisering.



Er det behov for å justere grensene for vassområda?

TIPS. I kapittel 6 føreslår vi at nedbørsfelt i Balestrand kommune flyttast frå Ytre Sogn
vassområde til Indre Sogn vassområde. Ingen andre endringar er føreslegne. Er du samd, eller
har du forslag til annleis eller fleire justeringar på grensene mellom vassområda?



Er det tema eller utgreiingar som manglar i planprogrammet?

TIPS. Kapittel 9 omtalar tema og utgreiingar som vi skal jobbe med for å oppdatere
vassforvaltingsplanen, og for å kunne greie ut om konsekvensane som planen vil ha på miljø og
samfunn. Er du samd i forslaga, eller manglar det noko?

Nasjonale føringer fra 19.03.2019 omtaler i større grad §12 (s. 5 i dokumentet) under punkt 9.
Samferdsel.
I tråd med Nasjonale føringer, anbefaler vi at planprogrammet i større grad gjenspeiler vår virksomhet og
aktiviteter i tråd med Nasjonale føringer.
Vi vil anbefale å ha et større fokus på §12 i vannforskriften i gjeldende forvaltningsplan med
tiltaksprogram. Dette er en viktig lovhjemmel for Statens vegvesen sine nye aktiviteter og planer etter pbl.
Det er flere, delvis høyt prioriterte, temaer nevnt i Nasjonale føringer som ikke blir omtalt i
planprogrammet, deriblant miljøgifter og mikroplast.
Plastforureining er riktignok nevnt under punkt 9.6, men mer som fysisk søppel.
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Har de forslag til forbetringar i planprogrammet?

TIPS. Her kan de legge fram konkrete forslag til forbetringar i planprogrammet.
Vi vil foreslå å belyse kort forholdet til andre planer, evt skissere implementeringen av vannforvaltningsplanen i andre
planer.
Videre en vurdering av framtidig oppfølging av tiltak ved de enkelte sektorene.
Hva gjør de enkelte sektorene?
Målgruppen til planen er bred: det er ikke sikker at alle har en god forståelse hva sektorlover betyr og hvilke tiltak som blir
gjennomført av de enkelte sektorstyresmakter. (og hvilke ikke?)
For oss er NTP det øverste styringsdokumentet. Meld.St. 33 har 3 hovedmål. der hovedmål nr. 3 er følgende: Redusere
klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser.
NTP dokumentet nevner vannforvaltningsplanene under punkt 11.3.1 og beskriver planlagt innsats for å redusere
belastningen på naturmangfoldet og vannmiljø under punkt 11.3.2.
Planprogram kan med fordel vise til hvor målgruppen kan finne utdypende informasjon.
Planprogrammet kunne med fordel henvise i enda større grad til forebyggende tiltak for å unngå problemer i framtiden.



Er det manglar i det føreslegne programmet for utgreiing av konsekvensar for miljø
og samfunn?

TIPS. Kapittel 10 foreslår ein metode og utgreiingsprogram for konsekvensutgreiing. Er du samd,
eller manglar det noko?
Konsekvensutredninger skal spille en større rolle i framtidig planperiode. Vi vil foreslå å beskrive mer ang konsekvensutredninger.
Statens vegvesen følger sektorvedtak som gir føringer om å vurdere alle nye inngrep som berører vannforekomster etter
vannforskriften § 12. Statens vegvesen følger Pbl. og forskrift om konsekvensutredning og har en egen håndbok for
konsekvensanalyser (V712) for konsekvensutredning av egne vegplaner.
På grunn av forventet avrenning kan en planlagt utbygging komme til å påvirke en vannforekomst. Statens vegvesen gjennomfører
ROS-analyser med utgangspunkt i DSB sin veileder, Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging - Metode for risiko- og
sårbarhetsanalyse i planleggingen, 2017.
Det er planmyndigheten dvs. kommunen, RFK (og i noen tilfeller staten) som godkjenner arealplaner og vedtar nye
aktiviteter/inngrep bla. vegplaner. Det er FMR som gir utslippstillatelse knyttet til planer om utbygging som berører
vannforekomster.
Der nye inngrep blir gjennomført i henhold til vannforskriftens § 12 i planperioden tas begrunnelsen inn i vannforvaltningsplanen.
For andre supplerende tiltak blir det gjennomført kost/nytte vurderinger.



Har de innspel om konkrete tiltak som bør vurderast og utgreiast, og eventuelle
prioriteringar i det vidare planarbeidet?

TIPS. Kapittel 10 omtalar prioriteringar for arbeidet fram mot oppdatert vassforvaltingsplan og
tiltaksprogram. Har de forslag til andre eller fleire tiltak og prioriteringar for å betre vassmiljøet
som vi bør vurdere og greie ut om?
Statens vegvesen, Region vest, vil komme tilbake til enkelte tiltak fra høsten 2019, når dette er satt opp i
framdriftsplanen og der det er fokus på tiltak.
Generelt vil vi si, at våre tiltak og aktiviteter rettet mot oppfølging av vannforskriften og for å ivareta et godt vannmiljø
er i tråd med Nasjonal transportplan og Nasjonale føringer. Det er ovennevnte §12 i vannforskriften i tilknytning til pbl.
og tilhørende konsekvensutredninger. Dette er viktig både i bygg- og anleggsfasen og i drift- og vedlikeholdsfasen.

For å unngå unødvendig miljøbelastning, sikre skånsomme driftsmetoder, ha oversikt over bruken av miljøskadelige
kjemikalier, begrense avrenning av miljøskadelige kjemikalier og partikler, og optimalisere saltbruken, gjør vi bl.a.
følgende: vi utarbeider Ytre miljøplaner for bygg- og anleggsfasen, samt drift- og vedlikeholdsfasen. Vi stiller
hensiktsmessige krav i våre kontrakter til entreprenører, f.eks. for å, håndtere slam og feiemasser, håndtere
tunnelvaskevann, unngå unødvendig sprøyting mm. Vi overvåker vegnære innsjøer, og satser på å øke kunnskapen.
Vi sørger for å fjerne vandringhinder hhv vurderer eksisterende kulverter og stikkrenner slik at de ikke hindrer fisken.
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Er det ønskjeleg med regionale planføresegner knytt til vassforvaltingsplanen (planog bygningslova §8-5)?

TIPS. Det er høve til å sette føresegn i den regionale vassforvaltingsplanen knytt til retningsliner
for arealbruk, t.d. forbod mot bygging i visse område. Kommunane, fylkeskommunen og andre
planorgan må legge regionale føresegner til grunn i si planlegging og sakshandsaming. Er det
ønskjeleg med føresegner i vassforvaltingsplanen? Vil det bidra til å sikre god vassforvalting?

Vi er usikre når det gjelder dette spørsmålet ang. regionale planforutsetninger knyttet til
vassforvaltningsplanen (pbl. § 8-5)
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§8-5
Statens vegvesen synes det er vanskelig å mene noe om dette, det er litt uklart for oss
hvilke juridiske og praktiske konsekvenser det kan føre til.
Her kan det fort være behov for å avklare kost/nytteverdier og mulige målkonflikter. Det
kan tenkes at det oppstår urimelig høye kostnader som kan hindre viktig infrastruktur.



Har de andre kommentarar og innspel?

TIPS. Her kan de til dømes gje attendemelding på det de tykkjer er bra med planprogrammet og
det som ikkje er så bra eller som manglar. Kom gjerne med konkrete forslag til forbetringar.
Vi ville anbefale å vurdere målgruppen og hensikten med planen.
Dersom målgruppen skal få mye nyttig vannrelatert informasjon om planprogrammet i vannregionen, står
det, fra vårt ståsted, relativt lite.

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.
En god løsning kan være å liste opp f.eks. relevante sektorlover, og gi en kort utdypning av prioriterte
arbeidsområder. Korte eksempler virker ofte meget oppklarende. Et alternativ er å henvise til andre planer
og sentrale dokumenter, og si noe om hvordan vannforvaltningsplanen kommer inn i det store bildet.

Vannregionmyndigheten kan vurdere om det skal være tydelig i planprogrammet at det ikke knytter seg
egne midler til planen.

