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Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, og

for de norske delene av vannregion Visterhavet - Hiring og

offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 8-3 legges forslag til regional plan for

vannforvaltning for vannregion Glomma og for de norske delene av vannregion

Visterhavet ut til horing, etter vedtak i Oslo Byrd og Oppland, Hedmark, Akershus,

Buskerud, Sør Trøndelag, Sogn og Fjordane og Østfold fylkeskommuner.

Planforslaget er utarbeidet i fellesskap av vannregionutvalget og nevnte

fylkeskommuner, under ledelse av Østfold fylkeskommune som

vannregionmyndighet (VRM).

Vannforvaltningsplanene skal vedtas av fylkestingene som en regional plan etter

plan- og bygningsloven og godkjennes senere av Kongen i statsråd. Godkjent plan

skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være retningsgivende for

kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen.

Vannforvaltingsplanen er retningsgivende for sektormyndigheters beslutninger i

enkeltsaker.

I tillegg til forvaltningsplanene er det utarbeidet regionale tiltaksprogram som

beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres, og av hvem, for å oppnå miljømålene i

løpet av planperioden.

For å få et best mulig grunnlag for å utarbeide og vedta de endelige

forvaltningsplanene er det viktig at høringsinstansene kommer med innspill på

høringsdokumentene. Vannregionmyndigheten ønsker spesielt at det skal svares på

folgende:

• Er forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram tydelig på hva som er

hovedutfordringer for vannregionen fremover?

• Er miljømålene tydelige, spesielt med fokus på unntak og utsettelser?

• Gir forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram et godt grunnlag for å

foreta prioriteringer og avveininger for sektormyndigheter og kommuner?
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• Er forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram tydelig med hensyn på
hvordan dokumentene vil bli brukt videre i forvaltningene av vann og
vannmiljg?

• Er koblingen mellom miljømål og øvrige samfunnsmål godt ivaretatt og
synliggjort i forslaget til forvaltningsplan og tiltaksprogram?

Plandokumentene er tilgjengelig på nettsiden www.vann ortalen.no lomma.
Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Østfold fylkeskommune.

Høringsuttalelser sendes til Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg,
eller på e-post til sentralpost@ostfoldfk.no innen 31.12.14.

Det gjres oppmerksom pd folgende:
Om påvirkning fra sur nedbør og kalking som tiltak i Hedmark:
Fylkesmannen i Hedmark har nylig besluttet å stanse all statlig finansiert kalking av
vannforekomster i Hedmark fylke. Sur nedbør som påvirkning og kalking som tiltak i
forsurede vannforekomster har vært tema gjennom hele planperioden og er derfor
omtalt flere steder i plandokumentene, særlig gjelder dette for de norske delene av
vannregion Visterhavet. Dette vil bli endret i løpet av høringsperioden.

Om antall tiltak i tiltaksprogrammet:
Antall tiltak i vedlegg 2 er unøyaktige og stemmer ikke overens med hva som er
presentert i tiltaksprogram og forvaltningsplan. Dette skal rettes opp men har ingen
vesentlig betydning for prioriteringene.
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