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Høringssvar på forslag til planprogram, forvaltningsplan for vannregion Glomma 2016-
2021
Styringsgruppa for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma har behandlet forslaget til planprogram, 
forvaltningsplan for Vannregion Glomma 2016 – 2021 på sitt styringsgruppemøte den 31.03.11, og 
vedtok å avgi følgende uttalelse til Vannregionmyndigheten:

Planprogrammet gir i all hovedsak en god orientering om bakgrunn, forestående oppgaver og 
hvordan arbeidet med forvaltningsplanen skal gjennomføres. Vi vil likevel fremheve følgende forhold i 
planprogrammet:

1. Forsknings- og utviklingsarbeidet bør forseres. Det er viktig at manglende avklaringer i forhold til 
metoder og veiledningsmateriell fra sentralt hold ferdigstilles raskt. I særlig grad gjelder det å 
fullføre klassifiseringssystemet, beregningsgrunnlaget for nytte-kostnadsvurderinger, 
kostnadseffektivitet og klargjøring i forhold til KU-forskriften.

2. Det fremgår av forslaget til planprogram at gjennomføringen av vannforskriften skal skje innenfor 
det eksisterende økonomiske og juridiske handlingsrommet. Videre at det er uavklart hvilke 
ressurser Staten vil stille til disposisjon. I det endelige planprogrammet bør det tydeligere fremgå 
hvem som har ansvaret for kostnadsdekking innenfor temaer som; problemkartlegging, diffuse 
utslipp, behovet for lokale utredninger, økt kunnskapsinnhenting lokalt, utarbeidelse av 
tiltaksanalysen og overvåking av utslipp fra landbruk. Videre vil det understrekes viktigheten av at 
statlige sektormyndigheter stiller tilstrekkelige ressurser til rådighet i gjennomføringsfasen.

3. Det bør i større grad tydeliggjøres i planprogrammet hvilke roller kommunene og de enkelte 
vannområdene har, med tilhørende tidsfrister. 

4. Kommunene bidrar i vesentlig grad i vannområdene, i første rekke gjennom en betydelig 
arbeidsinnsats. Det fremgår at vannregionmyndigheten og fylkeskommunene får tilført for lite 
økonomiske ressurser til å løse oppgavene. Det bør påpekes at dette også gjelder kommunene. Det 
kan fremheves særskilt at kostnadene øker betraktelig ved omlegging til økt biologisk 
tiltaksovervåking og behovet for lokale problemkartlegginger/utredninger, i tillegg til økte 
arbeidskostnader.

5. Tidsfristen for å utarbeide forslag til overvåkingsprogram er i forslaget til planprogram satt til 
01.07.11. En forutsetning for et godt overvåkingsprogram er at både typifiseringen, 
karakteriseringen og klassifiseringen langt på vei er gjennomført. Det er et meget omfattende 
arbeid. Iht. Vannforskriftens § 18 skal det innen utgangen av 2012 foreligge tilstrekkelige 
regionale programmer som gir en helhetlig overvåkning av tilstanden i vannforekomstene. På den 
bakgrunn bør tidsfristen for vannområdene ikke settes før tidligst 31.12.2011, fortrinnsvis 
01.07.12.
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