Sammen for vannet
Høringsdokument 1:

Planprogram
for regional vannforvaltingsplan 2022 -2027
vannregion Glomma
og

Planprogram
for regional vannforvaltingsplan 2022 -2027
i de norske delene av vannregion Västerhavet

Skjema for høringsinnspill
Du kan bruke dette skjemaet til å gi innspill til planprogrammet. Innspillene vil hjelpe
oss med å legge en god plan for å hente kunnskap om ditt lokale vannmiljø og utarbeide
en god forvaltningsplan. Alle innspill er viktige! Vi foretrekker innspill på e-post. Det er
allikevel anledning til å sende innspill per post. Se adresser nedenfor.

Frist for høringsinnspill: 30. juni 2019
Send innspill til:

Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma
Østfold fylkeskommune
Postboks 220
1702 Sarpsborg

e-post: postmottak@ostfoldfk.no
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Skjema for høringsinnspill - planprogram
Navn:
Organisasjon/sektormyndighet
(om relevant):
Adresse:

E-post:
Telefon:
Dato:

Vi ønsker særlig svar på følgende spørsmål:
 Deltakelse og medvirkning – Når og hvordan ønsker du eller din
organisasjon/bedrift/myndighet å delta/medvirke i vannforvaltningsarbeidet?
TIPS. Tidsplan for arbeidet med vannforvaltingsplanen er vist i Figur 1. Plan for deltakelse og
medvirkning er vist i kap. 8.

 I planprogrammet presenteres forslag til ny organisering av vannregionen fra 2020. Har du
innspill til forslagene eller andre innspill til organiseringen?
TIPS. Forslag til organisering arbeidet i de nye vannregionene er drøftet i kapittel 6.



Er det tema eller utredninger som mangler i planprogrammet?

TIPS. Kapittel 9 omtaler tema som vi tenker å jobbe mer med når vi skal oppdatere
vannforvaltingsplanene, og for å kunne utrede konsekvensene som planen vil ha på miljø og
samfunn. Er du enig i forslagene, eller mangler det noe?

 Har du forslag til forbedringer i planprogrammet?
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TIPS. Her kan dere gi tilbakemelding på det dere mener ikke er så bra eller som mangler. Kom
gjerne med konkrete forslag til forbedringer.



Er det mangler i det foreslåtte programmet for konsekvensutredninger for miljø og
samfunn?

TIPS. Kapittel 10 foreslår en metode og program for konsekvensutredning. Er du enig eller
mangler det noe?



Har du eller din organisasjon/bedrift/myndighet innspill om konkrete tiltak som bør vurderes
og utredes og eventuelle prioriteringer i det videre planarbeidet?

TIPS. Kapittel 11 omtaler prioriteringer for arbeidet fram mot oppdatert vannforvaltingsplan og
tiltaksprogram. Har dere forslag til andre eller flere tiltak og prioriteringer for å bedre
vannmiljøet som vi bør vurdere/utrede?



Har dere andre kommentarer og innspill

TIPS. Her kan dere gi tilbakemelding på det dere mener er bra med planprogrammet og det som
ikke er så bra eller som mangler. Kom gjerne med konkrete forslag til forbedringer.

