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Foreløpig høringsuttalelse - Forslag til endringer i vannressursloven og jordlova   

Fylkesrådet i Nordland har i møte den 07. februar 2017 vedtatt sin «innstilling til vedtak» i saken 

«Høring - forslag til endringer i vannressursloven og jordloven». Fylkesrådets innstilling i saken 

oversendes med forbehold om endringer ved behandling i Nordland fylkesting 20-22. februar. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Nordland fylkesting er kritisk til forslaget om å overføre myndighet til å fatte vedtak om 

konsesjon til vannkraftverk med inntil 1 MW til kommunene. Fylkestinget mener at 

myndigheten bør ligge til regionalt nivå og at en vurdering av dette bør sees i sammenheng 

med den pågående regionreformen. 

2. Nordland fylkesting stiller seg bak forslaget om å ta inn en bestemmelse om at de særskilte 

hensyn som følger av Stortingets vedtak om nasjonale laksevassdrag skal legges til grunn 

når det treffes vedtak etter vannressursloven. 

3. Nordland fylkesting mener foreslåtte lovendringer knyttet til grunnvann vil bidra til en bedre 

forvaltning av ressursen og er positive til endringen. 

4. Nordland fylkesting ser at foreslåtte endring av jordloven vil gi en enklere saksbehandling 

der dobbeltbehandling unngås og hele behandlingen utføres samlet. En helhetlig 

saksbehandling må ikke føre til at jordvernet svekkes. Fylkestinget forutsetter at det stilles 

tydelige krav om at konsekvensene for landbruk og jordvern skal utredes i 

konsesjonssøknader. 

 

Det vises til vedlagte dokument for hele saksfremlegget. Dokumentet kan også lastes ned fra 

fylkeskommunens nettsider: 

https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016109577&script

uri=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=5103& 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Håkon Roald 

rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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