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Høringsuttalelse til forslag til endringer i vannforskriften
og naturmangfoldloven

Vi viser til forslaget til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven (NML) som ble sendt

p offentlig høring 5. oktober 2017 med frist for innspill 15. januar 2018. E-CO Energi sine

innspill i høringsprosessen er som følger:

E-CO støtter høringsforslaget som innebærer en forenkling og effektivisering av

planprosessene i neste planperiode. I forlengelsen av dette er vi positive til forslaget om

flytte hjemmelsgrunnlaget fra PEL til NML, gi Fylkesmannen en koordinerende rolle i

arbeidet med oppdatering av eksisterende planer, og at arbeidet med avveininger av ulike

hensyn skal gjøres p nasjonalt plan av fagdirektoratene og departementene.

I forslaget til endring av vannforskriften er Fylkesmannsembetet tillagt rollen som koordinator

for arbeidet med oppdatering av planene. E-CO legger til grunn at Fylkesmannen som

koordinator ikke skal foreta konkrete avveininger av ulike hensyn som gjør seg gjeldende,

samt at fylkesmannens mandat blir entydig utformet. Det bør være en klar plan for

medvirkning og hvordan man kan komme med innspill til oppdateringsarbeidet i beskrivelsen

av Fylkesmannens rolle som koordinator. Fylkesmannens rolle som koordinator m etter E-CO

sin mening gis klare rammer, og arbeidsfordelingen mellom Fylkesmannsembetet og

sektormyndighetene m rammes godt inn for sikre en effektiv prosess.

E-CO var aktive i flere vannregioner i arbeidet som ligger til grunn for dagens planer, og

prosessene var preget av mye usikkerhet knyttet til hvordan miljøml skulle settes, hvilket

faktagrunnlag som skulle benyttes etc. og vi opplevde regionale forskjeller i prosessene frem

mot ferdige vannforvaltningsplaner. Omleggingen til mer statlig sektorstyring er fornuftig for

unngå slike forskjeller.
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Sentrale styringsdokumenter og veiledere for hvordan oppdateringen av

vannforvaltingsplanene skal skje m etter E-CO sin mening være p plass før arbeidet med

oppdatering av planen starter, og det m være åpenhet rundt prosedyrer og metodikk for

komme frem til eksempelvis oppdaterte miljøml. Dette er viktig for et mer enhetlig arbeid

med oppdatering av planene og som sikkerhet for at miljøml er basert p det

kunnskapsgrunnlaget som er tilgjengelig.

Som sektormyndighet for nasjonale interesser m NVE ha ressurser til følge opp og delta

aktivt i hele prosessen med oppdatering av planene både regionalt og p nasjonalt nivå.

NML er foreslått som ny hjemmelslov for vannforskriften, og E-CO støtter Energis Norges syn

p at en innføring av en ny hjemmel i NML kun skal være knyttet til implementering av

vanndirektivet i norsk rett. E-CO mener Energi Norges forslag til ny tekst for § 26a i NML er

en mer presis og avgrenset enn det opprinnelige forslaget. Energi Norges forslag til ny tekst

for §26 a er gjengitt under:

«g26 a Implementering av vanndirektivet

Kongen kan fastsette de forskrifter som et nødvendige for å implementere

Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av

rammet for fellesskapstiltak for vannpolitikk (vanndirektivet) i norsk rett»

Arbeidet med forvaltningen av norske vannressurser er et meget viktig bidrag for et fremtidig

lavutslippssamfunn og grønn vekst, og endringene som er foreslått i vannforskriften vil kunne

bidra til realiseringen av dette.
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