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Høringsinnspill til  forslag om endring i vannforskriften og naturmangfoldloven 
 
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven, i brev datert 5.10.2017. Dette er et innspill fra Lillesand og Birkenes felles 
tekniske tjenester (FTT) med forbehold om politisk godkjenning. 
 
Lillesand kommune leder et pågående interkommunalt prosjekt for håndtering av sulfidholdige 
steinmasser, et lokalt initiativ som i stor grad har blitt mulig etter veiledning  og støtte fra 
fylkeskommunens vannforvaltningsavdeling. 
 
Lillesand og Birkenes FTT har hatt et tett og konstruktivt faglig samarbeid med nåværende 
fylkeskommunale vannforvaltning. Oppfatningen er at dagens organisering har fungert meget bra og 
vi ser ingen umiddelbar gevinst på lov og forskriftsendringen selv om den på sikt kan føre til en 
effektivisering av vannforvaltningen forutsatt at de samlede ressursene ikke reduseres. Samtidig kan 
man heller ikke se bort ifra at endringen vil kunne føre til mindre lokal forankring og medvirkning. 
 
Ved en eventuell overføring av midler fra fylkeskommunen til fylkesmannsembetene, er den 
praktiske effekten at arbeidsplasser og ansvar vil bli flyttet. Det kan igjen føre til en redusert 
fremgang i prosjekter og oppfølging av planer i en slik overgangsfase. 
 
Det er viktig for kommunene at arbeidet med igangsatte planer ikke stanser opp på grunn av en 
myndighet/ansvarsoverføring. Flere lokale tiltak for vannkvaliteten er avhengig av et ubrutt offentlig 
samarbeid over lengre tid med de regionale koordinatorstillingene. Lillesand og Birkenes FTT ønsker 
å legge vekt på at kompetansen i vannområdene derfor må videreføres for ikke å miste kontinuitet i 
vannforvaltningsarbeidet på grunn av dette lovendringsforslaget. 
 
Med hilsen 
 
 
Ånund Ettestad 
Naturforvalter 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur 
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