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Uttalelse til forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 
 
Vi viser til e-post av 5. oktober 2017 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i 
vannforskriften og naturmangfoldloven. Forslaget innebærer primært at vannforvaltnings-
planene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven. 
Fylkeskommunene skal ikke lenger være vannregionmyndighet, og utvalgte fylkesmanns-
embeter skal få ansvaret for å koordinere det forberedende regionale arbeidet. 
 
Fylkesmannen i Buskerud vil med dette knytte noen kommentarer til forslaget. 

 Det foreslås at utvalgte fylkesmannsembeter skal være vannkoordinatorer på regionalt 
nivå. Regionale vannkoordinatorer skal være bindeleddet mellom nasjonalt, regionalt 
og lokalt nivå. Oppgavene til de regionale vannkoordinatorene er klart definert i utkastet 
til forskriften, noe som er viktig for videre omstilling og planarbeid.  
Ut fra prosessen med sammenslåing av fylkesmannsembeter som trår i kraft 1.1.2019, vil 
vi stille spørsmål ved at forskriftsendringene skal tre i kraft allerede 1.6.2018.  
Vi understreker viktigheten av at de fylkesmannsembeter som blir valgt ut til å ha en reg-
ional vannkoordinatorrolle, bør få kunnskap om dette i god tid før forskriften trer i kraft. 
 

 Inndelingen i vassdragsbaserte vannregioner skal fortsatt opprettholdes. Det bør 
imidlertid vurderes om dagens inndeling av vannregionene er geografisk hensiktsmessig 
ut fra sammenslåingen av flere fylker, eller om det bør foretas enkelte justeringer. 
 

 Vi forutsetter at de foreslåtte endringene av organiseringen blir fulgt opp med tilstrekke-
lige ressurser til regionale vannkoordinatorer. Vi mener at det er viktig at også fylkes-
mannsembeter som ikke blir regionale vannkoordinatorer, får ressurser til å følge opp 
vannforskriften innen sine fylker. Det gjelder blant annet evaluering av effekt av tiltak, 
overvåking og kunnskapsinnhenting.  
 

 Fylkesmannen mener at det fortsatt er avgjørende å sikre en god lokal forankring, 
medvirkning og eierskap til planene på kommunalt nivå. Vannforskriften er ikke en 
hjemmelsforskrift, og vedtak om tiltak for å nå miljømålene må hjemles i sektorlov-
verket. Kommunene er sektormyndighet for gjennomføring av tiltak på flere sentrale 
områder, blant annet etter plan og bygningsloven og viktige deler av forurensnings- og 
landbrukslovgivningen. En sentral oppgave vil derfor være å legge til rette for fortsatt 
deltakelse og medvirkning fra lokale og regionale aktører. 
 



 Forslaget til endringer innebærer at regional vannkoordinator kan dele vannregionen inn i 
vannområder dersom det er hensiktsmessig. Fylkesmannen mener at det er viktig at 
ordningen med vannområder basert på nedbørfelt blir opprettholdt og at dette sikres 
gjennom forskriften. Inndelingen i vannområder står sentralt i det lokale arbeidet med 
vannforskriften og vannforvaltningsplanene. Det må derfor sikres en organisering som 
legger til rette for fortsatt lokal deltakelse og medvirkning, og vannområdene kan spille 
en viktig rolle i den forbindelse. Enkelte av dagens vannområder kan imidlertid vurderes 
sammenslått dersom dette gir mer hensiktsmessige geografiske enheter. 
 

 Fylkesmannen vil fremheve vannområdekoordinatorenes betydning for vannforvaltn-
ingsarbeidet. Vår oppfatning er at velfungerende koordinatorer i vannområdene er en 
suksessfaktor i dette arbeidet. Vannområdekoordinatorene vil være viktige for å koordi-
nere arbeidet i vannområdene, følge opp tiltaksplaner og være samarbeidspartnere for 
vannkoordinatorene på regionalt nivå. Vi mener derfor at ordningen med vannområde-
koordinatorer må opprettholdes og styrkes der det er nødvendig. Det kan eventuelt være 
felles koordinator for nærliggende vannområder der dette er hensiktsmessig, noe som vil 
kunne føre til at vannområdekoordinatorene kan få fulle stillinger. 
 

 Forslaget til endring av lovhjemmel og organisering av arbeidet med regionale vann-
forvaltningsplaner bygger opp under EUs vanndirektiv med fokus på økologisk tilstand. 
Forankringen i plan- og bygningsloven har gitt muligheter og forventninger om at også 
øvrige interesser til vann og vassdrag knyttet til fritidsbruk og næring (bl. a. badevanns- 
eller jordvanningskvalitet og vannspeil/landskap) kunne inngå direkte i planen. 
Vannforekomster i svært god/god økologisk tilstand vil oppfylle kriteriene for de fleste 
brukerinteresser, men ikke alle. Innhold av bakterier kan f.eks. ha stor betydning for 
bruken av vassdraget, men bakterier er ikke et kvalitetselement i økologisk tilstand siden 
de i liten grad påvirker vannorganismer. 
 

Fylkesmannen mener imidlertid at brukerinteresser er viktige forhold som må inngå i en 
helhetlig vannforvaltning. Dette er en utfordring som i større grad bør belyses samtidig 
med de foreslåtte endringene i vannforskriften, og det må kommuniseres hvordan slike 
hensyn og interesser kan og bør følges opp videre. 

 
 I utkastet til endringer i vannforskriften er det foreslått justeringer av en del paragrafer 

for å gjøre forskriften mer presis, samt bringe den mer i samsvar med vanndirektivet. Vi 
har ingen vesentlige merknader til presiseringene/tilføyelsene i de enkelte paragrafene. 

 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth 
avdelingsdirektør 

Hilde Sundt Skålevåg 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare 
sendt elektronisk.


