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Kongelige Klima- og miljødepartementet 

 

 

Innspill på høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven  

Vi viser til brev datert 05.10.2017 fra Klima- og miljødepartementet - Høring av forslag til endringer i 
vannforskriften og naturmangfoldloven, som ble behandlet på møtet i Haugalandet vannområdeutvalg 
5.12.17. Haugalandet vannområde ved vannområdeutvalget ønsker å komme med innspill til 
høringen.  

 
Haugalandet vannområde er organisert gjennom en beslutningstakende styringsgruppe 

(vannområdeutvalg), en arbeidsgruppe med representanter fra kommunenes administrasjon samt en 

temagruppe knyttet til vann og avløp. Vannområdet, med dets nåværende grupper, sikrer og bidrar i 

dag til at lokal forankring og medvirkning blir ivaretatt i arbeidet for renere vann på Haugalandet. 

Haugalandet vannområdeutvalg består av politikere fra Vindafjord, Tysvær, Bokn, Haugesund og 

Karmøy kommuner samt to fylkespolitikere. I tillegg sitter også Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og 

Fylkesmannen i utvalget. 

Haugalandet vannområdeutvalg er uenig i Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i 

vannforskriften og naturmangfoldloven. Det begrunner vi slik; 

 
 
Dagens system med regionalplanstatus fungerer godt i vannregion Rogaland!  
 
Rogaland fylkeskommune som vannregionmyndighet har skapt lokalt engasjement og god fremdrift i 
arbeidet. Det har vært en styrke å ha hjemmel i plan- og bygningsloven som gir planen status som 
regionalplan, og som sikrer rett til medvirkning og plikt for alle kommuner og statlige regionale 
styringsmakter. Haugalandet vannområdeutvalg mener en frakobling fra plan- og bygningsloven vil 
føre til at lovgrunnlaget svekkes. Så lenge andre regionale planer behandles og vedtas i 
fylkeskommunen, vil fylkeskommunens fratredelse som regional saksbehandler føre til tap av 
kompetanse i vannforskriftsarbeidet, og gjøre det vanskeligere å se sammenhengen i planarbeidet. 
Det vil føre til dårligere utnyttelse av synergiene mellom de ulike regionale planer og 
vannforvaltningsplanene.  
 
Det er det lokale arbeidet som sikrer rent vann, og lokal forankring har til nå vært et viktig prinsipp i 
vannforskriftarbeidet. Det er viktig og ikke ødelegge dette engasjementet som nå er opparbeidet. For å 
holde frem med et slikt engasjement og god fremdrift med lokal tiltaksgjennomføring, er 
vannområdekoordinatorene helt sentrale. Haugalandet vannområdeutvalg mener det er avgjørende at 
ressursene til arbeidet i vannområdene holdes oppe på samme nivå, slik at vi fortsatt kan ha egne 
vannområdekoordinatorer. 
 
Om det blir en overføring av ansvar som regional vannkoordinator fra fylkeskommunen til 
Fylkesmannen, må det følge med nødvendige personalressurser både til Fylkesmannens aktuelle 
avdelinger og til vannområdene. Fylkeskommunen trenger òg å bidra i det videre arbeidet, og trenger 
ressurser til det.  
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Rogaland må holde frem som en egen vannregion. Både naturgitte forhold og næringslivet er 
særegent i Rogaland. Dimensjonene og strukturen i landbruksnæringen er et eksempel her. 
Nedbørfeltene er små, med høye krav til lokalkunnskap. Aksjon Vatsvassdraget er en lokalt initiert 
aksjon som har grobunn i lokalt engasjement. Haugalandet vannområde ønsker å tilrettelegge for best 
mulig medvirkning, og støtte opp om aksjonen og andre lokale tiltak. Alt dette vil bli best ivaretatt med 
Rogaland som en egen vannregion.  
 
Dersom status som regional plan med hjemmel i plan- og bygningsloven blir endret, er det ekstra viktig 
at det blir utarbeidet et klart og dekkende hjemmelsgrunnlag for regionale styresmakter og 
kommunene sitt videre arbeid for å bedre vannmiljøet. Dette er avgjørende for å få en plan med 
tyngde og lokal forankring. Vi tviler på om dette vil bli like godt ivaretatt med de endringene i 
hjemmelsgrunnlag som det her er forslag om. Status til vannforvaltningsplanene må ikke svekkes på 
en slik måte slik at det blir vanskeligere å få satt av ressurser til vannarbeidet i kommunene. 
 

 

Vennlig hilsen,            

 

Gudrun Caspersen     Sven-Kato Ege    
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