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Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven - 
høringsuttalelse fra Kristiansand kommune 
 
Viser til deres høringsbrev datert 05.10.2017. 
 
Vi har lagt frem saken for kommunens by- og miljøutvalg som har behandlet saken 
04.01.2018 og fattet følgende vedtak: 
 

 
By- og miljøutvalget støtter ikke foreslåtte endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven, og anbefaler at vannforvaltningsplanene fortsatt skal behandles 
som regionale planer etter plan- og bygningsloven og at fylkeskommunene fortsatt 
skal ha en formell rolle i vannforvaltningsarbeidet. 

 
Saksfremstilling og utskrift av kommunens vedtak følger vedlagt. 
 
Med hilsen 
 
Trond Johanson  
Naturforvalter  

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift  

 
Vedlegg: saksfremstilling og vedtak 
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Vedtak: 
 
By- og miljøutvalget støtter ikke foreslåtte endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven, og anbefaler at vannforvaltningsplanene fortsatt skal 
behandles som regionale planer etter plan- og bygningsloven og at 
fylkeskommunene fortsatt skal ha en formell rolle i vannforvaltningsarbeidet. 
(Enst.) 
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Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 
 

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven.  Endringen innebærer at forskriftshjemmelen flyttes til 
naturmangfoldloven. Utgangspunktet for endringene skal hovedsakelig være forenklinger i 
organiseringen av vannforvaltningsarbeidet, særlig på overordnet nivå. 
Det foreslås at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter 
plan- og bygningsloven. En slik frakobling fra plan- og bygningsloven medfører at de 
fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter ikke lenger skal ha en formell rolle i 
arbeidet. Det foreslås at utvalgte fylkesmenn får ansvaret for å koordinere det forberedende 
regionale arbeidet, mens Miljødirektoratet i samråd med øvrige berørte direktorater 
utarbeider og sørger for høring av oppdaterte vannforvaltningsplaner, og oversender 
tilrådning til Klima- og miljødepartementet. 
 

Vannforvaltningsarbeidet er omfattende og komplekst og vi har forståelse for at 
departementene ønsker å forenkle arbeidet. Kommunen er imidlertid bekymret for at bytte av 
sentrale aktører nå vil medføre at påbegynt arbeid forsinkes, og at frakobling fra plan- og 
bygningsloven vil medføre at vannforvaltningstiltak i mindre grad vil pålegges ved nye 
byggeprosjekter. De regionale vannforvaltningsplanene har kun virket i snaut 1,5 år, og 
gjennomføringen er så vidt kommet i gang. Kommunen finner det derfor mest 
hensiktsmessig at arbeidet fortsetter som i dag ut denne planperioden (2021), og at en 
deretter gjør en omfattende evaluering før en evt vurderer endringer.  
 

Hensynet til formålet med vannforskriften, altså godt vann, må være hovedfokuset i 
vannforvaltningsarbeidet. 
 

Teknisk direktør mener at det er for tidlig å gjøre endringer i vannforskriften, og at 
evt. endringer bør gjøres på grunnlag av evaluering av prosessarbeidet og gjennomføring av 
vannforvaltningsplanene sett under ett og ikke midt i en planperiode. 
 
Forslag til vedtak 
 

By- og miljøutvalget støtter ikke foreslåtte endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven, og anbefaler at vannforvaltningsplanene fortsatt skal 
behandles som regionale planer etter plan- og bygningsloven og at 
fylkeskommunene fortsatt skal ha en formell rolle i vannforvaltningsarbeidet. 

 
Ragnar Evensen  
Teknisk direktør Aase M. Hørsdal 
 Parksjef 
 
Vedlegg: 
Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven, brev fra Klima- og 
Miljødepartementet, med høringsnotat datert 05.10.2017 


