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Svar på høring om ny organisering av vannforvaltningsarbeidet 
 
Vedlagt følger utskrift av saken som ble behandlet i kommunestyret 13.12.2017. 
Vedtaket lyder: 
 

Kvinesdal kommune støtter forslaget til ny organisering av 
vannforvaltningsarbeidet forutsatt at den lokale medvirkningen blir ivaretatt like 
godt som tidligere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Edgar Vegge 
saksbehandler 
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Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S 
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HØRING PÅ NY ORGANISERING AV 
VANNFORVALTNINGSARBEIDET 

 
Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:  Saksbehandler: 
K54 2010/358 16576/2017 Edgar Vegge 

Saksnr: Utvalg: Dato: 

69/17 Forvaltningsutvalget 07.12.2017 
90/17 Kommunestyret 13.12.2017 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Kvinesdal kommune støtter forslaget til ny organisering av vannforvaltningsarbeidet 
forutsatt at den lokale medvirkningen blir ivaretatt like godt som tidligere.  
 
 
Behandling i Forvaltningsutvalget - 07.12.2017  
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig innstilt. 
 
Forvaltningsutvalgets innstilling 
Kvinesdal kommune støtter forslaget til ny organisering av vannforvaltningsarbeidet 
forutsatt at den lokale medvirkningen blir ivaretatt like godt som tidligere.  
 
 
Behandling i Kommunestyret - 13.12.2017  
Forvaltningsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 
Kvinesdal kommune støtter forslaget til ny organisering av vannforvaltningsarbeidet 
forutsatt at den lokale medvirkningen blir ivaretatt like godt som tidligere.  
 
 
 
   Problemstillinga i få ord:   
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i 
vannforskriften og naturmangfoldloven. Endringene gjelder hovedsakelig forenklinger i 
organiseringen av vannforvaltningsarbeidet. 
 
Rådmannen foreslår å støtte forslaget forutsatt at den lokale medvirkningen blir 
ivaretatt like godt som tidligere. 
 
Saksopplysninger:    
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i 
vannforskriften og naturmangfoldloven. Endringene gjelder hovedsakelig forenklinger i 
organiseringen av vannforvaltningsarbeidet. 
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Departementet foreslår at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som 
regionale planer etter plan- og bygningsloven. Dette betyr 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. 
 
Det foreslås videre at en hjemmel for forskriften tas inn i naturmangfoldloven, og at 
naturmangfoldloven dermed erstatter plan- og bygningsloven som en av de tre 
hjemmelslovene for vannforskriften. Videre foreslås enkelte justeringer for å bringe 
vannforskriften mer i samsvar med vanndirektivet. 
 
Departementet skriver at vannforskriften er utformet med tanke på første planperiode. 
Det skal ikke lenger vedtas nye vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram for 
kommende planperioder. Gjeldende forvaltningsplaner skal kun revurderes og 
oppdateres, mens tiltaksprogrammene kun skal oppdateres dersom det anses 
nødvendig. Dette er bakgrunnen for at det flere steder er foreslått endringer i 
forskriften. 
 
For vår del betyr det at Vest-Agder fylkeskommune ikke lenger blir 
vannregionmyndighet. Fylkesmannen vil overta rollen med å koordinere arbeidet, 
Miljødirektoratet skal sørge for høring av endringer i vannforvaltningsplanen, mens 
Klima- og miljødepartementet vedtar endringene. 
 
Rådmannens vurdering:   
Første runde med å få på plass vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram og 
handlingsprogram ble ferdig i 2016. Prosessen var omfattende, med mange 
innvolverte parter og mange dokumenter. Planen ble vedtatt i fylkestingene i Aust-
Agder, Vest-Agder, Telemark og Rogaland sommeren 2015, og til slutt endelig 
godkjent i Klima- og miljødepartementet sommeren 2016. Godkjenningen inneholdt 
flere endringer slik at planen må leses i sammenheng med godkjenningsbrevet.  
 
Det var krevende å følge med på prosessen i forrige runde. Å ha oversikt over hva 
som ble vedtatt og om og hvordan det påvirker kommunen oppleves fortsatt som 
utfordrende. Rådmannen er enig i at prosessen i årene framover med fordel kan 
gjøres enklere.  
 
Rollefordelingen og saksprosessen som foreslås ligner de store vannkraftsakene der 
NVE sørger for høringer av konsesjonssøknaden og skriver innstilling, mens Olje- og 
energidepartementet fatter vedtak. Her vil altså Miljødirektoratet sørge for høring av 
endringer i vannforvaltningsplanen, mens Klima- og miljødepartementet vedtar 
endringene. Fylkesmannen får en rolle i tillegg med å koordinere det lokale arbeidet, 
bl.a. hente inn lokale innspill. Fylkesmannen kan også opprette vannregionutvalg for å 
sikre lokal medvirkning.  
 
Det tar tid å bygge en organisasjon som fungerer i alle ledd. Fylkeskommunen har 
brukt noen år på å få «satt» organisasjonen, men rådmannen opplever at den 
fungerer bra, vi får hjelp når vi trenger det, og de har vært flinke til å drive prosessen 
framover. Det vil være synd å måtte starte på nytt med å bygge en ny organiasjon. 
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Samtidig er det av mindre prinsipiell betydning om det blir fylkesmannen eller 
fylkeskommunen som får det regionale ansvaret, eller hvilket lovverk planene skal 
vedtas etter. Det som betyr noe er om kommunens stemme blir hørt. Så sant den 
lokale medvirkningen blir ivaretatt som tidligere, så foreslår rådmannen at kommunen 
støtter endringene.   
 
6722: Vurdert i saksframstillingen: Ikke relevant:  
Økonomi  X 
Levekår og likestilling  X 
Klima/miljø X  
Barn og unges oppvekstvilkår  X 
Trafikksikkerhet  X 

 
Vedlegg 
1 Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 
2 Høringsnotat 
 


