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HØRING: 
Forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften 

  
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til høringsbrev og høringsnotat av 5. oktober 2017 fra 
Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet.  
 
MEF mener det er et positivt og viktig med et tydelig statlig engasjement når det gjelder 
helhetlig og effektiv forvaltning av norske vannressurser. Dette er noe MEF har etterlyst når det 
gjelder andre vannpolitiske områder, blant annet i forbindelse med høringen i forhold til NOU 
2015:16 Overvann i byer og tettsteder. Som problem og ressurs.  
 
MEF merker seg at problematikken som knytter seg til overvann og generell vann- og 
avløpsforvaltning ikke er blitt vurdert i sammenheng med tematikken som opptas i forslagene til 
endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften. MEF håper at nødvendige hensyn blir tatt for 
å sikre effektiv og god håndtering av generelle vann- og avløpsfaglige utfordringer lokalt, også 
ved revisjon av planverk i statlig regi. 
 
MEF viser til Norsk Vanns høringsuttalelse datert 20.12.2017, og påpeker at risikoen for at 
vannforvaltningsarbeidet ikke blir mer fragmentert, og at ambisjonsnivået for mest mulig 
helhetlig forvaltning hensyntas. MEF er urolig for at ny tiltenkt rolle som regional 
vannkoordinator tillagt utvalgte fylkesmannsembeter ikke blir sikret tilstrekkelig finansiering og 
dermed ikke gir nok ressurser og fokus på kommunal VA-forvaltning som dagens 
fylkesmannsembeter allerede fører tilsyn med. Dette er ikke blitt omtalt i høringsnotatets kapittel 
4 om økonomiske og administrative konsekvenser.  
 
MEF finner grunn til å påpeke at god kommunal forvaltning av vann- og avløpstjenester krever 
gode tilsynsrutiner, og ber departementene vurdere dette særskilt for at tilsyn og veiledning 
sikres i størst mulig grad, noe som er viktig for å sikre MEFs medlemsbedrifter forutsigbare 
rammevilkår og effekt i gjennomføring av konkrete prosjekter og ikke forvansker prosjektering 
av nødvendige tiltak.  
 



2 

MEF mener også det er grunn til å utvise forsiktighet når en flytter hjemler fra en lov som plan- 
og bygningsloven, og ber departementene påse at dette ikke vil føre til unødige konflikter der 
ulike hensyn som i fremtiden fortsatt vil tilligge plan- og bygningsloven står i motstrid med å 
flytte hjemmel fra plan- og bygningsloven til naturmangfoldloven, som angitt i høringsnotatets 
vedlegg II. 
 
Utover dette har ikke MEF innsigelser til øvrige endringer i lov eller forskrift som angitt i 
høringsnotatet, og ønsker departementet lykke til med det videre arbeidet, og bistår gjerne med 
nærmere informasjon dersom dette skulle være ønskelig. 
 
Kort info om MEF 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon 
som representerer mer enn 2000 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av 
medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også 
skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter 
medlemsbedriftene for rundt 77 milliarder kroner i året og sysselsetter mer enn 30 000 
arbeidstakere. MEF har egen hovedavtale med LO og tariffavtaler med Norsk 
Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Fellesforbundet. 
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