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Uttalelse til høring - forslag til endringer i vannforskriften og
naturmangfoldloven

Nordland fylkesting har fattet følgende vedtak i sak 188/2017:

Nordland fylkesting uttaler følgende til høring av endringer i vannforskriften og
naturmangfoldloven:

En frakobling av arbeidet fra plan- og bygningsloven er uheldig. Dette gir en svekket
planprosess med mer statlig overstyring og «avpolitisering» av vannforvaltningen.
Vannressursene er våre felles ressurser og forvaltningen av disse bør ikke defineres som et
rent sektoransvar.
Forskriftsendringen utfordrer Stortingets intensjon om at regionreformen skal styrke
regionenes samfunnsutviklerrolle. Fylkestinget mener endringer i vannforvaltningsarbeidet
må være en del av regjeringens ekspertutvalgs vurderinger av nye oppgaver til regionene.
Nordland fylkesting kan ikke se effektiviseringsgevinsten av høringsforslaget. Det kan virke
som den vesentligste endringen er å fjerne den politiske dimensjonen lokalt og regionalt.
Nordland fylkesting mener dette er uheldig i en demokratisk kontekst.
Fylkestingets erfaring som vannregionmyndighet tilsier at det er et relativt stort etterslep på
både kunnskapsinnhenting, overvåking og forankring av tiltak. Fylkestinget er bekymret for
at det nå legges opp til et for lavt ambisjonsnivå når det kommer til måloppnåelse for våre
vannressurser.
Det bør fortsatt være en lovfestet samordningsarena regionalt (vannregionutvalg). Dersom
den regionale samordningen ikke finner sted, vil resultatet blir en enda mer sektorisert
forvaltning.
Det må sikres at arbeidet i lokale vannområder videreføres. Det må også på plass økt og mer
forutsigbar finansiering til områdenes drift.
Det uklart hvilken juridisk virkning en plan hjemlet i naturmangfoldloven vil ha. Bortfall av
plan- og bygningslovens hjemmel om at statlige organer og kommunene har rett og plikt til
å delta i planleggingen kan medføre risiko for at både kommuner og sektormyndigheter i
større grad vil distansere seg fra aktiv deltakelse. Dette kan igjen føre til dårligere
måloppnåelse.
Dersom forskriften skal endres må den inneholde en overgangsbestemmelse som blant annet
klargjør hvilken virkning den vedtatte regionale planen vil ha ved evt. ikrafttiedelse av ny
forskrift 1.juli 2018.

Se også vedlagt saksutredning.

Adresse Postmottak Tlf.: 75 65 00 00 Kultur, miljø og folkehelse
Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Plan og miljø
8048 Bodø Lars Ekker

Tlf: 476 72334
Besøksadresse Moloveien 16



Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for Plan og miljø

Lars Ekker
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO

Vedlegg: DokID
Høringsuttalelse - Forslag til endringer i naturmangfoldloven og

vannforskriften 927969

2#12:10e239a9-8c02-48f1-8de6-29ca29e52c66:4

2


