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Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til Klima- og miljødepartementet sin høring av 

forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. 

Høringsfristen er 15.01.2018. 

 

Høringsdokumentene fra Klima- og miljødepartementet kan leses digitalt her: 

Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-vannforskriften-og-naturmangfoldloven/id2576526/ 

 

Klima- og miljødepartementet sin videre saksbehandling på denne høringen kan trolig 

bestilles fra Klima- og miljødepartementet sitt saksnummer:2012/3974 i 

OEP-databasen som finnes her: 
https://www.oep.no/search/result.html?searchType=advanced&caseNumber=2012/3974&list2=92&caseSearch=true&sortField=documentNumber&sortOrder=desc 

 

NMF mener det er bra at departementet har fokus på rene drikkevannsforekomster. 

Rene drikkevannsforekomster er en mangelvare i verden. Med klimaendringer kan man 

se for seg ytterligere utfordringer med drikkevannforekomster.  

 

Norges Miljøvernforbund er den miljøvernorganisasjonen i Norge som har vist størst 

interesse for at våre drikkevannskilder, vann, elver, bekker, nedbør, fjorder og 

havområder skal være så rene og frie for forurensing som mulig, derfor skriver vi også 

dette høringsinnspillet. Norges Miljøvernforbund ble 03.11.2017 kontaktet av ett av 

våre medlemmer som anmodet oss om å skrive høringsinnspill vedrørende endringer i 

vannforskriften og naturmangfoldloven. I ettertid har flere av våre øvrige medlemmer 

også tatt kontakt. En bedrift som er sponsor av NMF har også nå nylig (i januar 2018) 

anmodet oss om å ha fokus på vannforurensing. 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-vannforskriften-og-naturmangfoldloven/id2576526/
https://www.oep.no/search/result.html?searchType=advanced&caseNumber=2012/3974&list2=92&caseSearch=true&sortField=documentNumber&sortOrder=desc


 
 

Side 2 av 3 
 

Innhold 

1.0. Noen eksempler på saker som NMF har jobbet med det siste året som vedrører 

vannforurensing ...................................................................................................................................... 2 

2.0. Positive til at naturmangfoldloven erstatter plan- og bygningsloven ......................................... 3 

3.0. Departementet har foreslått uakseptable forurensende smutthull i nytt forslag til regelverk .. 3 

4.0. Vannforskriften §§ 7 og 12 annet ledd bør bevares.................................................................... 3 

 

1.0. Noen eksempler på saker som NMF har jobbet med det siste 

året som vedrører vannforurensing 
Som eksempler på noe av det som NMF har jobbet med det siste året, og som vi også kommer til å ha 

fokus på fremover, som vedrører vannforurensing kan NMF nevne følgende: 

 Oppdrettsnæringens negative påvirkning av vannforekomster, der følgende nevnes som 

eksempel: 

o ekstreme mengder fiskemøkk som slippes urenset ut i fjordene og som havner på 

fjordbunnen og dreper mesteparten av livet på sjøbunnen. NMF mener at det må 

stilles krav til tette forurensingsfrie og rømningsfrie anlegg. Det må stilles krav til at 

møkka fra anleggene skal benyttes som en ressurs. 

o Store mengder med avfall, plast og taurester som slipper ut fra oppdrettsanleggene. 

o Rømming fra oppdrettsanleggene resulterer i genetisk forurensing av 

villaksbestandene som har naturlig tilhold i våre vassdrag og fjorder 

o Dagens åpne anlegg fungerer som utklekkingsanstalter for lakselus som har en svært 

negativ påvirkning på våre villaksstammer og sjøørretstammer. 

o Avlusning av de åpne anlegg har flere steder i Norge gått på bekostning av rekefelter 

 NMF stiller oss meget kretisk til at Nordic Mining skal få tillatelse til å dumpe gruveavfall 

fra Engebøfjellet i Førdefjorden. Dette er uakseptabelt miljøforurensing av verste slag. 

 NMF har i flere år hatt fokus på å begrense Statens vegvesen og kommunenes 

miljøforurensende saltspredning langs norske veger. Saltet kommer ned i elver og 

vassdrag, samler seg på bunnen av innsjøer, og danner en saltsuppe som ødelegger alt liv 

på bunnen av ferskvann. Det er uakseptabelt at Statens vegvesen skal stå i bresjen for 

denne typen miljøødeleggelser. 

 NMF har hatt stort fokus på bevaring av rødlistede arter langs elver og vassdrag, blant 

annet bevaring av elveperlemusling. 

 NMF har hatt fokus på at kalkforurensning og kjemikalier fra drikkevannsanlegg skal 

slippes ut i avløpsnettet, i stedet for å slippes ut i nærmeste vassdrag nedenfor 

vannverkene. 

 NMF har sendt flere protestskriv, blant annet til Ålesund kommune, som har anlagt både 

deponi med søppel og industriområde med avrenning ned til drikkevannskilden 

Brusdalsvannet. 

 NMF har i 2017 hatt stort fokus på plastrydding. 
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2.0. Positive til at naturmangfoldloven erstatter plan- og 

bygningsloven 
NMF er positive til at naturmangfoldloven erstatter plan- og bygningsloven. Slik plan- og 

bygningsloven i dag fungerer så kan en kommune av økonomiske grunner, for å hente inn 

eiendomsskatt, tillate forurensing av vannforekomster.  

Fylkeskommunen som er en politisk institusjon har av og til en tendens til å prioritere økonomiske 

hensyn foran negative miljøkonsekvenser. NMF er derfor også positive til at ny 

forvaltningsmyndighet blir Fylkesmannen. 

 

Naturmangfoldloven er videre en lov som har spesielt fokus på bevaring av naturverdier og arter, og 

det er meget bra at den nye vannforskriften blir en del av denne loven. 

 

3.0. Departementet har foreslått uakseptable forurensende 

smutthull i nytt forslag til regelverk 
NMF har lagt merke til at departementet har foreslått følgende regelendringer, som på oss kan virke 

til å være uakseptable forurensende smutthull i nytt forslag til regelverk: 

 

«x) Innblandingssone(r): Område(r) i en vannforekomst, i direkte tilknytning til et punktutslipp, hvor 

de fastsatte miljøkvalitetsstandardene i vedlegg VIII kan overskrides, så lenge dette ikke påvirker 

resten av vannforekomsten» 

 

«§ 8 første og annet ledd skal lyde: Miljømålene i §§ 4 - 7 skal i utgangspunktet nås innen utgangen 

av den til enhver tid gjeldende planperiode. Hvis vesentlige kostnader eller andre tungtveiende 

hensyn vanskeliggjør oppfyllelse av miljømålene innen fristen i første ledd, kan det besluttes at 

fristen for å nå miljømålene utsettes til neste planperiode.» 

 

Dette er uakseptable løsninger, som kun har til hensikt å la offentlige myndigheter og forurensere få 

finne mulige smutthull i regelverket. Slike smutthull er uakseptable, og bør tettes. 

4.0. Vannforskriften §§ 7 og 12 annet ledd bør bevares 
Vannforskriften §§ 7 og 12 annet ledd omhandler miljømål og stans av utslippene av 
farlige stoffer til vann, og blant annet regler for ny aktivitet eller nye inngrep. Disse 
bestemmelsene ser ut til å gå helt ut av forskriften, noe som da vil tilsi at det ikke lenger 
er et forbud mot farlig stoffer til vann, samt at kravene til vilkår bortfaller. Blant annet 
ser det ut til at vilkåret ved nye inngrep eller aktiviteter som skal med "rimelighet 
oppnås med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre", skal fjernes helt fra 
forskriften. 
Endringene vil derfor ikke være i tråd med regjeringens mål om bærekraftig utvikling og 
målet om å styrke lokaldemokratiet og lokale forhold. 
 
 
Miljøvennlig hilsen, 
Trygve W. Moxness 
saksbehandler 
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