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HØRINGSUTTALELSE VEDR. FORESLÅTTE ENDRINGER I 

VANNFORSKRIFTEN OG NATURMANGFOLDLOVEN  

 

I tilknytning til KLDs høringsbrev av 5. oktober 2017 vedr. endringer i vannforskriften og 

naturmangfoldloven (NML) og organisering av vannforvaltningsarbeidet vil Øst-Telemarkens 

Brukseierforening (ØTB) bemerke:  

 

ØTB gir sin tilslutning til hovedtrekkene i KLD og OEDs foreslåtte endringer i vann-

forskriften og naturmangfoldloven, herunder forslaget om å frakoble vannforvaltningsplanene 

fra plan- og bygningsloven. ØTB støtter også forslaget om å overføre koordineringsansvaret 

for det regionale arbeidet fra utvalgte fylkeskommuner til utvalgte fylkesmenn.  

 

Det er etter ØTBs oppfatning i tråd med god og langvarig forvaltningstradisjon i Norge at 

staten har ansvaret for forvaltningsoppgaver som krever sentrale beslutninger, og som 

forutsetter et nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning, jf. Meld. St. 22 (2015-2016)  Da 

det er et nasjonalt ansvar å oppfylle vanndirektivets krav, er det viktig at Norge vedtar 

velbegrunnede og realistiske mål som også er vurdert i et overordnet nasjonalt perspektiv. 

Dette er særskilt viktig for interesser som bl.a. forsyningssikkerhet for elektrisk kraft, hvilket 

også departementene har fremholdt i brev til vannregionene av 24. januar 2014 vedr. 

nasjonale føringer. 

 

ØTB mener at vannregionene i arbeidet med vannforvaltningsplanene ikke har tilnærmet seg 

problemstillingene med det helhetsperspektiv som departementenes nevnte brev av 24. januar 

2014 forutsetter. Dette har etter ØTBs oppfatning medført at vannkraftens store betydning for 

nasjonale klimamål, verdiskaping, flomdemping osv. ikke er blitt vektlagt som fortjent, 

samtidig som lokale miljøutfordringer generelt har fått større proporsjoner enn fortjent.     

 

ØTB mener at Fylkesmannens fremtidige oppgaver som statens regionale representant på 

fylkesnivå, må avgrenses i forhold til eget sektoransvar. ØTB er dessuten opptatt av at NVE 

ved de forestående oppdateringer av vannforvaltningsplanene har tilstrekkelige ressurser til å 

spille den aktive rollen som forutsettes, herunder rollen som veileder og premissgiver for 

endringsforslag til gjeldende forvaltningsplaner.  
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For øvrig vil vi vise til høringsuttalelsen fra Energi Norge som ØTB gir sin tilslutning.  

 

 

 

Med hilsen 

ØST-TELEMARKENS BRUKSEIERFORENING 

 

 

 

Kopi: OED, NVE, Miljødirektoratet 

 

 


