
Fra: kjersti.ohr@sandnes.kommune.no 
Sendt: 16. januar 2018 16:17 
Til: Postmottak KLD 
Emne: Uttalelse til høring forslag til endringer i vannforskriften og 

naturmangfoldloven 
 

Kommunene har en sentral og viktig rolle når det gjelder å gjennomføre tiltak for å få bedre 
vannmiljø eller å opprettholde godt vannmiljø i henhold til forvaltningsplaner for vann og 
Vannforskriften. Kommunene er ansvarlig for mange av tiltakene som bør gjennomføres 
eller de er ansvarlig for å sørge for at andre gjennomfører tiltak. Dersom målet om god 
tilstand i vann skal oppnås er det essensielt å se på hva som er den beste organiseringen for 
at det skal bli best mulig gjennomførbarhet av arbeidet i kommunene. 
  
For at kommunene skal være i stand til å gjennomføre det store omfanget av tiltak bør 
arbeidet organiseres slik at det passer inn i allerede etablerte systemer og prosesser i en 
kommune. Regionale planer og kommunalt planarbeid i henhold til plan- og bygningsloven 
er kommunene rigget for og har systemer for å ivareta. Planer vedtatt i henhold til plan og 
bygningsloven har også den forankring som er nødvendig for at de skal ha gjennomslagskraft 
i kommunen og for at de kan håndteres i etablert plansystem. Dersom forankringen i plan- 
og bygningsloven tas bort vil det ha konsekvenser for hvilken tyngde og gjennomslagskraft 
den regionale vannforvaltningsplanen vil ha i kommunen og derigjennom hvor god 
gjennomførbarhet planen vil ha lokalt. På bakgrunn av det vil vi ikke anbefale at koblingen til 
plan- og bygningsloven og et etablert system for plangjennomføring fjernes. 
 
Kommunene er i tillegg avhengig av eksterne ressurser knyttet til gjennomførig av 
forvaltningplanene for vann og Vannforskriften. Det gjelder både organisatorisk og 
økonomisk. Dersom arbeidet i henhold til vannforskriften og arbeidet med 
forvaltningsplaner for vann blir lagt til Fylkesmannen i stedet for Fylkeskommunen er det 
viktig at kompetanse og ressurser knyttet til oppfølging og revidering av planer følger med. 
Det er også viktig at ansvaret for vannforvaltningsplanen blir lagt til en 
fylkesmann/fylkeskommune innen vannregionen. Det er en av erfaringene vi fikk etter 
pilotarbeidet med vannforvaltningsplan for Figgjo og Otra hvor arbeidet ble organisert fra 
Vest-Agder. 
  
Organisering av vannområder med egne prosjektledere som hjelper kommunene med oppfølging og 
koordinering av arbeidet, både innspill til plan, felles overvåking, tiltak og rapportering, er av stor 
betydning. På Jæren har vi lang tradisjon med felles koordinering og organisering av 
vannmiljøarbeidet og vi ser at det er nødvendig for å oppnå resultater lokalt. Dersom det ikke skal 
være en fast organisering av arbeidet lokalt/regionalt i vannområder eller tilsvarende, som både gir 
innspill til regionalt/statlig nivå samt hjelper kommunene med å følge opp forventninger og tiltak, vil 
det medføre en ytterligere 
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