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Høringsuttalelse vedr forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 

 

Formannskapet i Trondheim har 12.desember 2017 behandlet høringsuttalelse til endringer i 

vannforskriften og naturmangfoldloven. Uttalelsen er vedlagt. 
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TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Marianne Langedal 

miljøsjef 

Terje Nøst 

naturforvalter 
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Vedtak 

Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse til Klima- 
og miljødepartementet:  
 

1. Lokal medvirkning og god regional organisering av vannforvaltningsarbeidet vil være 
avgjørende for det videre arbeidet med å oppnå vannforskriftens mål.  

Vannområdene har i dag etablert velfungerende samarbeidsformer med stor grad av 
lokal medvirkning. Trondheim kommune mener forslaget til ny organisering gir uklare 
føringer for hvordan arbeidet i de ulike vannområdene skal følges opp. Dagens 
organisering og prosess i vannområdene skal fjernes fra vannforskriften uten at det 
foreligger noen klare retningslinjer. Mangel på forutsigbarhet kan gjøre det vanskelig å 
få til god nok medvirkning som skal sikre flyt av lokal kunnskap og kompetanse til 
regionalt nivå, og videre til statlig nivå. Endringsforslaget medfører videre at statlige 
tilskuddsmidler for lokal medvirkning i vannområdene blir usikker og mindre 
forutsigbar. For å sikre fortsatt lokal forankring i vannområdene må staten i så fall gå 
inn med økte og forutsigbare tilskuddsordninger til vannområdenes drift.  
 

2. Trondheim kommune mener tidspunktet for ny organisering og frakoblingen fra plan- 
og bygningsloven er uheldig, og at det er naturlig at dagens ordning med 
fylkeskommunen som regional myndighet må opprettholdes i inneværende 
planperiode (2016-2021).  

Dagens organisering gir mulighet for politisk forankring, engasjerte lokalsamfunn og 
aktiv deltakelse fra alle berørte parter. Det er allerede brukt mye ressurser på 
organiseringsarbeid. Det er nå viktig å kanalisere ressurser til gjennomføring av tiltak i 
inneværende planperiode. Dersom vannforskriften skal endres må den inneholde en 
overgangsbestemmelse for inneværende planperiode som klargjør virkningene av de 
vedtatte vannforvaltningsplanene på lokalt og regionalt nivå.   

 
 
 
Behandling: 
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Morten Ellefsen (FrP), forslag 

Alternativt forslag: 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse til Klima- 
og miljødepartementet: 
Trondheim kommune støtter forslag til endringer i Naturmangfoldloven og vannforskriften. 
Den nye organiseringen vil styrke kvaliteten på de oppdaterte vannforvaltningsplanene for 
neste planperiode og vil gi lokale og regionale aktører større reell innflytelse ved at de kan 
komme med innspill til planene i to omganger, i motsetning til ved dagens organisering, hvor 
de kun har én slik mulighet. 
 
Votering 
Ved alternativ votering mellom innstillinga og Ellefsens forslag, ble innstillinga vedtatt mot tre 
stemmer (2H, FrP) 
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