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HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I VANNFORSKRIFTEN OG 
NATURMANGFOLDLOVEN  

SAMMENDRAG: 
Klima- og miljødepartementet har sendt et forslag til endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven på høring. Høringsfristen er 15. januar 2018. Endringene gjelder 
hovedsakelig forenklinger i organiseringen av vannforvaltningsarbeidet. Det foreslås at 
vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter plan- og 
bygningsloven, og at naturmangfoldloven erstatter denne loven som hjemmelslov. 
 
De fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter skal ikke lenger skal ha en 
formell rolle i arbeidet. Det foreslås videre at utvalgte fylkesmenn får ansvaret for å 
koordinere det forberedende regionale arbeidet. Miljødirektoratet, i samråd med øvrige 
berørte direktorater, utarbeider og sørger for høring av oppdaterte 
vannforvaltningsplaner, og oversender tilrådning til Klima- og miljødepartementet. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Vennesla kommune støtter ikke foreslåtte endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven. Det anbefales at vannforvaltningsplanene fortsatt 
skal behandles som regionale planer etter plan- og bygningsloven, og at 
fylkeskommunene fortsatt skal ha en formell rolle i 
vannforvaltningsarbeidet. 

  

 
 
Vedlegg:  
Vedlegg 1. Høringsbrev fra Klima- og Miljødepartementet, datert 05.10.2017 
Vedlegg 2. Høringsnotat 
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Bakgrunn for saken: 
Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag til endringer i vannforskriften 
og naturmangfoldloven. Høringsfristen er 15. januar 2018. 
 
Endringen innebærer at forskriftshjemmelen flyttes til naturmangfoldloven. 
Utgangspunktet for endringene skal hovedsakelig være forenklinger i organiseringen av 
vannforvaltningsarbeidet, særlig på overordnet nivå. 
 
Det er Vest-Agder fylkeskommune (VAFK) som er vannregionmyndighet i vårt distrikt, 
vannregion Agder, og er ledet av et eget politisk oppnevnt vannregionutvalg. 
Fylkeskommunen har ledet prosessen som førte fram til Regional plan for 
vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021, med tiltaksprogram og 
handlingsprogram. Planen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet ved brev av 4. 
juli 2016. Det har vært ansatt egne vannområdekorordinatorer som har ledet arbeidet. 
Her har kommuner og andre har lagt ned et betydelig arbeid. Vennesla kommune er en 
del av vannområdet Otra, samt en del av vannområdet Mandal-Audna med 
Songavassdraget. 
 
Det foreslås nå at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer 
etter plan- og bygningsloven. En slik frakobling fra plan- og bygningsloven medfører at 
de fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter ikke lenger skal ha en 
formell rolle i arbeidet. Det foreslås at utvalgte fylkesmenn får ansvaret for å koordinere 
det forberedende regionale arbeidet, mens Miljødirektoratet i samråd med øvrige 
berørte direktorater utarbeider og sørger for høring av oppdaterte 
vannforvaltningsplaner, og oversender tilrådning til Klima- og miljødepartementet. 
 
De foreliggende vannforvaltningsplaner er utarbeidet med lokal politisk forankring. 
Kommunestyret behandlet den regionale planen i møte 6. november 2014 (sak 64/14).  
 
Forslaget til endring har flere konsekvenser, men det er først og fremst to forhold som 
er dramatisk for fylkeskommunene. Det at vannregionmyndigheten flyttes fra 
fylkeskommunen til fylkesmannen, medfører tap av arbeidsplasser og kompetanse som 
nå er etablert (vannområdekoordinatorer). Videre vil det arbeidet som skal gjøres, miste 
sin politiske forankring i fylkeskommunen og de kommuner som utgjør styret i 
vannregionen. 
 
Merknader: 
Arbeidet med vannforvaltningsplanen har vært tidkrevende, og det videre 
vannforvaltningsarbeidet er omfattende og komplekst, og en har forståelse for at 
departementene ønsker å forenkle arbeidet. 
 
Vannområdekoordinatorene som er ansatt hos fylkeskommunen har vært en særdeles 
viktig rolle som pådragsgivere i arbeidet med vannforvaltningsplanen og for det 
interkommunale samarbeidet. Forsvinner disse stillingene uten at tilsvarende stillinger 
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blir opprettet ved det fylkesmannsembetet som skal være vannregionmyndighet, blir 
det tungt for den enkelte kommune å ha fokus på å drive dette arbeidet videre. 
 
Rådmannen er bekymret for at bytte av sentrale aktører nå vil medføre at påbegynt 
arbeid forsinkes, den etablerte kompetansen og ressursen hos fylkeskommunen 
forsvinner og ikke lenger kommer kommunen til gode, og at frakobling fra plan- og 
bygningsloven vil medføre at vannforvaltningstiltak i mindre grad vil pålegges ved nye 
byggeprosjekter.  
 
De regionale vannforvaltningsplanene har kun virket i snaut halvannet år, og 
gjennomføringen er så vidt kommet i gang. Rådmannen mener at det er for tidlig å gjøre 
endringer i vannforskriften. Det vil være mest hensiktsmessig at arbeidet fortsetter som 
i dag ut denne planperioden (2021), og at en deretter gjør en omfattende evaluering før 
en eventuelt vurderer endringer.  
 
Hensynet til formålet med vannforskriften, altså godt vann, må være hovedfokuset i 
vannforvaltningsarbeidet. Rådmannen mener det er viktig med en politisk forankring av 
det arbeidet som skal gjøres for å sikre god tilstand på våre vann og vassdrag. Det er 
arbeider som vil kreve betydelige ressurser i årene som ligger foran fram mot 2021 og 
videre. Det regimet som allerede er etablert med utvalgte fylkeskommuner som 
vannregionmyndighet, er en god måte å sikre lokal politisk forankring i arbeidet innen 
vannområdene. 
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Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Vennesla kommune støtter ikke foreslåtte endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven. Det anbefales at vannforvaltningsplanene fortsatt skal behandles 
som regionale planer etter plan- og bygningsloven, og at fylkeskommunene fortsatt skal 
ha en formell rolle i vannforvaltningsarbeidet. 

 
 
Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte 11.01.2018 sak 5/18. 
 
Votering: 
 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Bygg- og miljøutvalgets vedtak: 
 

 Vennesla kommune støtter ikke foreslåtte endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven. Det anbefales at vannforvaltningsplanene fortsatt skal behandles 
som regionale planer etter plan- og bygningsloven, og at fylkeskommunene fortsatt skal 
ha en formell rolle i vannforvaltningsarbeidet. 
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