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Høringsuttalelse - endringer i vannforskriften og forurensningsforskriften 
grunnen gjennomføring av rettsaktene 2008 / 105 / EF - 2009 / 90 / EF - 2008 / 
915 / EF som er gitt med hjemmel i EUs rammedirektiv for vann ( 
vanndirektiv ) 

 
Buskerud fylkeskommune forstår det slik at de foreslåtte endringene i vannforskriften omhandler 
forpliktelser allerede inntatt i EØS-avtalen. Vår høringsuttalelse rettes derfor mot konsekvensene av disse 
endringene og om forventninger til nasjonale myndigheter om å sikre rammebetingelsene for arbeidet. 
 
Fylkeskommunene fikk 1.10.2010 i oppgave og være plan- og prosessleder for utarbeidelse av regional 
forvaltningsplan for vannforvaltning. Buskerud fylkeskommune ble fra samme dato 
vannregionmyndighet for vannregion Vest-Viken. Buskerud har for øvrig areal i vannregionene Sogn og 
Fjordane, Hordaland og Glomma. 
 
Fylkestinget i Buskerud behandlet forvaltningsplanene for første planperiode i møte den 21. oktober 
2009.  Nedenfor gjengis vedtakspunktene 3-5 som omhandler viktige rammebetingelser for arbeidet: 
 

3. 
Oppfølgingen vil kreve økte ressurser både hos vannregionmyndigheten og sektormyndighetene. 
Det forventes at staten følger opp med nødvendige ressurser til å følge opp arbeidet gjennom god 
medvirkning og en kunnskapsbasert kvalitetssikring av miljøfaglige vurderinger, kostnader og 
effekter.  
 
4. 
I det videre arbeidet må kommunene gis tilstrekkelige rammebetingelser med hensyn til økonomi 
og kompetanse, slik at de kan ivareta sin nøkkelrolle på en god måte.  
 
5. 
Vannforskriftens krav innebærer betydelige økte kostnader til overvåking av vannforekomstene og 
problemkartlegging. Dette vil gi grunnlag for å vurdere effekt av tiltak og framtidig prioritering. 
Buskerud fylkeskommune forventer at slike kostnader dekkes gjennom krav til rettighets- og 
tiltakshavere i vannområdene og ved økte statlige bevilgninger. 
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Buskerud fylkeskommune opplever at berørte aktører i vannområdene sliter med ressurssituasjonen. Med 
ressurser menes både det økonomiske grunnlaget for å kunne drive prosessene helt nede på lokalt nivå og 
ikke minst sikre at arbeidet er kunnskapsbasert. Dette gjelder både arbeidet som omfattes av gjeldende 
forvaltningsplan for 2010-2015 og for arbeidet med rullering mot forvaltningsplanen for 2016-2021. 
Kunnskapsressursene synes å være mangelfulle i flere ledd, både hos sektorer og andre aktører som har 
ansvar for vannforvaltningen og som fylkeskommunen ikke har myndighet til å påvirke. 
 
De endringer som nå foreslås i vannforskriften mener vi gir følgende viktige konsekvenser sett fra 
fylkeskommunens synspunkt: 

1. Det fordres mer miljøfaglig kompetanse – noe som igjen krever ressurser både til innhenting av 
kompetanse og opplæring 

2. Det fordres mer kostnadskrevende overvåking – noe som berører både myndigheter og 
tiltakshavere og ikke minst de krav som forvaltningsplanen med tiltaksprogram setter 

 
Planene vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven og skal legges til grunn for regionale 
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet. Det er avgjørende for 
oppfølging av planene at de er kunnskapsbasert slik at tiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomme 
gjennomføres. Dette er avgjørende for at vi på sikt bidrar til bedret miljøstatus i vannforekomstene. 
 
Buskerud fylkeskommune vil på det sterkeste oppfordre statlige myndigheter til å følge opp 
ressurssituasjonen mhp. kompetanse og økonomiske midler i forhold til aktørene som er pålagt å bidra til 
utarbeiding av forvaltningsplan med tiltaksprogram og som er en nasjonalt initiert regional plan. Spesielt 
ser fylkeskommunen et behov for at instanser som har miljøfaglig ansvar tilgodesees med tilstrekkelige 
ressurser. 
 
Det tas forbehold om ev. endringer i høringsuttalelsen ved politisk behandling i fylkesutvalget i januar  
2012. 
 
 
Med hilsen 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift 
 
Sigurd Fjøse  e f Hilde Reine 
ass. utviklingssjef rådgiver 
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