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Høring -endring i vannforskriften 

Henvisning til lovverk: 

Vannforskriften, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446?q=vannforskriften 

2017 

Plan- og bygningsloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71 

Naturmangfoldloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune er imot dette lovendringsforslaget ettersom mye arbeid er lagt inn i de 

regionale vannforvaltningsplanene for 2016-2021. 

 

Nordreisa kommune kommer med følgende motargumenter: 

 Det er blitt gjennomført mange undersøkelser og evalueringer av 

vannforvaltningsarbeidet i Norge. Departementene har ikke lagt resultatene fra noen av 

disse til grunn for endringsforslaget. Departementenes argumentasjoner er derfor 

tilsynelatende basert på subjektiv oppfatning. 

 

 Det blir ingen politisk lokal- eller regional medvirkning, ettersom departementene 

foreslår at miljømål og tiltak skal utarbeides sentralisert på direktoratsnivå. Det kan virke 

som departementenes agenda er å fjerne den politiske dimensjonen lokalt og regionalt.  

 

 Dagens organisering med plan- og bygningsloven som hjemmelslov sikrer politisk 

forankring, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra alle berørte parter. Dette er 

avgjørende for å oppnå vannforskriftens mål. 

 

Saksopplysninger 

Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) mener at dagens 

vannforvaltning bør være et statlig ansvar dersom forvaltningen skal løses på en god måte. 

Departementene har derfor foreslått vesentlige endringer i vannforskriften og sendt dette på 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100


høring. Vannforskriften er en gjennomføring av EUs rammedirektiv for vann, der hensikten er å 

beskytte/forbedre tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystnære områder.  

Departementene vil hovedsakelig endre organiseringen av vannforvaltningsarbeidet, der de vil 

avvikle fylkeskommunen som vannregionmyndighet og erstatte de med fylkesmannen.  

Departementene vil også fjerne Plan- og bygningsloven som en av de tre hjemmelslovene for 

vannforskriften, og erstatte den med naturmangfoldloven. Som en følge av dette vil 

vannforvaltningsplanene ikke lengre ha status som regionale planer etter plan- og 

bygningsloven. 

Høringsfristen er 15. januar 2018. 

 

Fra Departementenes høringsnotat 

Departementene foreslår, på bakgrunn av erfaringene fra arbeidet med gjeldende 

forvaltningsplaner, og fordi disse i fremtiden kun skal revurderes og oppdateres, endringer i 

vannforskriften. Endringene gjelder hovedsakelig organiseringen av vannforvaltningsarbeidet. 

Det foreslås også endringer som ifølge departementene skal bringe vannforskriften mer i 

samsvar med vanndirektivet. 

 

Departementene mener at utarbeidelsen av planer etter plan- og bygningsloven, med 

fylkeskommuner som vannregionmyndigheter, har vært omfattende, omstendelig og 

ressurskrevende. Departementene anfører at for neste planperiode skal det bare skje en 

revurdering og oppdatering av de vedtatte planene noe som betyr en mindre omfattende 

prosess enn for utarbeidelsen av de første planene. 

 

Departementene gir uttrykk for at arbeidet etter vannforskriften innebærer stor grad av 

deltakelse fra lokale og regionale myndigheter, samt bred deltakelse fra allmennheten. 

 

Imidlertid mener departementene at vannforvaltning er en oppgave som staten bør ha 

helhetsgrep på for at denne oppgaven løses på en god måte, og viser til Meld. St. 22 (2015- 

2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver. 

Departementene viser til at både forsyningssikkerhet for elektrisk kraft og oppfyllelse av EU 

direktivet samt rapportering til EU er nasjonale ansvar. Departementene mener at dette kan få 

stor betydning for viktige nasjonale interesser som vannkraft, landbruk, drikkevann, miljø mv. 

 

Frem til en endring av plan- og bygningsloven i 2016 var det to regionale planer som måtte 

godkjennes sentralt. Nå er det bare vannforvaltningsplanene som fortsatt trenger sentral 

godkjenning, og departementene mener at dette underbygger at vannforvaltningsplanene 

krever større grad av nasjonale helhetsgrep enn andre regionale planer. På denne bakgrunn 

mener departementene at arbeidet med å revurdere og oppdatere gjeldende 

vannforvaltningsplaner bør forenkles og ikke vedtas som regionale planer etter plan- og 

bygningsloven. Dette vil også medføre at de fylkeskommunene som i dag er vannregion  

myndigheter med ansvar for å koordinere arbeidet på regionalt nivå, ikke lenger skal ha noen 

formell rolle i vannforvaltningsarbeidet. 

 

A. Organisering 

I høringsnotatet opplyses at det er tre spørsmål som stod sentralt da departementene vurderte 

behovet for en ny organisering av vannforvaltningsarbeidet: 

 

1. Hvem er best egnet til å lede det forberedende regionale arbeidet og legge til rette for 

at lokale og regionale aktører skal kunne gi innspill til endringer i gjeldende 

forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer? 

2. Hvem er best egnet til å koordinere innspill til endringer fra lokale og regionale aktører 

og fremstille disse på en konsistent og oversiktlig måte? 



3. Hvem er best egnet til å vurdere lokale og regionale endringsforslag i et nasjonalt  

perspektiv, og sikre at de oppdaterte vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene 

ligger innenfor direktivets krav? 

 

Hele høringsdokumentet finnes her 

 

Vurdering 

Arbeidet med iverksetting av vannforvaltningsplanen og revidering av planen er lagt til 

fylkeskommunene. Troms Fylkeskommune har lagt opp til en regional tilnærming av dette 

arbeidet og stilt midler til rådighet for tilsetting av to vannområdeforvaltere i Troms. En er tilsatt 

i Nordreisa kommune og dekker Nord Troms (ni kommuner) og en i Lenvik kommune som 

dekker Midt- og Sør Troms (15 kommuner). 

Dette gir en større nærhet til arbeidet og større mulighet for lokal medvirkning. Nordreisa 

kommune mener forslaget til endringer vil svekke denne lokale medvirkningen og sentralisere 

arbeidet etter vannforskriften.  

 

  

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endring-i-vannsforskrift-horing/id2573678/

