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Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
Samarbeidande Kraftfylke (Kraftfylka) er en interesseforening for fylkeskommunene
Hedmark, Oppland, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og
Fjordane, Trøndelag, Nordland og Troms.
Bakgrunn
Det foreslås at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter
plan- og bygningsloven. En slik frakopling fra plan- og bygningsloven medfører at de
fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter, ikke lenger skal ha en formell rolle i
arbeidet.
Vurdering
Kraftfylka er svært kritisk til at regjeringen nå vil frata fylkeskommunene det ansvaret de har
hatt i forhold til vannforvaltningsplanene. Det vises til at utarbeidelse av planer etter plan- og
bygningsloven, med utvalgte fylkeskommuner som vannregionmyndigheter, var omfattende,
omstendelig og ressurskrevende. Det må her bemerkes at det har vært en læringsprosess for
fylkeskommunene å utarbeide disse planene. Nå har de fått erfaring som vil være nyttig i det
videre arbeidet. Departementet skriver også selv at det for neste planperiode bare skal skje en
revurdering og oppdatering av de vedtatte planene. Det er naturlig at fylkeskommune får følge
opp dette arbeidet.
Vannregionene har selv engasjert seg mot flyttingen av denne oppgaven, og mener dagens
organisering har vært nybrottsarbeid og at den sikrer politisk forankring, engasjerte
lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra alle berørte parter. God og helhetlig forvaltning, som
ivaretar de samlede samfunnsinteressene knyttet til vann, krever lokal og regional kunnskap
og engasjement i det offentlige, næringslivet og hos de frivillige.
Norsk institutt for naturforskning analyserte i 2017 planprosessen, og det kommer her fram at
planene i stor grad har blitt endret av staten etter demokratisk behandling i fylkestingene.
Dette har skjedd til tross for at fylkeskommunene har fulgt nasjonale retningslinjer i forkant
av egen behandling. Ofte har fylkeskommunene fokusert mer på vernetiltak enn det staten har
gjort når de i ettertid endret de fylkeskommunale planene. Diskusjon omkring vekst og vern
av naturen er legitime demokratiske spørsmål, hvor det er naturlig at fylkeskommunene
henter inn synspunkter fra alle berørte parter.

Involveringen fra statlig side oppleves som uryddig når demokratiske prosesser blir satt til
side. Det må også påpekes at dette forslaget kommer uten dialog med fylkeskommunene i
forkant, noe også KS har etterlyst i sitt høringssvar.
Om kort tid vil ekspertutvalget som ser på flytting av oppgaver fra staten til fylkeskommune
være klar med sin innstilling. Det er naturlig å la dette utvalget jobbe ferdig og komme med
sine konklusjoner før det vedtas flytting av oppgaver fra fylkeskommuner til staten. Den
prinsipielle tilnærmingen for avgjørelser på regionalt nivå må være at fylkeskommunene
avgjør saker som krever regionalt politisk skjønn. Staten må ta seg av kontroll og tilsyn. I
dette tilfellet fulgte vannregionene nasjonale retningslinjer i forkant, som er en naturlig måte å
ivareta nasjonale hensyn i regionale saker.
Kraftfylka mener departementet må stoppe dette forslaget, og heller innlede en bedre dialog
om planarbeidet med partene.

Med vennlig hilsen,
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