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Møteforespørsel - endring av vannforskriften 

Norges Bondelag, Sabima, Norsk Friluftsliv, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), WWF Verdens 

Naturfond, Den Norske Turistforening (DNT) og Naturvernforbundet og har fått beskjed om at Klima- 

og miljødepartementet sin plan om å vedta revidert vannforskrift før sommeren med virkning fra 1. juli 

fortsatt står ved lag.  

Vi mener denne forskriftsendringen, slik vi kjenner den, vil være en alvorlig svekkelse av 

vannforvaltningen, og anmoder om et snarlig møte med statsråden om saken.  

Gro Sandkjær Hansen, leder av den forskningsbaserte evalueringen av plan- og bygningsloven 

(EVAPLAN 2008), ønsker også delta på møtet. 

Bakgrunn for møteforespørselen 

Som kjent vekket høringsnotatet om endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften som ble lagt 

frem i fjor høst, store protester fra de fleste av landets fylkeskommuner, kommuner og organisasjoner 

som Norsk Vann, KS, Bondelaget, LVK samt de allmenne interessene i vannforvaltningen, representert 

ved WWF Verdens Naturfond, Naturvernforbundet, DNT, NJFF, Norsk Friluftsliv og Sabima.  

KLD legger opp til at planprosessene ikke lenger skal følge plan- og bygningsloven og at 

vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas med forankring i plan- og bygningsloven. Endringene 

går i motsatt retning av regjeringens fokus på effektivisering og forenkling. I tillegg mister vi åpenheten 

og tyngden som er bygget inn i plan- og bygningslovens planprosesser.  

I høringsnotatet om endringene i vannforskriften fremmes hensyn til elforsyningssikkerhet som et av 

hovedargumentene til endringene. Våre organisasjoner vil understreke at dette argumentet ikke 

holder mål. Uavhengig av hvor mange omforente krav om revisjoner som hadde blitt fremmet i 

vannforvaltningsplanene, så ville regjeringen alltid hatt siste ordet mht hvilke forslag som hadde 

kommet inn i de endelige tiltaksplanene. Arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner har altså aldri 

utgjort en trussel mot elforsyningssikkerheten, noe som ble tydelig beskrevet i flere høringsuttalelser. 

Nå har departementet valgt å fremme en proposisjon som kun tar utgangspunkt i en liten bisetning i 

høringsnotatet, samtidig som regjeringen, rent administrativt og uten videre høring, planlegger å gjøre 

omfattende endringer i vannforskriften.  

De foreslåtte endringene av vannforskriften vil ha direkte påvirkning på organiseringen av norsk 

vannforvaltning. I høringsnotatet sto det rett ut at fylkeskommunene ikke lenger skulle ha en formell 

rolle i arbeidet. Slik våre organisasjoner tolker teksten risikerer også kommunenes rolle å svekkes 

betraktelig, noe også KS og andre har påpekt. Vannforvaltningen – og i forlengelsen norsk vannmiljø – 

vil tape mye dersom kommunal- og fylkespolitikere kobles fra og ansvaret flyttes til statlig nivå. 



Organiseringen i vannområdene og vannregionene hadde akkurat begynt å gå seg til og det vil ikke 

være god ressursbruk å omorganisere hele vannforvaltningen nok en gang.  

De undertegnede organisasjonene ber klima- og miljøministeren stanse de planlagte endringene av 

vannforskriften og omorganiseringen av norsk vannforvaltning.  

Dette er en kortfattet redegjørelse for kjernen i vår kritikk og noe vi ønsker å utdype med statsråden 

når vi får et møte. 
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