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Høringsuttalelse til forslag til planprogram for regionale forvaltningsplaner etter
vannforskriften
Klif har gått i gjennom de elleve planprogrammene som ligger til høring, og vil med dette
gi en generell uttalelse og anbefalinger til vannregionmyndighetene.
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har avgitt en uttalelse som tar for seg de fleste
aspekter ved planprogrammene. Klif slutter seg til denne, men ønsker å utdype forholdet
omkring sektormyndighetenes deltakelse, både rettigheter og plikter, som vi mener
overveiende er for vagt beskrevet i planprogrammene.
Sektormyndighetenes oppgaver og bidrag inn i planprosessen er overordnet sett beskrevet
i vannforskriftens § 22. Det er særlig hvordan sektormyndighetene skal bidra med forslag
til miljøtiltak som vi mener bør presiseres og konkretiseres i planprogrammene. Man kan
hevde at sektormyndighetene, gjennom nevnte paragraf, selv har et ansvar til å ta initiativ
til å bidra med forslag til miljøtiltak. Allikevel bør det nok gjennom planprogrammet
fastslås at vannregionmyndigheten vil komme med en bestilling til sektormyndighetene,
og at sektormyndighetene skal spille inn sine tiltaksforslag på en viss form, til et visst
tidspunkt og i en viss sammenheng. Form og innhold kan nok konkretiseres i etterkant av
planprogrammet, men at det gjøres, og til hvilket tidspunkt, bør stadfestes allerede nå.
Dette var en av svakhetene ved de første planene som ble vedtatt av regjeringen i fjor
sommer, og medførte blant annet at viktige tiltak ikke ble spilt inn, at de kom til feil tid,
at de ble vurdert av feil myndighet eller var for lite konkrete. Klif er nå i ferd med å gå
igjennom vedtatte tiltak fra forrige planrunde for faktisk gjennomføring, og ser at dette
har vært en stor utfordring.
Enkelte av planene gir gode oversikter over hvilke myndigheter som har ansvar for hva,
men flere har utelatt å nevne Klif som sektormyndighet. Dette kan ha sammenheng med
at Klif har valgt å la seg representere av Fylkesmannen i det enkelte Vannregionutvalg og
i vannområdene. Klif vil imidlertid spille inn selvstendige forslag til miljøtiltak på sine

Akutt forurensning: Telefon 110

Organisasjonsnr.: 970 935 657

Side 2 av 2

myndighetsområder, primært til tiltaksanalysearbeidet i de enkelte vannområdene. Klif
har nylig ferdigstilt en myndighetsoversikt, jf. Vannportalen, som kan brukes til å
beskrive de enkelte myndigheters ansvar og oppgaver.
Vi beklager at vi ikke rakk fristene for høringsuttalelsene for enkelte av
planprogrammene, men håper likevel at vår uttalelse blir tatt hensyn til ved utarbeidelse
av de endelige planprogrammene.
Lykke til med ferdigstillelsen!
Med hilsen
Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift
Ingvild Marthinsen
seksjonsleder
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