Status siden sist
Fagleder miljø, Katrine Erikstad
Nordland fylkeskommune/
vannregionmyndigheten i Nordland

Nasjonalt
• Fokus på evaluering av planfasen
• Oppstart av arbeid med revidering og
utarbeidelse av nye veiledere
– Virkning av regional plan

• Avklaring av § 12
– Hvordan tas dette videre i hvert departement?
– Hvilke veiledning får kommunene?

§ 12
• Brev av 20.02.2015 fra Klima- og
miljødepartementet
Sendt til:

Kopi til:

Miljødirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Kystverket
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Kommunesektorens organisasjon
Landbruksdirektoratet
Statens vegvesen
Havforskningsinstituttet
Norges geologiske undersøkelser
Direktoratet for mineralforvaltning

Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet

• Departementene håper at denne veilederen
kan være til nytte ved den praktiske
anvendelsen av § 12. Spørsmål om veilederen
kan rettes til Klima- og miljødepartementet.
• Hvordan tas dette videre i de respektive
direktorat?
• Og hva med kommunene?

Riksrevisjonen
• Høsten 2014 gjennomført en foranalyse
• Nå besluttet å følge opp foranalysen med en
hovedanalyse.
• Mål: vurdere hvordan Klima- og miljødepartementet
legger til rette for å oppnå målet om et godt
vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene,
samt belyse årsaker til eventuell manglende
måloppnåelse.
• Vil ha samtaler med aktører i vannområde
Ranfjorden

2. gangs høring - konsekvenser
Fra klima- og miljødep:
– VRM vil ikke rekke fristen 1. juli
• Står i forventningsbrev (som vi ikke har fått)

– Dep. mindre tid

2. gangs høring - Behov og nytte
• Anser at nye miljømål for vassdrag med kraftproduksjon kan
ansees som en vesentlig endring i de vannforvaltningsplanene
det gjelder.
• Regulering for kraftproduksjon er en av de vesentligste
påvirkningsfaktorene på vassdragene i mange vannregioner
• Omforente miljømål er noe av det viktigste innholdet i en
vannforvaltningsplan.
• Viktig at endring av så sentrale elementer i planene blir
gjenstand for prosesser som sikrer medvirkning, legitimitet og
forankring.
• Fornuftig med en annen gangs høring av planene.

2. gangs høring - Forutsetninger
• Høringen av plan eller deler av plan bør være 6 uker, som er
minimum i henhold til plan- og bygningsloven (§ 8-3).
• Må legges vekt både på deltakelse fra aktuelle
sektormyndigheter og medvirkning fra aktuelle bransjer og
organisasjonene regionalt og lokalt.
• Det er avgjørende at det som kommer ut av 2. gangs høring
har legitimitet og ikke utløser vesentlige nye endringer før
behandling i fylkestingene.
• Oppfordrer til at det avholdes møter med regulantene og
andre interessenter før det nye høringsdokumentet
ferdigstilles eller under høringsprosessen.

2. gangs høring - Hensyn til sentral godkjenning
• Departementene skal ha rimelig tid både til å gjennomgå planene, gjøre
nødvendige endringer og foreta godkjenning innen frist for rapportering til
ESA 22. mars 2016.
• Både høringsutkast og endelig planforslag etter 2. gangs høring må gjøres
løpende tilgjengelige for Miljødirektoratet og KLD, slik at arbeidet med
Kongelig resolusjon kan starte opp fra 1. juli basert på dette.
• Anbefaler at vannregionmyndigheten fører en eksakt og oversiktlig logg
over endringer som gjøres mellom høring og oversendelse av planforslaget
til Fylkestinget, samt eventuelle endringer som vedtas i fylkestingets
behandling.
• Vannregionmyndigheten må også sørge for at det er løpende samsvar
mellom Vann-Nett og forvaltningsplanen. Endringer i plandokumentet
må gjenspeiles i oppdatering av Vann-nett, ettersom data fra Vann-nett
også skal rapporteres til ESA 22. mars 2016.

Regionalt
• Nye vannportalen
• Avhold møte mellom fylkesmannen, NVE
(regionalt og nasjonalt) og miljødirektoratet
• Diskusjon om:
– Metode for fastsettelse av miljømål
– Standardisering av mer utfyllende mål

• Jobbet frem kvalitetssikret liste over alle SMVF
– Mangler tilbakemelding fra Miljødirektoratet

• Avhold møte med de samme aktørene og
noen regulanter
– Statkraft
– SKS
– Helgeland Kraft
– Nordkraft

• Gjennomgang av høringsinnspill
• Innblikk i metode

• Innspill fra høringen på regulerte vassdrag
oversendt og tatt med i arbeidet
• Tiltak må legges inn i vann-nett innen
utgangen av april

Vann-nett
• Kommunale tiltak
– Innleid konsulent for alle vannområder
– Prosjektleder Lofoten bidratt

• Tiltak og miljømål SMVF
– Er i dialog med Miljødirektoratet

• Tiltak fra miljødirektoratet (andre)
– Vil legges inn av konsulent

• Tiltak fra Fylkesmannen (andre)
•
•

– Lagt inn?
Tiltak fiskeridirektoratet
– Må avklares hva som skal legges inn
Andre?
–

Kystverket

• Overvåking i vann-nett
– Fristen for innlegging i overvåkingsmodulen er 31.12.2015.
– Det er kun igangsatt overvåking som skal inn.
• Det er nok gitt for lite opplæring i modulen
• Diskuteres

– Fylkesmannen er varslet om at det trenges en markering av igangsatt
overvåking av overvåkingen som ligger i overvåkingsprogrammet.
• Innebærer utfylling av en kolonne i excelarket.

– Bestillingen på dette er ikke sendt ut enda.
• Oversikten vil bli brukt til rapporterer på overvåkingen til ESA i mai.

