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Forslag til vedtak og politisk behandling
Behandling i Formannskapet - 17.09.2015
Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens forslag til vedtak.
Vedtak i Formannskapet - 17.09.2015
Formannskapet slutter seg til det fremlagte forslaget til Regional plan for
vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til det fremlagte forslaget til Regional plan for
vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen.
Sakens bakgrunn
Det vises til formannskapets behandling og uttalelse i sak PS-6/2015 av 12/2-2015 der
en gav uttalelse i forhold til regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og
Jan Mayen. Formannskapet vedtok følgende (sitat):
1. Hadsel kommune ser positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk
av vannressursene på tvers av sektormyndighetene, og ønsker å være en aktiv
bidragsyter til at målene i vannforskriften oppnås.
2. Hadsel kommune vil påpeke at det faglige grunnlaget for vurdering av
miljøtilstanden er svakt. Det er behov for midler til prøvetaking både før tiltak
settes i verk og for å overvåke effekten av tiltak.
3. Hadsel kommune vil fremheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra
statlig og fylkeskommunalt hold for å sikre implementeringen av direktivet i
vannforvaltningen og gjennomføring av aktuelle tiltak innenfor ulike
sektorområder.
4. I planperioden 2016-2021 vil Hadsel kommune ha hovedfokus på avløp og
landbruksforurensning som er områder der kommunen er myndighet.
5. Hadsel kommune vil samordne det videre arbeidet med vannforekomster som er i
risiko med utarbeidingen av ny Hovedplan avløp og vannmiljø.
Fylkesrådet i Nordland vedtok 18. august 2015 og sende forslag til Regional plan for

vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021 på 2. gangs høring.
Høringsfristen er 30. september 2015. Bakgrunnen for at planen sendes på 2. gangs
høring er i hovedsak knyttet til konkretisering av miljømål for sterkt modifiserte
vannforekomster i regulerte vassdrag. Det er primært disse forholdene som nå ønskes
belyst av høringspartene og vi ber om at høringspartene i størst mulig grad forholder
seg til vannforekomstnivå.
Saken legges derfor frem for formannskapet til behandling.
Fakta i saken
Forvaltningsplanen er en regional plan etter plan- og bygningsloven og omhandler de 10
vannområdene i vannregion Nordland og Jan Mayen. Planen inneholder forslag
til miljømål for alle vannforekomstene i vannregionen. Det generelle målet er og oppnå
eller opprettholde god miljøtilstand innen 2021. For å komme fram til miljømålene er
det gjennomført en kunnskapsinnhenting (karakterisering), det er utarbeidet lokale
tiltaksanalyser, foreslått overvåking i vannforekomstene og foretatt prioriteringer.
Planen skal danne grunnlag for en felles forvaltning i skjæringspunktet mellom bruk og
vern for alle aktører i vannregionen.
Den regionale planen består av tre deler:
 Del I Planbeskrivelse
 Del II Forvaltningsplan
 Del III Handlingsprogram.
I tillegg følger det et regionalt tiltaksprogram som vedlegg til planen. Alle
plandokumentene er på høring. Vedlegg til høringsbrevet beskriver hva det konkret
ønskes innspill på. Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at forhold som tidligere er
belyst av høringspartene, ikke vil bli hensyntatt i denne høringsrunden.
Det vises for øvrig til vedlagte planforslag i sin helhet.
Vurderinger
Planspørsmål:
I vedlegget til høringsbrevet er her listet opp hva Nordland fylkeskommune ønsker
tilbakemelding på (jf. vedlegg 3). Kommunene skal først og fremst uttale seg i forhold
til temaet vannkraft, dvs. kapittel 3.7.2 i planen. Spørsmålene går på
 Prioritering av konsesjoner som kan tas opp til revisjon i planperioden
 Vurdering av behov for innkalling eller omgjøring av konsesjoner
I tillegg ønskes det innspill på miljømål i regulerte vassdrag.
Rådmannens vurderinger:
I planen har Hadsel følgende regulerte vassdrag til vannkraft:
 Trollfjord-vassdraget som i planen har en lav nasjonal og regional prioritet. Det
er ikke fremmet revisjonskrav av konsesjonen.
 Fiskfjord-vassdraget som er med i planen som vassdrag med tiltak som bør
kalles inn til konsesjonsbehandling i planperioden i vannregion Nordland.
Begrunnelsen/ønsket måloppnåelse med dette er at man ser for seg å styrke
bestandene av sjøørret (og laks) i Fiskfjordelva, samt oppnå gytebestandsmål og
høstbare bestander. Hva angår første Fiskfjordvatn ønsker man her å styrke
bestandene av laks, sjøørret og sjørøye ved å oppnå gytebestandsmål og
høstbare bestander.
Rådmannen mener oppstillingen er fornuftig ut fra planverkets føringer, og lokal
kunnskap. Utover dette ønsker rådmannen å anmerke at konsesjonsbehandlingen i
forhold til Fiskfjordvassdraget både må ta hensyn til fiskeforvaltningen og Trollfjord
Kraft sitt behov for vannkraft fra sitt anlegg. Anlegget er viktig for selskapets økonomi
og beredskap i forhold til behovet for strøm1.
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Jf. brev 28.11.2014 fra Trollfjord kraft i forbindelse med høring, kommunens forslag om en reguleringsplan for Fiskfjord
friluftsområde.

Miljømålene i tabellen (se vedlegg 4) for 2021, 2027, og 2023 er deskriptive etter
rådmannens vurdering og kan skape forvirring. De er ikke formulert som mål. Dog
rettes inntrykket opp i de konkretiserte målene som er mer håndgripelige og
fremtidsrettet, men i enkelte tilfeller lite konkrete.
Økonomiske konsekvenser
Ingen
Konklusjon
Rådmannen har ingen vesentlige kommentarer til planforslaget og tilråder
formannskapet til å gi sin tilslutning til fremlagte plan.

