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Emne: Høringsuttalelse fra Norsk Industri vedr Høvedutfordringer for vannregioner og vannområder.
Vedlegg: image001.jpg; Høringsuttalelse fra Norsk Industri om Hovedutfordringer vannforvaltning 1 juli 2019.pdf
Vedlagt følger vår høringsuttalelse, den er likelydende til samtlige vannregioner, da vi anser våre merknader som gyldige i
samtlige regioner.
Spørsmålene som ble stilt var gjennomgående:
Er miljøtilstanden og påverknadene rett omtalt? Finst det data hos sektormyndigheiter eller lokal/erfaringsbasert
kunnskap som kan bidra til ei betre omtale?
Er alle viktige interesser tekne omsyn til? Er det nokon viktige interesser som ikkje er omtalte?
Har du innspel til prioriteringar i det vidare planarbeidet?
Vi fant at grunnlagsmaterialet som var lagt ut var av en slik karakter at slike spørsmål vanskelig lar seg besvare.
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Innholdet i denne meldingen og evt. vedlegg kan være konfidensielt og er kun ment for adressaten(e). Dersom du feilaktig har mottatt meldingen, ber vi deg
vennligst om å slette den og straks underrette avsender. Dersom du ikke er korrekt mottaker av meldingen, gjøres du herved oppmerksom på at det er
forbudt å benytte den på noen måte, kopiere eller videresende meldingen.
The content of this e-mail and any attachments may be confidential and is intended solely for the addressee(s). If you receive this message by error, please
delete it and immediately notify the sender. If you are not the intended addressee of this e-mail, please be advised that any unauthorized use, copying or
dissemination is prohibited.
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