Helgelandsrådet

rB??rV

§9tsvv
Nordland fylkeskomm une
Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Deres ref.:
21t2905 - 4

Vår ref.:

Arkiv:

SS

Dato:
04.06.2021

Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandsrådet) Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen
(2022-20271
Det vises til utsendt høringsbrev fra Nordland fylkeskommune 1 . mars 2021 og invitasjon til å
komme med høringsinnspill til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og
Jan Mayen
(2022-2027).
Helgelandsrådet har i sak 06/21 - Høring
Regional plan for vannforualtning i vannregion
Nordland og Jan Mayen (2022-20279, gjort følgende vedtak:

-

-

Helgelandsrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttales
<<Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandsrådet) Regional plan for vannforyaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027)».
Høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandsrådet sitt
høringssvar.

Bakgrunn
EUs vanndirektiv trådte i kraft i 2000 og har satt miljømål for vannforvaltning i hele Europa.
Gjennom EØS-avtalen sluttet Norge seg til direktivet og har vedtatt Vannforskriften.

Vannforskriften (FOR-2006-12-15-1446) setter rammene for vannforvaltningen i Norge. For
alle typer vannforekomster skal to standard miljømål innfris, det er for å beskytte og sørge for
bærekraftig bruk av vannforekomstene.
Dette er konkretisert i vannforskriften §4. Her står det «Tilstanden i overflatevann skal
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene
skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand».
Hvert sjette år skal forvaltningsplanen og tilhørende tiltaksprogram evalueres og fornyes.
Etter vedtak i Nordland fylkesting skal planen oversendes til Klima- og miljødepartementet for
godkjenning.

Forvaltningsplan (Vårt verdifulle vann):
Forvaltningsplanen gir en overordnet beskrivelse av kunnskapen om dagens tilstand

i

vannmiljøet vårt.

-

Beskriver hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skalforvaltes
kom mende planperiode (2022-2027).
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Redegjør for hovedutfordringer og hvordan vi skal å jobbe med disse,
Setter miljømålfor alle vannforekomster i fylket (elv, innsjø, grunnvann og kystvann).
Målene er styrende for videre forvaltning og planlegging.

Tiltaksprogram:
Tiltaksprogrammet synliggjør hvilke tiltak som må på plass for å tette gapet mellom dagens
tilstand og vedtatte miljømå|.
Relevante myndigheter har selv foreslått tiltak innen sine ansvarsområder for å nå
miljømålene.

Handlingsprogram:
lnneholder prosjekter og aktiviteter av mer overordnet karakter, som må på plass for at
målene skal nås.
Aktivitetene følger opp planens prioriteringer i perioden 2022 - 2027 . De skal være konkrete
og målbare,
I

vannforvaltningsplanen påpekes det følgende hovedutfordringer:

- Vannkraft

- Jordbruk
- Avløp
- Urban utvikling
- Fiskeri og akvakultur
- lndustri og gruvedrift
- Fremmede arter og fiskesykdom

Videre nevnes nyere påvirkninger som plastforurensning, klimaendringer og havforsuring.
Vannforvaltningsplanen tydeliggjør hvilket arbeid som må igangsettes for å imøtekomme
disse utfordringene.

Helgelandsrådet ønsker å fremheve følgende:
Forvaltningsplanen «Vårt verdifulle vann» vil være retningsgivende for hvordan kommunene
skalforvalte sine vannressurser i kommende år.
Planen trekker frem at kunnskapsgrunnlaget er bedret i planperioden 2016-2021, men
Helgelandsrådet vil påpeke at i vårt område er det fremdeles en del gammel data og behov
for kartlegging og bedring av kunnskapsgrunnlaget. Selv om vi i vårt område har få
vannforekomster i dårlig og svært dårlig tilstand, er de fleste av vurderingene gjort på skjønn.
Helgelandsrådet støtter derfor «Våre verdifulle vann» der det foreslås at bevilgningene til
problemkartlegging må økes vesentlig for perioden 2022-2027.

Ambisjonsnivået i planen g1ør at det er viktig å ha fokus på at det til enhver tid finnes nok
ressurser ifylkeskommunen og kommunene til å ivareta planen.
A styrke vannområdekoordinatorstillingene vil derfor være et nøkkeltiltak for å lykkes.
Kommunene er avhengig av økonomisk støtte for gjennomføring av tiltak innen flere
sektorer. I forvaltningsplanen vedlegg 5 er det en tabell med prioriterte vassdrag som vil
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være gjenstand for tilgjengelige tilskuddsmidler, det er viktig at det tydeliggjøres hva
kommunene kan forvente av midler til disse prosjektene.
For å kunne nå målene innen 2027 mener Helgelandsrådet det er viktig å ha fokus på
samarbeid og styrking av faggruppene, spesielt innen avløp og landbruk. Det er flere
kommuner som er i gang med kartlegging av spredt avløp og det er andre kommuner som
har behov for en slik kartlegging. Samt at det vil være viktig å få på plass tilsyn for videre
oppfølging av avløpsanleggene. Påvirkningene knyttet til landbruk er den største utfordringen
i deler av regionen. For å kunne bedre tilstanden må det iverksettes tiltak, det vil være
vanskelig å få gjennomført tiltakene innen planperioden fordi mange av tiltakene er
økonomisk og arbeids krevende.
Videre vil arbeidet med å spre kunnskap om bærekraftige og miljøvennlige driftsformer være
en viktig del av vannforvaltningen. Det er behov for styrking av midler til tilskuddsordningene
og økt informasjon om de støtteordningene som allerede finnes. Det vil også være viktig med
erfaringsdeling mellom kommunene for å kunne nå miljømålene.
Styrking og kompetanseheving av hvordan vannforvaltning bør innarbeides
arealplanarbeidet må også vektlegges og bedres.
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Helgelandsrådet mener Nordland fylkeskommune følger opp mange viktige
satsningsområder i handlingsprogrammet på en god måte. Spesielt viktig for vår regionen er:

-

Aktivitet 6: Oppdatere karakterisering og klassifisering av vannforekomstene
Aktivitet 8: Oppdatere den regionale planveilederen:

o

Helhetlig vannforvaltning i kommunene
planlegging og saksbehandling?

-

Hva betyr vannforskriften, kommunal

-

Aktivitet 13: Kurs ikartlegging av spredte avløp ikommunene

-

Aktivitet 16: Oppfølging av prioriterte skipsverft ivannregionen SF.

Aktivitet 11: Kartlegging av makroplast i våre vassdrag i Nordland

Aktivitet 14: Oppfølging av arbeid med prioriterte landbrukspåvirkede vassdrag
vannområdene

i

Med vennlig hilsen
Helgelandsrådet

Peter Talseth (sign.)
Leder

Stig Sørra (sign.)
Sekretariatsleder

Vedlegg:
Protokoll sak 06/21 Høring - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland
og Jan Mayen (2022-20279. Orientering ved Sondre Stryken, vannområdekoordinator
Bindalsfjorden - Velfjorden, Vefsnfjorden - Leirfjorden

-
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Protokoll

Utvalg:
Møtedato:

Helgelandsrådet
04.06.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
06121

Tittel
Høring - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan
Mayen (2022-20279.
Orientering ved Sondre Stryken, vannområdekoord nator Bindalsfjorden Velfjorden, Vefsnfjorden - Leirfjorden
i

Forslag tilvedtak
Helgelandsrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttales:
«Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandsrådet) - Regional plan
for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen
(2022-2027)>>.

Høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandsrådet sitt
høringssvar.

Vedtak
Helgelandsrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttales:
«Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandsrådet) - Regional plan
for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen
(2022-2027)».
Høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandsrådet sitt
høringssvar.

Vedlegg:

- lnnspill fra kommunen
- Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandsrådet) - Regional plan for
vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027)

Bakgrunn
Gjeldende regionale vannforvaltningsplan oppdateres nå for planperioden 2022 - 2027 .
Utkast til regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram
legges ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 31. mai 2021. Helgelandsrådet har
fått utsatt frist til 4. juni 2021.
Plandokumentene har vært jobbet frem i samarbeid med både lokale, regionale og statlige
myndigheter gjennom et vannregionutvalg og et arbeidsutvalg. I tillegg har det vært
gjennomført ulike arbeidsmøter og konferanser om ulike tema iforbindelse med oppdatering
av planen.
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Om plandokumentene
Den regionale planen beskriver hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal
forvaltes i kommende planperiode (2022-2027). Kunnskap om miljøtilstanden i dag og hvilke
tiltak som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der dette er
nødvendig er beskrevet på et overordnet nivå.

tråd med vannforskriften fastsetter planen miljømål for alt vann, både elver, innsjøer,
kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk
av vannet og beskriver miljøtilstanden som skal oppnås i planperioden 2022-2027 , eller
senere. Målene er styrende for videre forvaltning og planlegging i fylket vårt.
I

Kort om høringen
Fylkesrådet i Nordland har vedtatt å legge utkast til vannforvaltningsplan med tilhørende
tiltaksprogram og handlingsprogram ut til høring og offentlig ettersyn.
Høringsbrev og høringsveileder kan lastes ned her:
https://vvww.vannportalen.no/vannreoioner/nordland/horino/horingsdokumenter

Høringssvar
Høringssvaret fra Helgelandsrådet er utarbeidet av Sondre Styrken, vannområdekoordinator
Bi ndalsfj orden - Velfjo rden - Vefs nfj orden - Leirfjo rden.
Det er mottatt innspill fra vefsn, Grane, Bindal og sømna kommuner. (se vedlegg)

Konklusjon
Helgelandsrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttales
«Høringsuttalelse til vannforvaltningsplan - Helgelandsrådet».
Utarbeidet høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandsrådet sitt
høringssvar.

4. juni 2021

nt/sekretariatsleder
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