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Høringsinnspill - Regional Plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022 – 2027)

Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Gildeskål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
Salten Regionråd viser til høring av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland
og Jan Mayen (2022 – 2027). Salten Regionråd har behandlet saken i regionrådets møte
den 4. juni 2021, og ønsker å avgi følgende høringsinnspill i saken:

Salten Regionråd ønsker å fremheve følgende:
−

Salten Regionråd mener at Regional vannforvaltningsplan for Nordland og Jan
Mayen på mange måter svarer på hovedformålet med planen, som er å gi en enkel
og oversiktlig framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen
skal forvaltes i et langsiktig perspektiv.

−

«Vårt verdifulle vann» viser til at kunnskapsgrunnlaget er blitt styrket i planperioden
2016-2021, og Salten Regionråd mener vi jobber i rett retning, men vil trekke fram at
dette området fortsatt har svakheter. I Salten har vi få vannforekomster i dårlig og
svært dårlig tilstand, men vi ser at de aller fleste vannforekomstene i god og svært
god tilstand mangler kvalitetselement for å kunne bekrefte dette. «Vårt verdifulle
vann» foreslår at bevilgningene til problemkartlegging må økes vesentlig for perioden
2022-2027. Dette mener også Salten Regionråd er avgjørende for et bedre kunnskapsgrunnlag.

−

Salten Regionråd mener dette kunnskapshullet er en utfordring for å kunne forvalte
våre vannressurser og vannmiljø etter vannforskriften. Vannforskriften stiler krav til
kunnskapsbasert forvaltning, og for at regionen skal kunne gjennomføre kunnskapsbasert forvaltning må vi se et bedre kunnskapsgrunnlag i neste planperiode. Dette er
langsiktige mål. Salten Regionråd har forståelse for at jobben med et bedre kunnskapsgrunnlag kan ta flere planperioder før vi er på et godt nok kunnskapsnivå for
alle våre vannforekomster. Derfor ønsker Salten regionråd at vi fortsatt holder fokus
på et bedre kunnskapsgrunnlag og prioriterer problemkartlegging i vannforekomster
ved mistanke om påvirkning, også i våre vannforekomster som er karakterisert i god
tilstand.
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−

I Salten er kommunene i flere tilfeller avhengig av økonomisk støtte for tiltaksgjennomføring. De siste årene har økonomisk støtte til problemkartlegging blitt mindre, og
regionen har fått avslag på søknader om tilskuddsmidler til restaurering av prioriterte
vannforekomster. Vedlegg 5 i «Vårt verdifulle vann» gir en oversikt over omforente
prosjekter som vil være gjenstand for prioriteringer av tilgjengelige statlige og regionale tilskuddsmidler. Salten Regionråd ønsker at fylkeskommunen tydelig formidler
hva kommunene kan forvente av virkemidler til restaureringsprosjekter som er nevnt i
denne listen.

−

«Vårt verdifulle vann» trekker fram behov for videre oppfølging innen kunnskap og
samarbeid, dersom vi skal nå miljømålene innen 2027. Planen nevner også at det er
behov for nye virkemidler og / eller forbedring av eksisterende virkemidler. Dette stiller regionrådet seg bak og ser et økt behov for fokus på faggruppene og da spesielt
faggruppen spredt avløp. Salten har flere kommuner som skal i gang med kartlegging
av spredt avløp, og her vil det være viktig med samarbeid og erfaringsdeling mellom
kommunene for å kunne nå miljømålene innen 2027.

−

«Vårt verdifulle vann» viser til generelle retningslinjer for arealplanlegging etter planog bygningsloven og vannforskriften. Det er forventet at retningslinjene tas i bruk av
samtlige kommuner i Nordland vannregion, og at de innarbeides i samfunns- og
arealplanleggingsarbeidet i kommunene. Salten Regionråd ser behovet og er enig i at
det er viktig at retningslinjene og bruk av vannforskriften i arealplanlegging og saksbehandling blir en rutine i det daglige arbeidet. Salten Regionråd kunne gjerne ha sett
mer fokus i retningslinjene for arealplanlegging på områder som er ferdig etablert og
regulert. Salten har flere områder som er ferdig utbygd og det er lite virkemidler for å
igangsette arbeid med tiltak innenfor disse områdene, med mindre det motiveres til
dette med statlige/regionale midler.
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