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Forventninger til arbeidet med vannforvaltningen 2020   
 

Innledning 

Regional plan for vannforvaltning i Nordland og Jan Mayen vannregion skal oppdateres og justeres 

for kommende planperiode (2022-2027). Nordland fylkesting vedtok oppstart av dette arbeidet i 

desember 2018. Planprogram og dokument som beskriver hovedutfordringene i regionen har vært 

på høring og vedtas av fylkesrådet i februar. 

 

Vannforvaltningsplanen angir miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. I 

tillegg inneholder planen en oversikt over når miljømålene skal nås. Disse miljømålene skal sikre 

en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i vannregionen. Ved oppdatering 

av planen skal det også lages et tiltaksprogram med oversikt over forslag til tiltak for å beskytte 

vannmiljøet og for å nå miljømålene. 

 

Hvilket ansvar har kommunen ved oppdatering av planen? 

I forbindelse med oppdateringen skal miljømål og foreslåtte tiltak gjennomgås, kvalitetssikres og 

eventuelt oppdateres. Det er kommunene selv som har ansvar for å oppdatere og kvalitetssikre 

sine tiltak. Kommunene i Nordland har til sammen ansvar for 79 % av tiltakene i vannregionen. 

Dette skyldes at kommunene er forurensningsmyndighet for avløp og landbruk, en 

påvirkningsgruppe med mange tiltak. Kommunene er også planmyndighet og skal legge vedtatte 

miljømål til grunn for sin planlegging. 

 

Miljømål og forslag til tiltak er hovedinnholdet i oppdateringen som nå skal foretas. Det er viktig at 

foreslåtte tiltak er godt forankret i kommunens egne planer og strategier, samt at kommunene føler 

eierskap til det som foreslås. Det er ansatt lokale vannområdekoordinatorer som skal bistå 

kommunene i dette arbeidet. Kommunen bes om å prioritere dette arbeidet i 2020. 

 

Det er viktig å påpeke at de nasjonale føringene må tas med i arbeidet med tiltak og miljømål. 

Nasjonale føringer for arbeidet er vedlagt dette brevet.  

 

Kontaktinformasjon til vannområdekoordinatorer 

Vannområde Navn Kontaktinformasjon 

Lofoten og Vesterålen Are Johansen are.johansen@nlr.no  

Ofoten Cathrine Kristoffersen cathrine.kristoffersen@narvik.kommune.no  

mailto:are.johansen@nlr.no
mailto:cathrine.kristoffersen@narvik.kommune.no
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Nord-Salten 
Skjerstadfjorden og Sør-
salten 

Linnea Maria Richter Linnea.Maria.Richter@bodo.kommune.no  

Ranfjorden og 
Rødøy/Lurøy 

Kristin Brekke 
Klausen 

Kristin.Klausen@rana.kommune.no  

Vefsnfjorden/Leirfjorden 
og Bindalsfjorden og 
Velfjorden 

Det jobbes med å få 
besatt stillingen i løpet 
av vinteren 2020.  

Kontaktperson i fylkeskommunen: 
larekk@nfk.no  

 

 

Organisering 

Det har også vært behov for å se litt nærmere på hvordan ting har fungert fram til i dag, hvordan 

arbeidet har vært organisert, og eventuelt om ting kan/bør gjøres litt annerledes. 

 

Finansiering av vannområdekoordinatorer 

Fylkeskommunen har siden 2010 fått årlige bevilgninger til vannforvaltningsarbeidet fra staten ved 

Miljødirektoratet. Fylkeskommunen har siden 2011 benyttet alle disse midlene til prosjektledelse i 

vannområdene i vannregionen (vannområdekoordinatorene). I tillegg til finansieringen fra 

fylkeskommunen har det i perioden 2012 -2016 også vært bevilget skjønnsmidler fra 

fylkesmannen. 

 

Vannområdekoordinatorene er viktige premissleverandører for arbeidet lokalt. Uten disse 

stillingene hadde ikke kommunene klart å følge opp de forpliktelsene og det sektoransvaret 

kommunen har jamfør vannforskriften. I årene som kommer kan det imidlertid ikke forventes 

regionale skjønnsmidler. Det må derfor forventes at kommunene bidrar økonomisk inn i slike 

spleiselag i fortsettelsen. I den forbindelse må det gjennomføres en egen prosess for å forankre 

denne forståelsen i kommunene. 

 

Fylkeskommunen ønsker i denne forbindelse å møte regionrådene for å diskutere hva dette vil 

innebære i praksis og hvordan dette må følges opp videre. 

 

Representasjon i vannregionutvalget (VRU) 

Vannområdene representeres i dag i VRU gjennom en politisk representant fra regionrådene. 

Deltakelse fra regionrådet har vært dårlig og det er behov for en mer tydelig politisk forankring av 

arbeidet med vannforskriften i kommunene. VRU foreslår derfor at politisk representant for 

vannområdene også kan utnevnes av vertskommune for vannområdekoordinator. 

 

Dette krever imidlertid at en slik politiker setter seg inn i vannforvaltningsarbeidet på vegne av alle 

kommunene som inngår helt eller delvis i vannområdet. Regionrådene vil fremdeles fungere som 

den viktigste arenaen for samordning. 

 

Fylkeskommunen vil i løpet av 2020 være i dialog med regionrådene og vertskommunene om 

hvordan dette kan organiseres på best mulig måte. 

 

Organisering av vannområdene 

I dag er arbeidet i de fleste vannområdene organisert gjennom arbeidsgrupper innen temaene 

avløp og landbruk. Noen vannområder har også arbeidsgrupper innen planlegging og 

havneproblematikk. Gruppene er etablert for å bidra til erfaringsutveksling og samordning på tvers 

av kommunene i vannområdene og koordinert av vannområdekoordinator. 

mailto:Linnea.Maria.Richter@bodo.kommune.no
mailto:Kristin.Klausen@rana.kommune.no
mailto:larekk@nfk.no
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Regionrådene har fungert som politiske styringsgrupper med mål å gi politisk forankring og 

representasjon i inn arbeidet lokalt og regionalt. 

 

I forbindelse med at man nå er gang med å revidere regional plan for vannforvaltning er det også 

naturlig å se på organiseringen av arbeidet i dag, og vurdere om det er ting som bør gjøres 

annerledes. Fylkeskommunen vil i løpet av 2020, i samarbeid med vannområdekoordinatorene, 

gjennomføre en evaluering av dette. Målet for dette arbeidet vil være å finne en mest mulig 

hensiktsmessig organisering av arbeidet lokalt for neste planperiode. Dette må skje i tett dialog 

med kommunene og regionrådene i Nordland. 

 

Eksempel på spørsmål som kan stilles i denne forbindelse er blant annet følgende:  

 Hvordan fungerer arbeidsgruppene? 

 Er behov for opprette andre utvalg og samordningsarenaer for kommunene? 

 Fungerer regionrådene som politisk forankring og representasjon i inn arbeidet lokalt og 

regionalt? 

 

Fremdriftsplan for arbeidet med oppdatering av forvaltningsplan og tiltaksprogram 

 

Aktivitet Når 

Høring av utkast til forvaltningsplan og 
tiltaksprogram 

 Medvirkningsopplegg på regionalt 
og lokalt nivå 

1. oktober - 31. desember 2020 

Scenariokonferanse  

 Medvirkningskonferanse på 
regionalt nivå og viktig del av 
konsekvensutredning av regional 
plan. 

I høringsperioden 

Vedtak av plandokumenter i fylkestinget Våren/sommeren 2021 

Plandokumenter oversendes departementet 
for nasjonal godkjenning 

1. juli 2021. 

 

 

Oppsummering: 

Kommunene i Nordland har en nøkkelrolle i arbeidet etter vannforskriften, både som 

sektormyndighet innen flere områder som påvirker vannet, og planlegger av kommunens arealer. 

Kommunene er også nærmest både vannet og innbyggerne våre. Det finnes mye engasjement og 

kunnskap om vann i kommunene som bør utnyttes i vannforvaltningen. Dette har politisk betydning 

og er i allmennhetens interesse.  

 

I arbeidet etter vannforskriften må alle involveres, fra politikere og ansatte i administrasjon til 

lokalbefolkningen. Dette vil være avgjørende for å sikre god lokal forankring og måloppnåelse. Det 

er derfor viktig at kommunene prioriterer dette arbeidet i årene som kommer. 

 

Ved spørsmål ta kontakt med: 

 

Lars Ekker 

Rådgiver, seksjon for plan og miljø 
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Epost: larekk@nfk.no   

Tlf: 75 65 05 94   

 

Håkon Roald  

Rådgiver, seksjon for plan og miljø 

Epost: hakroa@nfk.no   

Tlf: 75 65 05 42   

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kirsti Saxi 

fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Alstahaug kommune Strandgata 52 8800 SANDNESSJØEN 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bø kommune Veaveien 50 8475 STRAUMSJØEN 

Dønna kommune Krunhaugen 1 8820 DØNNA 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Flakstad kommune . 8380 RAMBERG 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 3 8294 HAMARØY 

Hattfjelldal kommune O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Helgeland regionråd Postboks 405 8801 SANDNESSJØEN 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 

Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA 

Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord 

Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 
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Hovedmottakere: 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Ofoten regionråd - Narvik 

kommune 
 8512 NARVIK 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Rødøy kommune Rådhuset 8185 VÅGAHOLMEN 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Salten regionråd Postboks 915 8001 BODØ 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Sømna kommune Kystveien 84A 8920 SØMNA 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Sør-Helgeland regionråd Postboks 473 8901 BRØNNØYSUND 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vesterålen regionråd Postboks 243 8401 SORTLAND 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 
 

 

Vedlegg: DokID 

Nasjonale føringer for oppdatering av regionale vannforvaltningsplaner - 

19.04.2019 
1496201 
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