Namdal regionråd
v/Narve Nordmela

Høringsuttalelse til kystsoneplan for Namdalen og Fosen
Vannområdekoordinator for vannområdene Namsen, Ytre Namsen og Ytre Namdal
ønsker å sende en høringsuttalelse til kystsoneplanen for Namdal og Fosen.
Vannområdekoordinator vil gjennom høringsuttalelsen påpeke kommunenes plikter og
ansvar når det gjelder å ivareta bærekraftig bruk av vannforekomstene fremover.

Regelverk/avtaler som setter rammer for vannforvaltningen:
Forskrift om rammer for vannforvaltningen FOR-2006-12-15-1146
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446)

§ 1.Formål
Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre
en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.
Miljømål:
• Om miljømål etter vannforskriften
• Vannforskriften setter rammene for fastsettelse av miljømål. «Standard
miljømål» er minst god økologisk og god kjemisk tilstand for overflatevann
(§ 4), og minst god kvantitativ og god kjemisk tilstand for grunnvann (§ 6).
Vannforekomstene som har god eller svært god tilstand, skal beskyttes
mot forringelse.
Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til nye inngrep eller ny aktivitet som vil
medføre at miljømålet ikke nås eller at tilstanden forringes. Foreslåtte tiltak skal følges
opp og gjennomføres slik at fastsatte miljømål kan nås innen den fristen som er satt i
planen

FN`s bærekraftsmål for kystvann:
Bærekraftsmål nr. 14: "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som
fremmer bærekraftig utvikling".

Her er det delmål bl.a. om å forhindre og redusere forurensing, beskytte og restaurere
økosystemer, begrense og håndtere forsuring, verne kyst- og havområder, samt å
forvalte bærekraftig.
vannforskriften sammen med FN`s bærekraftmål legger føringer for hvordan
vannressursene i kommunene skal ivaretas. I tillegg har det kommet presiseringer fra
klima- og miljødepartementet om kommunene sine oppgaver og ansvar i
vannforvaltningen. Her skrives det:

Kommunens arealplanlegging er svært viktig for å nå målet om god tilstand i
norsk vann. Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på
arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og
sjøområder, herunder vannmiljø. Det er svært viktig at disse virkemidlene tas
aktivt i bruk i kommunenes arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i
norsk vann (Kilde: 1). Kommunene bidrar til gode miljøforhold i og langs
vassdragene gjennom tiltak og god arealforvaltning. Regjeringen legger vekt på at
kommunale planer tar hensyn til vassdragenes bruks- og verneverdier.
Regjeringen forventer at kommunene vurderer arealbruken i og langs vassdrag i
et helhetlig og langsiktig perspektiv (kilde: 3).

Om Kystsoneplanen
Som vannområdekoordinator velger jeg å kommentere planen på et overordnet plan og
ikke ned på vannforekomstnivå. I de tre vannområdene jeg har ansvaret for så er det
registrert over 100 kystvannsforekomster og i tillegg kommer alle elver, bekker og vann
hvor aktivitet i sjø kan eller har en påvirkning. I vannområdene i Namdalen er det flere
vannforekomster som er klassifisert som moderat eller dårligere på grunn av ulike
aktiviteter i sjø.
En av de største utfordringene med å lage en kystsoneplan som omfatter et så stort
geografisk område er at man bare klarer å trekke de store linjene. Planforslaget må
nødvendigvis være overordnet med de problemstillinger det medfører.
I planforslaget blir planen beskrevet slik:
•

Arealplaner i sjø skal ha en overordnet og grovmasket karakter jf. plan- og
bygningsloven (pbl.) Unødige detaljer på dette plannivået kan øke antall
konflikter og svekke muligheten for å få fram hovedprioriteringer og langsiktige
strategier.

•

«Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet for fortsatt vekst og utvikling av
havbruksnæringa i regionen».

•

Planen skal legge til rette for raskere saksbehandling og å unngå dispensasjoner.
Planen skal gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt, avdekke

og avklare interessekonflikter, sikre viktige områder for næringsutnyttelse,
ferdsel, friluftsliv, vern av natur og kulturminner og planen skal være dynamisk
og fleksibel i forhold til framtidige behov.
•

Arealdelen skal i forhold til miljø, naturressurser og samfunn, samordne viktige
behov for vern og utbygging, mens bestemmelser og retningslinjer skal gjøre det
lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere kunne fatte beslutninger i
enkeltsaker.

At det beskrives i planforslaget jf plan og bygningsloven at «planen skal ha en
overordnet og grovmasket karakter». Og at «unødvendige detaljer på dette plannivået
kan øke konfliktene og svekke muligheten for å få frem hovedprioriteringer og
langsiktige strategier», viser at man er klar over de interessekonfliktene som kan
foreligge. Kommunene må sikre seg at disse interessekonfliktene ivaretas på en god
måte når de oppstår.
Som vannkoordinator er det viktig å påpeke at kortere saksbehandlingstid og
tilrettelegging for havbruksnæringen ikke må gå på bekostning av en grundig
gjennomgang av vannforekomsten, den planlagte aktiviteten og de påvirkninger den vil
ha for en eller flere vannforekomster. Det må settes av nok tid til å vurdere effekter og
konsekvenser av det som tillates av aktiviteter.
Overordnet plan må ikke bli til hinder for den enkelte kommunes plikter og ansvar når
det gjelder å ivareta bærekraftig bruk av vannforekomstene. Selv om overordnet plan
åpner for en type aktivitet i et område vil det kunne være forhold som ikke kommer
frem i planen som vil kunne medføre at en slik aktivitet ikke er forenelig når det gjelder
å ivareta vannforekomstene i nærheten. I slike tilfeller må ikke overordnet plan bli til
hinder for å stoppe/endre aktiviteten. Det må sikres at tillatelser til aktiviteter i de ulike
områdene er basert på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, på god lokalkunnskap,
at det gis god tilgang til at ulike interessenter blir hørt og at ulike brukerinteresser kan
veies opp mot hverandre, samt at beslutningene har en god politisk forankring.
Kommunene må ikke sette seg i en situasjon hvor de mister muligheten til å forvalte
vannressursene sine på en bærekraftig måte.
Jeg vil helt til slutt nok en gang henvise til klima- og miljødepartementets presisering om
kommunene sine oppgaver og ansvar i vannforvaltningen.

Kommunens arealplanlegging er svært viktig for å nå målet om god tilstand i norsk
vann. Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på arealbruken
for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder, herunder
vannmiljø. Det er svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes
arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk vann

Terje Skomsvold
Vannområdekoordinator for vannområdene Namsen, Ytre Namsen og Ytre Namdal
Kopi:

Flatanger Kommune
Namsos kommune
Nærøysund kommune
Leka kommune
Høylandet kommune
Overhalla kommune
Grong kommune
Namsskogan kommune
Røyrvik kommune
Lierne Kommune

