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Sammendrag:

I perioden 2010-2015 skal det utarbeides en regional forvaltningsplan for alt van i Nordland.
Planen skal utarbeides i tråd med vannforskrifen, som er Norges implementerìng av EUs
vanndirektiv.Hovedmålet er å sìlrre god mìljøtUstadì alt vann, både vassdrag, gruvan og
kystvan. Med god niìljøtìlstand menes økologisk og kjemisk tìlstand som lìgger nærmest mulìg
naturtìlstanden, og denne tìlstanden bestemmes aven del fastsatte krterìer.

Arbeidet følger en organserìng der kommunene i Nordland er organisert i 10 vanområder. I
tilegg tìl Fauske kommune inngår kommunene Bodø og Saltdal i vanområde Skjerstadfjorden.
Arbeidet skal ledes av lokale vanområdeiitvalg bestående av berørte kommuner og régionale
sektormyndigheter. Ved inndelìngen i vanområder er det tatt utgangspun i natugitte forhold,

som hele eller deler av nedbørsfelt, fjorder og kystområder. I tilegg er det lagt vekt på
eksisterende samarbeids-former mellom kommunene i vanområdene.

Kommunalt foraning av arbeidet er viktig. Arbeidet vìl også foregå på tvers av
kommunegrenser og fagområder. Det er tre vanområder i Salten; Nord-Salten, Skjerstadfjorden
og Sør-Salten. Det er vurdert som hensiktsmessig å ansette en prosjektleder i 100% stiling som
fugerer for disse tre områdene. Prosjektlederens hovedansvar vìl være å drìve prosessen.

Stì1ingen finansieres gjennom et spleiselag mellom Iris Salten iks og Nordland fylkeskommune.

1. Vanområdeutvalget i vanområde Skjerstadfjorden konstitueres som et samarbeid
mellom de berørte kommunene Saltdal, Fauske og Bodø.

2. Kommunen velger følgende personer tìl å sitte i vanområdeutvalget i Skjerstadfjorden.

Saksopplysninger:

EUs taiedirektiv for van (Vandirektivet) er banebrytende for europeisk vanforvaltning.

Hovedmålet er å sikre god mìljøtìlstand i alt van, både vassdrag, gruvan og kystvan. Med
god mìljøtìlstand menes økologisk og kjemisk tìlstand som lìgger nærmest mulìg naturìlstanden,
og denne tìlstanden bestemmes aven del fastsatte krterìer.



I Norge er direktivet implementert i en egen forskrift, "Forskrif om rammer for
vannforvaltningen" (vanforskriften). Vanforskriften trådde i kraft 01.01.2007. Denne
beskriver blant anet hvordan arbeidet med helhetlìg vannforvaltning skal organiseres. Formålet
med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av mìljømål som skal sikre en mest mulìg
helhetlìg beskytelse og bærekraftig bru av vannessursene.

Forskrften skal sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tUhørende
tiltaksprogramer med sikte på å oppfylle mìljømålene. Samtidig skal den også sørge for at det
fremskaffes nødvendig kunskapsgrulag for å kune gjennomføre dette arbeidet.

Forskriften er hjemlet i tre lover:
. foruensningslovens §9,

. vanessurslovens §9 og §65

. plan- og bygningslovens (Pbl) §3-6, §8-1 og §9-7.

Fylkeskommunen er regional planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen er
også vannegionmyndighet etter vanforskriften. Vannorskriften er blant anet hjemlet i pbl §3-
6. Denne paragrafen omhandlerfel/es planleggingsoppgaver. Her er arbeidet med samordnet
vanplanegging omtalt.

I vanområdet Ranfjorden ble det i perìoden 2007-2009 gjennomført en pìlot for arbeidet med
gjennomførìngen av vanforskriften (Fase 1). Dette arbeidet resulterte i en egen forvaltningsplan
med tUtaksprogram som ble vedtatt av fylkestinget i Nordland i 2009. Planen ble godkjent ved
kongelig resolusjon i juni 2010. Arbeidet med slìke pìloter ble gjennomført i alle vannegionene i
Norge.

Problemstillng
Arbeidet etter vanforskriften følger av seksårge sykluser (fig 1). I perìoden 2010 - 2015 skal
det utarbeides en felles regional plan med tUhørende tiltaksprogram for hele Nordland. Dette
arbeidet har følgende fremdrìftsplan:

2010-2012 - Organiserìng og kunskapsbygging
2012-2014 - Utvikling av mål og tilak
2014-2015 - Hørìng, vedtak og godkjenning av forvaltningsplanen
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Forvaltningsplanen er et virkemiddel for å nå en målsetting om god økologisk og kjemisk
tìlstand i alle vanforekomster i fylket innen 2021. Planens tìltaksprogram skal inneholde tiltaks
som skal settes inn der man ser at miljømålet ikke kan nås. Tiltakene skal utarbeides og
gjennomføres gjennom samhandlìng. I de vanforekomstene hvor forholdene er gode, skal man
også sørge for at tìstanden ikke forverres. Det vìl være behov for omfattende og
kostnadskrevende tìltak innen flere sektorer. Ansvaret for gjennomførìng og finansierìng av
tiltak pålìgger den sektor som forårsaker belastningene på vanìljøet. Kommunene vil i så måte
være ansvarlìg for finansierìng og gjennomførìng av tìtak innen egne sektorer.

TABELL 1. HØRINGER I PLAPROSESSEN HVOR BERØRTE PARTER I VANNOMRADENE ER HØRINGSPART

Planprogram
Vesentlige utfordringer
Forvaltningsplan med
tìltaksanalyse

2011-2012
2011-2014

30. jun 2011
1. julì 2012
1. julì 2014

September 2011

Tidlìg 2013
Innen utgangen av

2014

Kommunene skal bidra både ti å karlegge miljøtìlstanden i sin kommunene, og analysere hvilke
tìltak som må gjennomføres for at hele vanområde skal få et godt vanìljø. Kommunen skal
også sørge for en tiltaksutredning innenfor de områder de er sektormyndighet innen, som for
eksempel:

. Drìkkevansforsyning

. Kommunalt avløp og utslìpp fra spredt bebyggelse

. Utslìpp og avrenning fra landbruet

. En fornuftig og bærekraftig arealbruk

. Ikke konsesjonspliktig småkaft

Arbeidet etter vanorskriften krever derfor at kommunen akivt bidrar i arbeidet med
kunskapsgrulaget og planleggingsarbeidet. Uten medvirkning fra lokale myndigheter knytet
til kunskapsinnenting og utarbeidelse av tiltak, vìl den regionale planen ha lìten virkning.
Kommunene har særlig mye kuskap om forholdene i vanorekomstene, hva som påvirker
dem og hvilke rettigheter og interesser som knyter seg tì dem. Kommunene er også en viktig
arena for folkelìg mobilsering og engasjement. Dessutenvìl mange av kompromissene,
samordningen og den endelige tìpasningen av polìtiske vedtak også til slutt skje i kommunen.
Det er også i kommunene tiltakene som skisseres i det regionale tiltaksprogramet skal
gjennomføres.

TABELL 2. MILEPÆLER OGARBEIDSOPPGAVER FORARBEIDET I HVERT VANNOMRÅDE I NORDLAD
-1

Innenting av kunnskap om

tilstand, påvirkning og risiko
Økonomiske analyser/trender



Skaffe en oversikt over
vesentlige
vannforvaltningsutfordringer i
vannområdene
Lokale tiltaksanalyser

Gjennom å delta i dette arbeidet vìl kommunen selv kunne være med å påvirke hvordan det skal
være i sin kommune, hvilke verdier som veier tyngst, etc. Den ferdige forvaltningsplanen, samt
pågående kunnskapsinnenting vil også bidra positivt ved at kommunen både får bedre oversikt
og kunskap om vanet i egen kommune. Den samlede kunskapen vìl også være et godt
verktøy for en bærekraftig og effektiv forvaltning av kommunens vannessurser. Eksempler på
områder hvor dette vìl kune bidra positivt i kommunal saksbehandling og forvaltning er:

. Behandling av utslìppssøknader

. Problemstilinger tilknytet landbruet

. I arbeidet med overordnete planer, heruder konsekvensutredninger

Kostnader og finansiering av prosjektleder
Nordland fylkeskommune innvilger støtte inntil kroner 150.000,~ per vanområde for arbeidet i
perioden ut 2012. Videre tìlskudd fra fylkeskommunen ut over 2012, avhenger av årlìge
tildelinger fra Direktoratet for naturforvaltning.

Det foreslås følgende kostnads- og finansierìngsplan for perìoden 2011 tìl sommeren 2013:

Kostnader;
Lønn prosj ektleder
Kontor, reise, møter,
bevertning etc.
Sum

Finansiering;
800.000,- Nordland fylkeskommune
100.000;- Kommunene i vanområdet/Iris

Salten iks
900 OOO,~ Sum

450.000,~
450.000,-

900000,-

Saksbehandlers vurdering:

Utarbeidelse av regionale planer krever lokal foraning. Når det gjelder utarbeidelse aven
forvaltningsplan for alt van i fylket, vil dette være helt avgjørende. Vanet eies og brues
lokalt. Kommunene er en viktig sektormyndighet innenfor en rekke felt som omhandler van.
Dette knytet tì van- og avløp, landbruk, arealbru og foruensning.

Basert på erfaringer fra pilotarbeidet i Fase I, har det vist seg formålstjenlìg å opprette
vanområdeutvalg i vanområdene. I disse vanområdeutvalgene bør alle kommunene i
vanområdet og regionale sektormyndigheter være representert. Kommunene bør være
representert med med personer frå politisk ledelse og admÌIîIstrasjonen.

Det har også vist seg svært nytig å knyte en prosjektstiling tìl dette arbeidet. Det er tre
vanområder i Salten; Nord-Salten, Skjerstadfjorden og Sør~Salten. Det er vurdert som
hensiktsmessig å ansette en prosjektleder i 100%.stillng som fugerer for disse tre områdene.
Stilingen finansieres gjennom et spleiselag mellom Irìs Salten iks og Nordland fylkeskommune.
Prosjektlederen vil kunne skape den nødvendige oversikten på tvers av kommunegrenser og
fagområder samt å ha nødvendig tid tìl å drìve prosessen fremover.



INNSTILLING:

1. Vannområdeutvalget i vannområde Skjerstadfjorden konstitueres som et samarbeid
mellom de berørte kommunene Saltdal, Fauske og Bodø.

2. Kommunen velger følgende personer tì å sitte i vanområdeutvalget i
Skj erstadfj orden:

fra poliisk ledelse: Siv Anta Brekke, ordfører

fra administrasjonen: Gudrun Hagalìnsdottir, leder enhet planutviklìng

Even Ediassen
Rådman


