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UTKAST- Høringssvar fra Lofotrådet til Nordland Fylkeskommune. 
Regional plan for vannforvaltning. 

 

I og med at Lofoten og Vesterålen har samme vannområdekoordinator og stort 

sett sammenfallende problemstillinger er deler av høringssvaret likt. Denne 

høringsuttalelsen er bygd opp etter veilederen for høringsinnspill.  Det fører til 

at noen momenter gjentas flere ganger.  Kort oppsummert mener Lofotrådet at 

plandokumentene gir en god beskrivelse av miljøtilstanden i vannområdet, men 

at det fortsatt er stort behov for kartlegging som dokumentasjon på tilstand.  

Lofotrådet er også fornøyd med at utfordringene med økonomiske og 

administrative ressurser kommer så klart frem i dokumentene.  

 
Kunnskapsgrunnlaget 

Det er fortsatt stort behov for kartlegging av miljøtilstand og påvirkninger.  

Dette gjelder avløp, spredt avløp, landbruk og miljøgifter i sedimenter i havner 

og fjorder.   I de fleste vannforekomstene i vår region er det vanskelig å peke ut 

en hovedansvarlig.  Derfor er det viktig å bruke tilskudd for å stimulere til 

samarbeid og dekke kostnader til undersøkelser, prosesser og tiltak der det er 

mange påvirkere.  

 

Miljømål 

I planen er de fleste vannforekomster forventet å nå miljømålene innen 2027.  

Tilbakemelding fra ansvarlige for avløp og landbruk er at det er urealistisk å 

oppnå god tilstand for de fleste vannforekomstene i løpet av planperioden 

2021-2027.  For de vannforekomster som er sterkest påvirket fra avløp vil selv 

måloppnåelse i 2033 være urealistisk.  Derfor er det behov for en ny 

gjennomgang i vann nett for å justere miljømålene og foreta en streng 

prioritering. Dersom miljømålene skal nås innen 2033 må det gjøres en streng 

prioritering.  Det er også avgjørende at det tilføres ekstra midler til arbeidet med 

å kartlegge tilstand og til å planlegge og gjennomføre tiltak.   
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Tiltak 

Det er mange tiltak for påvirkninger der kommunene er sektormyndighet.  Det 

er viktig å få disse bedre forankret politisk, i næringslivet og ute i befolkningen.  

For landbruk må den enkelte gårdbruker kjenne til hva som forventes 

gjennomført på det enkelte bruk.  For avløpssektoren er det behov for 

kartlegging av tilstand og planlegging av tiltak i  områder med spredt 

bebyggelse.   Kapasiteten til saksbehandling og kompetansen hos leverandører 

av tjenester må styrkes.  Samarbeidet mellom kommunene i Lofoten og 

Vesterålen om tiltak innen spredt avløp må videreføres. 

 

Fokusområder 

Regionrådet er enig i at Svolvær- og Kongsvassdragene i Vågan prioritering 

innkalles til konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66.  Man er også 

fornøyd med at det er bevilget midler til restaurering av Hopspollen og 

Hopsvassdrag et i Vågan. 

Regionrådet er enig i at arbeidet med å renske opp i forurenset sjøbunn er 

komplisert blant annet som følge av at det er mange kilder til forurensningen 

og at den har foregått over lang tid. Både kartlegging, planlegging og opprydding 

krever samarbeid mellom mange aktører.   Derfor er det også viktig at det stilles 

midler til rådighet for å finansiere prosessarbeid.  I Lofoten er det særlig viktig 

at veftene i Svolvær og på Ballstad får hjelp til å planlegge og gjennomføre 

nødvendige tiltak. Det er også behov for kartlegging og tiltaksplaner i øvrige 

havner og sjøvannsforekomster.  Som nevnt i planen må miljømudring eller 

fjerning av forurensede bunnmasser samordnes med prosjekter som omfatter 

utdypingsarbeid i havner og farleder.  

 

Fokus på søppelhandtering i havnene og utslipp fra fiskeindustrien er viktig.  I 

dette arbeidet må man være oppmerksomme på at de fleste havnene i 

vannområdet har mange kaieiere.  Dette gjør arbeidet svært krevende.  Når det 

gjelder rensekrav til utslipp fra fiskeindustrien er det behov for god dialog med 

bedriftene for å sikre løsninger som bedriftene kan leve med. 

Kommunene i Lofoten er blitt enige om å dekke sin andel av kostnadene til 

vannområdekoordinator og forutsetter at man får på plass en forutsigbar 

medfinansiering fra fylkeskommunen. 

 

Overvåking 

Det er fortsatt et stort behov for å styrke faktagrunnlaget slik at man kan 

prioritere de rette vannforekomstene og sette inn de mest virkningsfulle 

tiltalene.  Regionrådet er enig i at samarbeid om overvåkingen i vannregionen 

er viktig, både for å unngå overlappende undersøkelser og for å fordele 

kostnadene mellom berørte sektorer. Det bør derfor tilrettelegges for spleiselag 

mellom sektorene.  Overvåkingsprosjektet i Buksnesfjorden er et godt eksempel 

på dette.   
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Behov for virkemidler 

Regionrådet er som nevnt tidligere enig i beskrivelsen av manglende 

virkemidler.  Man vil særlig understreke behovet for økte bevilgninger til 

problemkartlegging, tiltaksplanlegging og samordning av tiltak.  I Lofoten er 

gjennomføring av tiltaksplaner i havner der det er et stort antall kaieiere, i store 

nedslagsfelt med få aktive gårdsbruk og mange grunneiere samt områder med 

spredt bebyggelse særlig utfordrende.   

Totalt er det så langt registrert kostnader på over 126 millioner for perioden 

2021-2027 og ytterligere 251 millioner i perioden 2028 – 2033 for 

gjennomføring av tiltak på kommunale anlegg.  Dersom man regner en 

gjennomsnittlig kostnad på 120.000 kr for oppgradering av anlegg med 

registrerte slamavskillere i Lofoten utenom Værøy og Røst er den totale 

kostnaden beregnet til 525 millioner.  I tillegg til utfordringer knyttet til økonomi 

er det stor mangel på personell med nødvendig kompetanse til planlegging og 

oppfølging. 

 

Konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen gir en god beskrivelse av alternativene.  Selv alternativ 

2 som beskriver en realistisk tilnærming vil kreve økt administrativ kapasitet og 

kompetanse hos flere sektormyndigheter, og betydelig økte budsjettrammer. 

Det mest ambisiøse alternativet er ikke realistisk. 

 

Handlingsprogram 

Det er særlig viktig at kommunenes ansatte får opplæring i bruk av vann-nett.  

Det er nødvendig med en god dialog mellom kommunene, Statsforvalteren og 

Nordland Fylkeskommune på bruken av § 12.   Det er også viktig at 

vannforskriften ikke blir et hinder for å utvikle næringslivet i kommunene.  Dette 

betyr at man også må få kompetanse på bruk av unntaksbestemmelsen i § 9 og 

§ 10. 

 

Plastforurensning 

Kommunene i Lofoten har jobbet aktivt med innsamling av plast gjennom blant 

annet prosjektet Clean up Lofoten.  Det er viktig for Lofoten som mat- og 

turistregion å få kontroll med plastforsøplingen. I tillegg til tiltak som allerede 

er nevnt i handlingsplanen er det behov for å stimulere til å få kontroll med 

utslipp av plastgranulat fra kunstgressbanene  

 
Landbruk- Vassdrag i kommunen med påvirkning fra landbruk som 
bør prioriteres for forbedring av vannmiljø 

 
Flakstad Vareidvassdraget og Sandelva 
Vestvågøy Farstad og Lilandsvassdraget 
Vågan Saupstad/Vinje og Elveløkka 
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Retningslinjer for arealplanlegging 

Det er stort behov for veiledning til kommunene på hvordan vannforskriften 

skal tas inn i planlegging og saksbehandling på en god måte.  En oppdatering av 

den regionale planveilederen er ikke tilstrekkelig. I tillegg må det gjennomføres 

kurs og gis veiledning der både Statsforvalteren og Nordland Fylkeskommune er 

med og der man drøfter aktuelle problemstillinger.   Det er kommet spørsmål 

om hva forvaltningsplanen har å si for kystsoneplanleggingen i kommunene.  

Det er også behov for en god dialog med Statsforvalteren på hvordan man 

ivaretar behovet for næringsutvikling rundt vannforekomster der man har 

utfordringer med å nå miljømålene. 

 

 
Vennlig hilsen 

 
Remi Solberg 

Leder 

 


