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Informasjon om avlysning av konkurranse - Nasjonal
innsjøundersøkelse 2018

Dere har tidligere mottatt søknad om landingstillatelse med helikopter for
innhenting av vannprøve som en del av Nasjonal innsjøundersøkelse 201 8.
Miljødirektoratet har dessverre funnet det n ødvendig å avlyse undersøkelsen ,
og vi beklager merarbeidet knyttet til behandling av søknader . Vi arbeider for
at undersøkelsen kan gjennomføres i 201 9.

Miljødirektoratet lyste før sommeren ut et oppdrag på gj ennomføring av en nasjonal
innsjøundersøkelse. Undersøkelsen skulle være en oppfølging av tilsvarende undersøkelse i 1995, og
planen var å ta prøver av de samme 1005 statistisk utvalgte innsjøer som ble undersøkt den gang.
Formålet var å følge med på utvik lingen i vannkjemi i sjøene, både med tanke på forsuring,
klimaendringer og overgjødsling. Resultatene skulle også bli brukt til å modellere utvikling i sjøer
uten overvåkingsdata, i tillegg til å klassifisere tilstand i sjøene ihht. vannforskriften.

Sid en midler til prosjektet ble bevilget først i juni, var det en stram tidsplan for å få gjennomført
undersøkelsen. Oppdragstaker ble valgt i slutten av august, men grunnet innkomne klager og
omgjøring av tildelingsbeslutningen , er anskaffelsesprosessen blit t betydelig forsinket i forh old til
den opprinnelige planen. Miljødirektoratet vurderer at det nå vil bli umulig å få gjennomført
prøvetakingen i løpet av høsten 2018 i alle sjøene. Miljødirektoratet har derfor besluttet å avlyse
konkurransen.

Prøvetaking eller undersøkelser av vann er ikke en oppsyns - eller tilsynstjeneste med hjemmel i lov
etter motorferdselloven § 4, og det må søkes kommunen(e) om dispensasjon etter
motorferdselloven § 6. Som et ledd i forberedelsen til undersøkelsen har NIVA og COWI AS sendt ut
søknader om landingstillatelser til de berørte kommuner, grunneiere og verneområdestyrer. I noen
få tilfeller kan det være overlapp mellom søknader sendt av COWI og NIVA. Vi vil med dette beklage
at undersøkelsen likevel ikke har latt seg gjennomføre, og det merarbeidet som har vært påført
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dere med behandling av søknader. Vi beklager også at det i en del tilfeller er sendt ut søknader der
det er gitt en svært kort svarfrist.

Vi vil arbeide for å skaffe finansiering over neste års buds jett for å kunne gjennomføre en
tilsvarende undersøkelse i 2019. Hvis det lykkes å skaffe nødvendige budsjettmidler vil vi foreta en
evt. utlysning tidlig på året, slik at det vil være god tid til å avgjøre tildeling, og forbedrede
undersøkelsen med bl.a. å søke landingstillatelser før prøvetaking starter. Vi håper at dere da vil
kunne dra nytte av saksforberedelser som er gjort i forbindelse med årets søknader om
landingstillatelser.

H ilsen
Miljødirektoratet
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