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Utgangspunkt for arbeidet

Vannforskriften § 1: Formål:

Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannforekomstene

• EUs vanndirektiv (22.12.2000)



Svært god

God

Moderat

Dårlig

Svært dårlig

Grensen for bærekraftig bruk

Miljøtilstand

Mål: Godt vannmiljø i:

– vassdrag

– innsjøer

– grunnvann

– Kystvann

Innen 2021 !



Vannregion 
Vest-Viken

8 fylker

75 kommuner

18 vannområder

2725 elvevannforekomster

779 innsjøer

76 kystvannsforekomster

155 grunnvannsforekomster

39 000 km2 – 10% av Norges areal

25% av landets befolkning

18% av landets kraftproduksjon



Planarbeidet

• Nedbørfelt-orientert

• Kunnskapsbasert

• Lokalt eierskap

• Alle sektorer skal medvirke (§22)

• Felles kunnskapsgrunnlag

• Gjensidig tillit - alle handler mot 
samme mål

• Arenaer for medvirkning (§27)

• Påvirkningsmulighet



Regional plan for vannforvaltning

• Vedtatt i 
fylkestingene 
ved årsskiftet 
2015-2016

• Sentralt 
godkjent i KLD 
4.7.2016

Planen beskriver hvordan 

vannmiljøet og vannressursene 

skal forvaltes i et langsiktig 

perspektiv.

Planen fastsetter miljømål

og tidspunkt for måloppnåelse

Planen er hjemlet i tre lover:

• Plan- og bygningsloven

• Forurensningsloven

• vannressursloven



Fra overordnet plan til handling

Handlingsprogram 2016 - strategidokument  som 

viser hvilken  oppfølging  planen  krever og peker  ut 

ansvarlig  organ  og  samarbeidspartnere  for 

gjennomføring

Tiltaksprogram 2016-2021 er en oppsummering av tiltak 

som er fastsatt, eller foreslått, for å oppfylle miljømålene 

i Regional vannforvaltningsplan. Bygger på lokale 

tiltaksanalyser og innspill fra sektormyndigheter.



Lokale tiltaksanalyser

– Hva må gjøres for å nå målene 
i vannområdet/vassdraget/ 
vannforekomstene 

– Hva vil tiltakene koste

– Hvem er ansvarlig for 
tiltaksgjennomføring

Årlig oppfølging: 

• Handlingsprogram 

• Rapportering av 

tiltaksgjennomføring



Er vann viktig for kommunen?

• Drikkevann

• Rekreasjon og friluftsliv

• Kraftproduksjon

• Resipient for avløpsvann

• Jordvanning

• Industri

• Reiseliv

Alt vann er lokalt – og befinner seg i en 

kommune!

Mange lokale brukerinteresser:



Forventninger til kommunene

• Kommunen har viktig kunnskap om tilstand og påvirkninger i 
vannforekomster - kunnskapen må deles og sikres

• Kommunen er sektormyndighet med nødvendige  virkemidler

• Kommunen har store egeninteresser i godt vannmiljø

• Kommunen påvirker vannmiljøet 

Vannforskriftens §29 slår fast at alle sektormyndigheter skal 
bidra til at miljømålene for alle vannforekomster nås.

Kommunene har derfor en viktig rolle både i 

planfasen og i oppfølgingsfasen av regional 

vannforvaltningsplan



Kommunenes hovedansvarsområder

Avløp

Landbruk

Arealbruk



Avløp
Kommunen er forurensningsmyndighet for:

– Kommunale avløpsanlegg (<2000 pe)

– Mindre avløpsanlegg (50-2000 pe)

– Spredte avløp

– Oljeholdig avløpsvann

– Påslipp fra industrivirksomheter

Forventning til kommunen:

– Resipientovervåking

– Problemkartlegging

– Tilstandskontroll med egne og private anlegg

– Oppgradering og utvidelse av anlegg

– Krav om påkobling

– Pålegg om retting



Landbruk
Kommunens myndighet og oppgaver: 

– Veiledning

– Tilskuddsforvaltning

– Tilsyn

Landbrukets påvirkning av vannmiljøet:

• Partikler og næringsstoffer fra dyrka mark

• Gjødselforurensning

• Avrenning fra skog

• Kantsoner

• Fysiske tiltak i vannforekomster

Forventning til kommunenes landbruksforvaltning:

• Veiledning og holdningsskaping

• Problemkartlegging

• «Spissing» av virkemidler

• Reaksjon overfor regelbrudd og det som ikke er «alminnelig forurensning…..»



Arealforvaltning

Kommunen er plan- og bygningsmyndighet
– Kommuneplan
– Detaljplaner
– Dispensasjoner
– Byggesak

Forventning
– Vannmiljø må inn som premiss i planer
– Konsekvensutredning for tema vannmiljø 

(økologi, brukerinteresser…..)
– Krav om vurdering/dokumentasjon av 

resipientkapasitet
– Krav om for- og etterundersøkelser
– Sikring av beskyttede vannforekomster inkl. 

grunnvann (drikkevannsforsyning m.m.)



Hvordan vurdere nye tiltak?
Vannforskriftens § 12. (ny aktivitet eller nye inngrep) 

Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan 
gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i § 4 - § 6 
ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes 

• a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en 
overflatevannforekomst eller endret nivå i en 
grunnvannsforekomst, eller 

• b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i 
miljøtilstanden i en vannforekomst fra svært god tilstand til 
god tilstand. 



Vilkår for å bruke §12

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:

a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ 
utvikling i vannforekomstens tilstand, 

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større 
enn tapet av miljøkvalitet, og 

c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av 
manglende teknisk gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store 
kostnader, ikke med rimelighet oppnås med andre midler som miljømessig 
er vesentlig bedre.



§ 12 forts.
• Tiltakshaver plikter å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget (eks. beregning av 

resipientkapasitet, konsekvensvurdering for naturmangfold el.l.)

• Kommunen tar stilling til om den omsøkte virksomheten vil medføre en 
forringelse og om virksomheten kan tillates. Vedtak fattes etter 
sektorlovverket (eks. forurensningsloven, plan- og bygningsloven)

• Veileder om bruk av §12 ligger på vannportalen
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-
vannforskriften-12-.pdf

MERK:

Vannforskriftens §12 er i prinsippet som naturmangfoldlovens §§ 8-12 – og 

dersom det ikke framgår av saken hvilke vurderinger som er gjort kan det 

være grunnlag for innsigelse.

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-til-vannforskriften-12-.pdf


Hvordan skal kommunen 
klare å følge opp sitt sektoransvar?

• Penger

• Kompetanse

• Kapasitet

• Vilje

• Ansvarsfraskrivelse



Suksesskriterier

• Bevisstgjøring

• Felles problemforståelse

• Forankring
– Politisk

– Hos rådmannen

• Samarbeid
– På tvers av etater 

– Mellom forvaltningsnivåer

– Med frivillige

• Gode historier



Vannområdekoordinator – nøkkelen til suksess

Erfaringene fra vannforvaltningsarbeidet så 
langt er at vannområdekoordinatorer med 
interesse, kompetanse og dedikert arbeidstid 
til vannforvaltning er avgjørende for å sikre 
framdrift og måloppnåelse. 

Vannregionmyndigheten og 
fylkeskommunene bidrar med midler, og har 
invitert alle kommuner til å være med i et 
spleiselag for å videreføre eller etablere 
vannområdekoordinatorfunksjon i alle 
vannområder for planperioden (2016-2021) 



Ny organisering av vannforvaltningen?

• OED og KLD foreslår endringer i vannforskriften

• Høring fram til 15.1.2018

• Iverksettelse fra 1.7.2018

• Vannforvaltningsplanene frakobles plan- og bygningsloven og hjemles i 
naturmangfoldloven

• Oppfølgingsoppgaver overføres fra fylkeskommunen til Fylkesmannen

• Fylkesmannen står fritt til å foreta inndeling i vannområder og organisering av 
arbeidet

• Planansvar overføres til direktoratsnivå, med KLD som godkjenningsmyndighet

Dette skaper usikkerhet i mange ledd, men oppgavene som skal løses er 

de samme.



Takk for 
oppmerksom-
heten!


