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Vannforskriften –
Hvilke konsekvenser vil 

vannforskriften ha for kommunene.
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Temaer i presentasjonen

• Vanndirektivet og Vannforskriften

• Plan for vannregion Agder – generelt

• Tiltaksprogrammet 

• Hvilke konsekvenser vil vannforskriften ha 

for kommunene.

• Samarbeid



VANNDIREKTIVET OG 
VANNFORSKRIFTEN







Viktige begreper

Miljøtilstand 

Risiko

Miljømål





Miljømål § 4 - §8

• Overflatevann – God økologisk og kjemisk 
tilstand

• Kunstige og sterkt modifiserte vfk. – minst godt 
økologisk potensial og god kjemisk tilstand

• Prioriterte stoffer – gjennomføre nødvendige 
tiltak med sikte på gradvis reduksjon av 
forurensing fra prioriterte stoffer til vann

• Frist: innen seks år etter at første 
forvaltningsplan har trådt i kraft.

• Men ingen regler uten unntak…







FORVALTNINGSPLAN OG 
TILTAKSPROGRAM



Regional vannforvaltningsplan

• Et oversiktsdokument på 

regionalt nivå over 

hvordan man skal 

forvalte vannmiljøet og 

vannressursene i 

vannregionen i et 

langsiktig perspektiv.

• inneholder også regional 

politikk



Utarbeidet med utgangspunkt i:

• Vannforskriften

• Plan- og bygningsloven

• Veiledningsmateriell

• Nasjonale føringer

• Eksisterende kunnskap

- lokale tiltaksanalyser fra vannområdene



Regional politikk

Politisk arbeidsgruppes 

prioritering:

• Krypsiv

• Forsuring

• Vannkraftregulering

• Forurensa sedimenter

• Fremmede arter



Regionalt tiltaksprogram

• En oversikt over påvirkninger 

og tiltak for å oppnå god eller 

svært god miljøtilstand for alt 

vann i en vannregion.

• en oversikt over 

hovedutfordringer, og 

beskrivelse av relevante tiltak 

og prioritering av tiltak. 

• Utarbeidet parallelt med 

Regional plan for vannregion 

Agder, og bør sees i 

sammenheng med denne. 



Hvilke konsekvenser vil 
vannforskriften ha for 

kommunene. 



§ 1 (formål)

• Formålet med forskriften:

• Gi rammer for fastsettelse av miljømål som 
skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse 
og bærekraftig bruk av vannforekomstene

• Sikre at det utarbeides og vedtas regionale 
forvaltningsplaner med tilhørende 
tiltaksprogram med sikte på å oppfylle 
miljømålene, og sørge for at det fremskaffes 
nødvendig kunnskap for dette arbeidet.



I praksis

• Sektoransvarlig 

• Oppfølging av vannforskrift, men eget lovverk 
til grunn

• Endring fra utslippsbasert til økosystembasert 
forvaltning.

• Samarbeid med andre kommuner, men også 
andre sektormyndigheter.



Oppfølging av forvaltningsplan med 
tiltaksprogram 

• Bidra i arbeidet med å kvalitetssikre 
datagrunnlaget

• Rapportering til vannregionmyndighet



Verktøy
Grunnlaget for Vann-Nett saksbehandler:

http://www2.vannportalen.no/hovedEnkel.aspx
?m=43072

• Vann nett:

http://vann-nett.no/saksbehandler/

http://vann-nett.no/portal/report

http://www2.vannportalen.no/hovedEnkel.aspx?m=43072
http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/portal/report


Eksempel











Tiltak foreslått

• De foreslåtte tiltaket skal videre vurderes 

av den enkelte sektormyndighet og 

tiltakshaver. 



SAMARBEID



Tiltakshavere



Positivt med samarbeid?









Mer informasjon:

www.vannportalen.no/Agder


