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EUs vanndirektiv og vannforskriften
• EUs rammedirektiv for vann 2000
• Direktivet gir overordna mål og føringer for å
sikre god miljøtilstand ~ nat
naturlig
rlig tilstand
• Implementert i Norge gjennom vannforskriften i
desember 2006
• Hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven
og vannressursloven

• Nytt
y for Norge:
g
• Helhetlig vannforvaltning
• Nedbørfelt er forvaltningsenhet, ikke administrative
grenser

Sektorovergripende arbeid
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Formål med vannforskriften
• Sikre god miljøtilstand på vannforekomster (VF)
• God tilstand Æ Sikre at VF ikke forringes
• Dårlig tilstand Æ Bedre tilstand gjennom tiltak

• Utarbeide regionale forvaltningsplaner med
tiltaksprogrammer
• Framskaffe nødvendig kunnskapsgrunnlag for arbeidet
• Ny aktivitet eller nye inngrep ok dersom
• Tiltak mot forringelse settes inn
• Samfunnsnytten er større enn tapet av miljøkvalitet
• Miljømessige bedre alternativer er uforholdsmessig kostbare

Hvorfor?
• Samordning for:
• Revisjon av
vassdragsregulering
d
l i
• Beredskap
• Flomdirektivet
• Ny sivilforsvarslov
• Kommunale ROS-analyser for
beredskap

• Drikkevann
D ikk
• Avløp
• Landbrukstilskudd
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Nasjonal inndeling i vannregioner ut 2009

Vannområder i første planfase
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Regional inndeling i vannområder

Vannområde Hallingdal
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Sentrale begreper i vannforskriften

•Vannforekomst

Vannforekomst

• Elv, innsjø og grunnvann

•Vannområde
• Fornuftig forvaltbar enhet
• Én eller flere vannforekomster

Vannområde
Vannregion

•Vannregion
• En administrativ enhet
• Én eller flere vannområder

•SMVF
• Sterkt modifisert vannforekomst,
for eksempel pga kraftutbygging

•VRM - Vannregionmyndighet
•VRU - Vannregionutvalg

Vannområde Hallingdal
• 5110 km2
• 184 vannforekomster
• 59 innsjøer
• 115 elvevannsforekomster
• 10 grunnvannsforekomster

• 7 kommuner
• 4 randkommuner
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Grovkarakterisering

Risikostatus
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Påvirkninger

Påvirkninger fra forurensning
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Utfordringer

Regional organisering: Vest-Viken

VRU

Referansegruppe

VRM: FMBU

Arbeidsgruppe

Regionalt
Lokalt
Vannområdeutvalg
(Numedalslågen)

Vannområdeutvalg
(Børsesjø)

Vannområdeutvalg
(Tokke-Vinje)

Lokal
referansegruppe

Lokal
referansegruppe

Lokal
referansegruppe
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Vannområdeutvalg

• Kan organiseres slik det er mest hensiktmessig
for vannområdet
• Bygger med fordel på eksisterende samarbeid
• Må være politisk forankret
• Kan ha forskjellige arbeidsgrupper
• Må ha mulighet for å inkludere aktuelle
sektormyndigheter i nødvendig grad
• Referansegruppe kan organiseres på flere måter
• Prosjektleder eller lignende er nødvendig

Arbeidsoppgaver i vannområdene

• Fullkarakterisering av vannområdet
• Lage forslag til overvåkingsprogram
• Gi innspill til oversikt over vesentlige spørsmål i
planarbeidet
• Utarbeide forslag til miljømål for hver enkelt
vannforekomst
• Sammenstille tiltaksanalyse for vannområdet
• Utarbeide forslag til vassdragsplan som innspill til
vannregionens forvaltningsplan
• Legge til rette for medvirkning fra alle interesserte i alle
faser av arbeidet
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Forslag til organisasjonsmodell 1
Eks: Vannområde Glomma sør for Øyeren
Vannområdeutvalg
8 ordførere, FM Østfold (miljø og
landbruk), Østfold FK,
Mattilsynet, Kystverket,
(1 repr. fra landbruksinteressene
og 1 repr fra brukerorg?)

Referansegruppe
Bondelag, grunneierlag, regulantene,
industrien, frivillige. org,
fagrådet for ytre Oslofjord,
(andre kommuner ?)

Faggruppe avløp

Faggruppe
landbruk

Prosjektsekretariat
/ prosjektleder
(x kommune)

Faggruppe
overvåking,
klassifisering,
biologi

Faggruppe Kyst

Forslag til organisasjonsmodell 2
Eks: Vannområde Leira
1. Eierskap: Kommunene Fet, Gran, Gjerdrum,
Lunner, Nannestad, Skedsmo, Sørum, Ullensaker

2. Styringsgruppe:
Ordførere i Fet, Gjerdrum, Skedsmo
Nannestad, Sørum, Ullensaker – hvorav 1 leder
Repr. for fylkesmannen og fylkeskom. (observatør)
Repr. for Akershus Bondelag (observatør)

3. Referansegruppe:
Akershus bondelag, Småbrukarlaget, Skogeierlag
Naturvernforbundet
Jeger- og fiskeforbundet, Friluftsorg.
OSL, vegvesenet

4 Ad
4.
Administrativ
i i t ti prosjektgruppe:
j kt
1 faglig repr. fra hver kommune
(hvorav 1 leder av prosjektgr. og 3 ledere temagr.)
Repr. fra fylkesmannens miljøvernavdeling, NVE
Akershus fylkeskommune

5. 1 Temagruppe kommunalteknikk, overvann,
utslipp fra spredt bebyggelse:
1 faglig representanter for hver kommune
Leder fra kommunene velges innenfor gruppa
1 repr. fylkesmannens miljøvernavdeling

5.2. Temagruppe økologi:
1 faglig representanter for hver kommune
Leder fra kommunene velges innenfor gruppa
2 repr. fylkesmannens miljøvernavdeling

5.3 Temagruppe landbruk/naturlig erosjon:
1 faglig representanter for hver kommune
Leder fra kommunene velges innenfor gruppa
1 repr. fylkesmannens landbruksavdeling
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Forslag til framdrift
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Planprogram
Fullkarakterisering
Problemkartlegging
Tiltaksovervåking
Vesentlige spørsmål
Tiltaksanalyser
Økonomiske
analyser
Forvaltningsplan

Utredning

Supplerende utredning

Høring

Vedtak

Offentlig deltagelse og informasjon
• Vannportalen
• http://www.vannportalen.no/vestviken

• Vann-nett
Vann nett
• http://vann-nett.nve.no
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