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VANNFOREKOMST: 

En avgrenset og betydelig mengde av overflatevann som for 
eksempel innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller 

kyststrekning, eller deler av disse (§3) 

 



BAKGRUNN FOR EUS RAMMEDIREKTIV  
FOR VANN - VANNDIREKTIVET 

• Vann følger ikke landegrenser og 
trenger derfor internasjonal 
forvalting! 
 

• Gjort gjeldende 22. desember 2000 
 

• Beskytte og gjenopprette vannkvalitet 
i Europa 
 

• Ny tilnærming til forvaltning baserte 
på naturlige geografiske og 
hydrologiske formasjoner, ikke 
nasjonale administrative og politiske 
grenser 
 

• Overordnet mål: helhetlig og 
økosystembasert forvaltning av vann 
 

• Klar tidsplan – 6 årig rullering 

Danube skiller Ungarn fra Kroatia. 

       Danube:  Romania, Ungarn, Serbia, Østerrike, Tyskland, Slovakia, Bulgaria,  

 Kroatia, Ukraina, Moldova  



VANNDIREKTIVET I NORGE 

o 2007 - Norge sluttet seg gjennom EØS-avtalen til vanndirektivet 

o Vannforskriften – hjemlet i forurensningsloven, PBL og vannressursloven  

Vannområde Vest: 
 
Askøy 
 
Austevoll 
 
Bergen 
 
Fjell 
 
Fusa 
 
Os 
 
Samnanger 
 
Sund  
 
Øygarden 

 



Vannforskriftens formål (§1)  

Vannforskriften - Mål 

- gi rammer for fastsetting av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig 
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene  

 

- sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner, med 
tiltaksprogrammer, med sikte på å oppfylle miljømålene og sørge for at det fremskaffes 
nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet. 

Sikre at vannforekomster skal opprettholde eller oppnåminst  
God økologisk og god kjemisk tilstand 



REGIONAL PLAN FOR  
VASSREGION HORDALAND 

 

• Hva er på høring: 
1. Regional plan for Vassregion Hordaland 

 Setter miljømål for alle vannforekomster  

 

2.  Tiltaksprogram 

 Tiltakspakke for å nå god økologisk 
 status eller godt økologisk potensial  

 

3. Overvåkningsprogram 

 Hvordan dokumentere miljøtilstand 
 (vedlegg) 

  

• Høringsfrist 31.desember 2014. 

 

• www.vannportalen.no/hordaland   

• www.vann-nett.no/saksbehandler  

 
• Lokale tiltaksanalyser Utgangspunkt 

for forvaltningsplan 

 

http://www.vannportalen.no/hordaland
http://www.vann-nett.no/saksbehandler
http://www.vann-nett.no/saksbehandler
http://www.vann-nett.no/saksbehandler


PROSESSEN FREMOVER 

1. Forvaltningsplanen og tiltaksprogram på 
høring 6 måneder til 31.12.14.  

2. Behandles av VRU (AU) og vedtas som 
regional plan vår 2015. Oversendes 
regjeringa innan 1. juli 2015.  

3. Godkjenning i regjering 2015.  

 

En planperiode går over 6 år og har tre 
rulleringer. Vi er nå 1. planperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak skal være påbegynt innen tre år etter at 
planen er godkjent. 

Planperiode Plan ferdig Gjennomføring 

1 2015 2016-2021 

2 2021 2022-2027 

3 2027 2028-2033 



BETYDNINGEN AV VANNDIREKTIVET – 
GJENNOMFØRING AV TILTAK 

• Rydde opp i gamle synder 
 

• Må forholde seg til og ha 
bevissthet rundt i nye 
planleggingsprosesser 
• Bedre å gjøre det ordentlig i 

utgangspunktet enn å fikse på det i 
ettertid 

 

 

• Økonomiske konsekvenser  
 

• Hvem har ansvar for å 
gjennomføre tiltak? 
• Kommuner 
• Ansvarlige sektormyndigheter  
• Forurenser/påvirker  
 

 



BETYDNINGEN AV VANNDIREKTIVET – 
GJENNOMFØRING AV TILTAK FORTS. 

 

• Planen legges til grunn for 
regionale, kommunale og 
statlige organer sin 
planlegging og virksomhet.  

 

• Gir regionale og statlige 
føringer i vassregionen, og 
skal bidra til å samordne og 
styre arealbruken.  

 

• Rapportering til EU-systemet. 
ESA  

 

• Kunnskapshull tettes 

 



BETYDNINGEN AV VANNDIREKTIVET – 
GJENNOMFØRING AV TILTAK FORTS. 

• Sektormyndighetene har 

ansvaret for 

gjennomføringen:  
 

Godkjent regional plan skal inngå i 

grunnlaget for sektormynde si 

sakshandsaming.  

Endelig vedtak om gjennomføring 

av tiltakene i tiltaksprogrammet blir 

gjort av ansvarlig myndighet etter 

aktuell lovgiving.  

• Endelig kost-nytte av 

tiltaket vurderes av 
tiltaksansvarlig  

 

Sektormyndigheten sin 

saksbehandling vil avklare og 

vurdere fordeler og ulemper før 

endelig vedtak .  

Prosjektering, kost-nytte og annet 

utgreies før vedtak. Avvik fra plan 

skal rapporteres til VRM. 



VANNKRAFT/REGULERING 

• Vassdragsregulering påvirker 
svært mange vassdrag i stor grad.  

 
• Vannkraftproduksjon er 

samfunnsnyttig, samtidig som den 
gir miljømessige utfordringer.  

 
• Sterkt modifisert vannforekomst 

(SMVF): 
• Vannforekomst som har gjennomgått 

stor fysisk endring som følge av 
samfunnsnyttig virksomhet. 

 
• Kan ikke nå god økologisk tilstand 

(miljømål) uten å  
a) vesentlig svekke samfunnsnytten av 

inngrepet 
b) uforholdsmessig store kostnader.  

 
• SMVF får egne tilpassede miljømål – 

godt økologisk potensial 



Påvirkning i vassdrag i Hordaland  

• Sur nedbør  

• Vassdragsregulering  

• Avrenning frå landbruk  

 

Påvirkning i innsjøer i Hordaland  

• Vasskraft  

• Sur nedbør  

• Avrenning fra landbruk  

• Avrenning fra kloakk  

• Vassuttak  

 



FORNYBARDIREKTIVET VS. VANNDIREKTIVET 

Fornybardirektivet vs 
vassdirektivet European 
Commission March 10., 
2011:  

 

• There is no contradiction 
between the objectives 
of the RES and the WFD.  

 

• They both must be met 
in a mutually supportive 
manner.   

Foto: BKK 



SAMNANGER 
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Mye problemkartlegging er foreslått i Samnanger, på de fleste 

typer påvirkninger.   



BEHOV FOR NYE VIRKEMIDLER 

• Økte midler og hjemmel for 
opprydding av miljøgifter 

  

• Virkemidler i landbruket  

 

• Forenklet innføring av 
standard 
naturforvaltningsvilkår for 
konsesjoner  
 

• Nasjonal satsingsplan  

 

• Årlige handlingsprogram 
etter vedtak i 2015  

 

 



www.vannportalen.no 

www.vann-nett.no 

www.facebook.com/vassregion.hordaland  

http://www.vannportalen.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.facebook.com/vassregion.hordaland

