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Oppdatering av miljømål og tiltak i forbindelse med oppdatering 
av de regionale planene for vannforvaltning  
 
I perioden fram mot utgangen av 2021 skal de regionale vannforvaltningsplanene oppdateres. 
Oppdateringene skal skje i tråd med nye nasjonale føringer for vannforvaltningen som Klima- og 
miljødepartementet sendte ut i mars 2019: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068/ 
I oppdateringen av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram skal miljømålene revideres og 
nødvendige tiltak legges inn i Vann-nett. Vannforekomstene skal gjennomgås med hensyn til 
påvirkning, behov for tiltak og miljømål. 
 
Kommunene har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet med lokal og erfarings basert 
kunnskap og som myndighet med ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak innen 
drikkevann og avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og 
forurensning. Statlige organer og kommuner har etter plan- og bygningsloven og vannforskriften 
både en rett og en plikt til å delta i planleggingen  
 
Arbeidet med oppdatering av de regionale planene koordineres av vannregionmyndighetene 
regionalt og vannområdene lokalt. Frist for innspill miljømål og tiltak innenfor områdene 
kommunene er sektormyndighet (landbruk og avløp) er 1. februar for at det skal kunne tas med 
inn i utarbeidelsen av oppdatert plan. For at vannområdet skal kunne legge inn informasjonen i 
databasen vann-nett som informasjonen til planen genereres fra, må kommunene sende sine 
innspill til vannområdet innen 15. januar. Kommunene kan også selv legge inn denne 
informasjonen i vann-nett med frist 1. februar, men dette må gjøres i avklaring og samarbeid 
med vannområdet.  
 
Informasjon om prosessen har vært formidlet gjennom planprogram 
(http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/publikasjoner/plandokumenter/planperiod
en-2022-2027/godkjente-planprogram-og-hovedutfordringer/ ), regionale møter og kurs i 
kvantifisering av kostander for landbruk og avløp. Opptak på kurset er tilgjengelig her: 
https://hedmark.kommunetv.no/no/archive/266 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068/
http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/publikasjoner/plandokumenter/planperioden-2022-2027/godkjente-planprogram-og-hovedutfordringer/
http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/publikasjoner/plandokumenter/planperioden-2022-2027/godkjente-planprogram-og-hovedutfordringer/
https://hedmark.kommunetv.no/no/archive/266


For å gjøre en vurdering av miljømål og tiltak innenfor deres sektor må informasjonen som er 
registrert i vann-nett vurderes. Kommunene må vurdere de vannforekomstene som er påvirket 
av landbruk og avløp.  
 
Oppskrift for å ta ut informasjon som skal vurderes fra vann-nett: 
www.vann-nett.no/portal>rapporter>tiltak>vannforekomster med vanntype, påvirkninger, 
påvirkningsdriver og gruppe, tilstand, miljømål, tiltak og unntak>nederst i lista velges «inneholder» under 
kommunenavn og navn på kommunen skrives inn>utfør 
 
Lista som da generes lastes ned til Excel ved å trykke på grønn pil i høyre hjørne. Sortering av lista kan 
gjøres ved å sette på filtrer under «sorter og filtrer» funksjonen i Excel. I kolonna virkemiddeleier kan 
kommune velges. 
 
Det må gjøres en vurdering av om tiltakene som ligger inne som forslag i nåværende planperiode skal 
fortsette eller om nye tiltak er nødvendig for å nå miljømålene er de riktige for å nå miljømålet om god 
økologisk tilstand. Kostander skal registreres. Her finnes veiledning til denne vurderingen: 
http://www.vannportalen.no/nyheter/2019/sep-nov/hva-vil-vannmiljotiltakene-koste/?id=85181 . Det må 
også gjøres en vurdering av om miljømålet som er registrert kan nås i løpet av kommende planperiode.  
 
Det må også foreslås tiltak for påvirkninger som ikke har registrert tiltak i dag.  
www.vann-nett.no/portal>rapporter>tiltak>vannforekomster med påvirkninger som mangler 
tiltak>nederst i lista velges «inneholder» under kommunenavn og navn på kommunen skrives inn>utfør 
 
For de påvirkningene som er registrert i middels og ukjent grad hvor kommunen har sektoransvar må 
kommunen foreslå avbøtende tiltak, gjøre kostnadsanslag og vurdere om miljømålet som er registrert kan 
nås i løpet av kommende planperiode.  
 
Frist for innspill til vannområdet er 15. januar. Dersom det er spørsmål i forbindelse med 
vurderingen, dere trenger hjelp til å lage listene med informasjonen som etterspørres eller har 
andre spørsmål kan dere kontakte trine.frisli.fjosne@hedmark.org. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Erlend Myking   
fylkessjef Trine Frisli Fjøsne 
Samferdsel, kulturminner og plan rådgiver vannforvaltning 
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