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Vannforskriftsarbeid i 2018 – Rapportering på 
tiltaksgjennomføring og oppdatering av kunnskapsgrunnlag  
 
I 2018 skal kunnskapsgrunnlaget i databasen Vann-nett oppdateres. Dette vil være med å 
danne grunnlaget for oppdaterte regionale vannforvaltningsplanener i perioden 2021 - 
2027. Det er fylkesmannen som har ansvaret for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget i 
Vann-nett og koordinere prosessen med å innhente data og annen kunnskap fra 
sektormyndighetene, men alle sektorer er oppfordret å gjennomgå og kvalitetssikre sine 
påvirkninger. 2018 er også frist for rapportering på tiltak som er foreslått for å nå 
miljømålene vedtatt for inneværende planperiode. Det er sektormyndighetene som har 
ansvaret for å rapportere på status på tiltakene. Vannområde Glomma og 
Grensevassdragene vil koordinere tiltaksrapporteringen, men trenger innspill på status 
fra den enkelte kommune. Mer informasjon om arbeidet som skal gjøres i forbindelse 
med rapportering på tiltaksgjennomføring, oppdatering av kunnskapsgrunnlag og Vann-
nett finnes her: http://www.vannportalen.no/nyheter/2018/jan-mars/vann-nett-kurs/ 
 
Kommunen har myndighet på flere områder som påvirker vannmiljøet og vannkvaliteten, 
herunder avløp, landbruk, vannforsyning, miljø, forurensning og arealplanlegging. 
Kommunen plikter å delta i planleggingen i vannregioner og vannområder når 
planleggingen berører kommunens virkeområde eller kommunens egne planer eller 
vedtak. Kommunen skal bidra med kunnskap og annen informasjon i planleggingen, jfr. 
vannforskriften § 22, og plan- og bygningsloven § 3-2, og § 8-3. Mer om kommunens 
oppgaver i vannforskriftarbeidet beskrives her: 
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Vannforvaltning-og-
vannforskriften/ 
 
For å hjelpe kommunene i gang med rapportering og innspill til oppdatering av 
kunnskapsgrunnlaget arrangerer Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune, 
vannområde Glomma og Grensevassdragene i samarbeid kurs i bruk av Vann-nett. Dette 
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vil gi grunnlag for å innhente den informasjonen som i dag er registrert i vann-nett, og 
benytte dette som grunnlag for rapportering på tiltaksgjennomføring og oppdatering av 
kunnskapsgrunnlaget. Det vil også vises eksempler på resultatet av feil og mangelfulle 
registreringer. 
 
Kurset i bruk av Vann-nett arrangeres på Fylkeshuset på Hamar onsdag 4. april kl. 10:00 
– 14:30. Det serveres kaffe fra kl. 09:30. Det oppfordres til å ta med egen PC. Påmelding 
gjøres via denne lenken: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewxMQKw70N5lL9MZSDphi_o5l-J0OX-
HVoVQ6NT0YPO4CYfw/viewform . Frist for påmelding er 21.03.18. Spørsmål kan rettes til 
Ragnhild Skogsrud på e-post FMHERSN@fylkesmannen.no eller Trine Fjøsne på e-post 
trine.fjosne@hedmark.org. Foreløpig agenda ligger vedlagt.  
 
Frist for innspill til kunnskapsgrunnlaget til Fylkesmannen i Hedmark er 1. mai, og frist for 
tiltaksrapportering til vannområde Glomma og Grensevassdragene er 15. august. I 
forbindelse med tiltaksrapporteringen vil vannområdet sende ut en mal det skal 
rapporteres i til hver enkelt kommune.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Erlend Myking   
fylkessjef Trine Frisli Fjøsne 
Samferdsel, kulturminner og plan rådgiver vannforvaltning 
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