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1. Innledning 
Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet foreslår endringer i forskrift 
15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).  

Vannforskriften ble fastsatt i 2006 som en gjennomføring i norsk rett av EUs  
rammedirektiv for vann fra 2000 (vanndirektivet). Vannforskriftens formål er å beskytte, og 
om nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystnære områder og gi rammer 
for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannforekomstene. For å oppfylle miljømålene, skal det utarbeides tverrsektorielle 
forvaltningsplaner og tiltaksprogram.  
 
De første vannforvaltningsplanene som Norge var forpliktet til å utarbeide i henhold til 
vanndirektivet ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 1. juli 2016, etter vedtakelse av 
planene i fylkestingene. Planene representerer et løft for vannmiljøet, og bidrar til å oppfylle 
norske miljømål for naturmangfold og forurensning, og gjennomføring av Meld. St. 14 
(2015-2016) Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold i vassdrag og kystvann. 
Ifølge vanndirektivet skal vannforvaltningsplanene revurderes og oppdateres hvert sjette år.  
 
På bakgrunn av erfaringene fra arbeidet med gjeldende forvaltningsplaner, og fordi disse i 
fremtiden kun skal revurderes og oppdateres, foreslår Klima- og miljødepartementet og Olje- 
og energidepartementet (etter dette "departementene") endringer i vannforskriften. 
Endringene gjelder hovedsakelig organiseringen av vannforvaltningsarbeidet etter 
vannforskriften, men det foreslås også endringer for å bringe vannforskriften mer i samsvar 
med vanndirektivet. Forslaget innebærer blant annet at vannforvaltningsplanene ikke lenger 
skal gis som regionale planer etter plan- og bygningsloven, og at naturmangfoldloven 
erstatter plan- og bygningsloven som en av de tre hjemmelslovene for vannforskriften. 
Departementene foreslår at en hjemmel for dette tas inn i naturmangfoldloven ved en endring 
av loven. 
 

2. Departementenes forslag til endringer i organiseringen av 
vannforvaltningsarbeidet 

2.1 Bakgrunnen for forslaget 
Det fremgår av Prop. 1 S (2016-2017) for Klima- og miljødepartementet at det på grunnlag 
av en gjennomført evaluering vil bli vurdert om det er behov for endringer i vannforskriften 
og i organiseringen av arbeidet med å følge opp vanndirektivet. I dette høringsnotatet foreslår 
Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Olje- og energidepartementet en rekke 
endringer i forskriften som i hovedsak er knyttet til organiseringen. 
 
Departementenes forslag til endringer er først og fremst begrunnet i erfaringene fra arbeidet 
med gjeldende planer. Utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven, med utvalgte 
fylkeskommuner som vannregionmyndigheter var omfattende, omstendelig og 
ressurskrevende. For neste planperiode skal det bare skje en revurdering og oppdatering av de 
vedtatte planene. Dette tilsier en mindre omfattende prosess enn for utarbeidelsen av de første 
planene.  
 
Departementene viser til at det i retningslinjer for oppgavefordeling i Meld. St. 22 (2015-
2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver slås fast at staten bør ha 
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ansvaret for oppgaver som gjør krav på sentrale beslutninger, og som forutsetter et nasjonalt 
helhetsgrep for god oppgaveløsning.  
 
Arbeidet etter vannforskriften er et eksempel på en slik oppgave, selv om dette arbeidet også 
innebærer stor grad av deltakelse fra lokale og regionale myndigheter, samt bred deltakelse 
fra allmennheten. Departementene viser til at forsyningssikkerhet for elektrisk kraft er et 
nasjonalt ansvar. Departementene viser videre til at vannforvaltningsplanene utgjør Norges 
oppfølging av et EU-direktiv. Det er et nasjonalt ansvar å oppfylle direktivets krav, og etter 
direktivet skal det i vannforvaltingsplanene fastsettes konkrete miljømål for alle Norges ca. 
30 000 vannforekomster. Disse miljømålene skal rapporteres til ESA, og Norge er i 
utgangspunktet forpliktet til å nå miljømålene. Dette kan få stor betydning for viktige 
nasjonale interesser som vannkraft, landbruk, drikkevann, miljø mv. Det er derfor viktig at 
Norge vedtar og rapporterer velbegrunnede og realistiske mål som er vurdert også i et 
nasjonalt perspektiv.  
 
Etter en lovendring av plan- og bygningsloven i 2016 er det ikke andre regionale planer enn 
vannforvaltningsplanene som fortsatt skal godkjennes sentralt. Dette underbygger at 
vannforvaltningsplanene krever større grad av nasjonale helhetsgrep enn andre regionale 
planer.  
 
På denne bakgrunn mener departementene at arbeidet med å revurdere og oppdatere 
gjeldende vannforvaltningsplaner bør forenkles og ikke vedtas som regionale planer etter 
plan- og bygningsloven. En slik frakobling fra plan- og bygningsloven medfører også at de 
fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter med ansvar for å koordinere arbeidet 
på regionalt nivå, ikke lenger kan pålegges noen formell rolle i arbeidet.  

2.2 Departementenes forslag til ny organisering 
Ved departementenes vurdering av ny organisering har særlig tre spørsmål stått sentralt: 
 

• Hvem er best egnet til å lede det forberedende regionale arbeidet og legge til rette for 
at lokale og regionale aktører skal kunne gi innspill til endringer i gjeldende 
forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer? 

• Hvem er best egnet til å koordinere innspill til endringer fra lokale og regionale 
aktører og fremstille disse på en konsistent og oversiktlig måte?  

• Hvem er best egnet til å vurdere lokale og regionale endringsforslag i et nasjonalt 
perspektiv, og sikre at de oppdaterte vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene 
ligger innenfor direktivets krav? 

Ansvaret for det forberedende regionale arbeidet  

Fylkesmannen er miljøfaglig myndighet, og har hatt det overordnede ansvaret for å vurdere 
miljøtilstand og påvirkningsfaktorer i vannforekomstene, og det overordnede ansvaret for den 
løpende oppdateringen av kunnskapsgrunnlaget. Fylkesmannen er også ansvarlig myndighet 
for flere av virkemidlene for å gjennomføre miljøforbedrende tiltak for å nå miljømålene, og 
har ansvaret for deler av overvåkningen etter forskriften. 

Fylkesmannen har med dette et betydelig ansvar også i dag, med god faglig og praktisk 
kompetanse og kjennskap til arbeidet etter vannforskriften. Fylkesmannen er også statens 
representant i fylkene, med ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget 
og regjeringen, og er underlagt departementenes faglige instruksjonsmyndighet.  
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Videre har fylkesmannen allerede en sentral rolle som samordningsorgan for staten på 
regionalt nivå, også overfor kommunene. Etter departementenes syn vil dermed 
fylkesmannen på en god måte kunne tilrettelegge for deltakelse fra lokale og regionale 
aktører i vannforvaltningsarbeidet etter vannforskriften. 

Departementene viser også til at fylkesmannen tidligere har vært ansvarlig regional 
koordinerende myndighet i den såkalte pilotfasen, før ansvaret ble overført til de 11 utvalgte 
fylkeskommunen i 2010.  

Etter departementenes syn har fylkesmannen etter dette gode forutsetninger for å lede det 
forberedende arbeidet med å innhente innspill og koordinere disse, jf. de to første 
spørsmålene over. I realiteten er fylkesmannen også det eneste reelle alternativet til 
fylkeskommunene som ansvarlig koordinator for det forberedende arbeidet på regionalt nivå.  

Det foreslås på denne bakgrunn at fylkesmannen, i tillegg til de oppgaver fylkesmannen 
allerede har etter vannforskriften, får ansvar for å koordinere det forberedende regionale 
arbeidet for å revurdere og oppdatere gjeldende planer, og eventuelt også 
tiltaksprogrammene, for kommende planperioder. Dette vil omfatte utarbeidelse og høring av 
utkast til fremdriftsplan og arbeidsprogram for oppdateringen, samt utarbeidelse og høring av 
foreløpig oversikt over vesentlige spørsmål. Det foreslås også at fylkesmannen får ansvaret 
for å innhente begrunnede innspill til forslag til nødvendige endringer i gjeldende 
forvaltningsplan, og eventuelt i tiltaksprogram, fra lokale og regionale aktører i forbindelse 
med høringen av fremdriftsplan, arbeidsprogram og vesentlige spørsmål, og å samordne de 
ulike innspillene til forslag til endringer.  

Det foreslås også at fylkesmannen skal ha ansvar for å legge til rette for deltakelse fra lokale 
og regionale myndigheter og andre berørte parter innenfor vannregionen i forbindelse med 
utarbeidelsen av utkast til fremdriftsplan og arbeidsprogram. Alle interesserte skal gis 
anledning til å delta aktivt i gjennomføringen av vannforvaltningsplanarbeidet, og særlig ved 
å komme med innspill til oppdateringen av forvaltningsplan. For lokale og regionale 
myndigheter vil det være viktig å synliggjøre bruk av egne virkemidler og peke på eventuelle 
behov for unntak fra miljømålene. Direktoratene vil på dette stadiet kunne bidra med råd og 
veiledning om behov for, virkning og kostnad av aktuelle tiltak innenfor deres sektor. 

Departementene mener at den nærmere organiseringen og prosessen på regionalt og lokalt 
nivå bør kunne tilpasses behov og ønsker i den enkelte vannregion, og at den nærmere 
organiseringen derfor ikke skal fastsettes i vannforskriften. Eksempelvis kan fylkesmannen, 
dersom det er hensiktsmessig, utpeke et vannregionutvalg og eventuelt også vannområder. 
Det vises i denne sammenheng til forskriftsforslaget § 22 siste ledd. Det foreslås videre at 
fylkesmannen i tillegg til å gjennomføre egne oppgaver, følger opp myndigheter som har 
oppgaver i henhold til forskriften. Departementene understreker at det i dag skjer mye godt 
samarbeid på vannområdenivå for å bedre vannmiljøet. Den foreslåtte nye organiseringen av 
arbeidet åpner for fortsatt samarbeid på lokalt nivå, og det er viktig også framover å legge til 
rette for nye lokale initiativ for å bedre vannmiljøet.  

I tråd med de oppgaver det er redegjort for, foreslås det at fylkesmannen som regional 
koordinator får betegnelsen "regional vannkoordinator", og ikke "vannregionmyndighet" som 
er den betegnelsen de utpekte fylkeskommunene har i dag.   
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Det foreslås at Kongen i eget vedtak utpeker hvilket fylkesmannsembete som skal være 
regional vannkoordinator for den enkelte vannregion, i lys av den vedtatte strukturen for 
fylkesmannsembetene som skal gjelde fra 1. januar 2019. På denne bakgrunn foreslår 
departementene at gjeldende vedlegg I i forskriften, som i dag angir vannregioner og 
vannregionmyndigheter, utgår og erstattes av et eget vedtak som utpeker fylkesmenn som 
regionale vannkoordinatorer for de enkelte vannregioner. Dette gjelder også for grensene for 
de ulike vannregionene. 

For å sette de fylkesmennene som utpekes som regionale vannkoordinatorer i stand til å løse 
de nye oppgavene, foreslås det at en stor del av midlene som i dag går til 
forvaltningsaktiviteter på fylkeskommunalt nivå overføres til de fylkesmannsembetene som 
får økt ansvar som regional vannkoordinator. 

Bestemmelser som angir fylkesmannens oppgaver som regional vannkoordinator, er foreslått 
tatt inn i nye §§ 20-22 i nytt kapittel 4 om "Organisering av arbeidet" (se vedlagte forslag til 
endringsforskrift). Disse bestemmelsene erstatter i stor grad gjeldende §§ 26-28.  

Ansvaret for utarbeidelse, høring og godkjenning av oppdatert vannforvaltningsplan  

Planene må bygge på nasjonale føringer, kalibreres i sammenheng på nasjonalt nivå og ligge 
innenfor vanndirektivets og vannforskriftens juridiske rammer. Disse hensynene skal etter 
departementenes syn legges til grunn i utkast til oppdatert vannforvaltningsplan før høring 
Dette peker mot et klarere ansvar for nasjonale myndigheter. 

Departementene har vurdert om regional vannkoordinator også bør få ansvaret for å utarbeide 
forslag til oppdatert vannforvaltningsplan, og på bakgrunn av høringsinnspill bearbeide 
forslaget. Etter departementenes syn blir kalibrering av endringsforslagene på et nasjonalt 
nivå krevende, slik det også er med dagens organisering. Dette ville igjen kunne føre til at det 
må gjennomføres store endringer i planene i forbindelse med departementets godkjenning. Å 
angi konkret hva de nasjonale føringene betyr for den enkelte vannregion kan være vanskelig 
før utkast til alle de oppdaterte planene og tiltaksprogrammene kan ses i sammenheng. Et 
alternativ med å kvalitetssikre et utkast til oppdatert forvaltningsplan og tiltaksprogram på 
nasjonalt nivå før høring, ville forsinke og komplisere prosessen.  

Den mest effektive løsning synes etter dette å være at Miljødirektoratet, i samråd med berørte 
direktorater, utarbeider utkast til oppdatert vannforvaltningsplan og eventuelt tiltaksprogram, 
basert på innspillene til endringer fra vannregionene og egne vurderinger. Forslaget vil kunne 
bidra til mer treffsikre miljømål for neste periode, og kunne sikre at oppdaterte planer og 
tiltaksprogram får en mer enhetlig form. Dette alternativet vil også gi en god samordning med 
de formelle rapporteringskravene som er Norges forpliktelser etter vanndirektivet.  

Forslaget vil også sikre at utkastene som sendes på høring blir sett i et helhetlig perspektiv, 
reflekterer nasjonale føringer og ligger innenfor det handlingsrommet som direktivet åpner 
for. Det er rimelig å anta at utkastene som da sendes på høring vil gi grunnlag for mer presise 
og relevante høringsinnspill.  

På denne bakgrunn foreslår departementene at Miljødirektoratet i samråd med berørte 
direktorater får ansvar for å vurdere de regionale forslagene til endringer som 
vannkoordinatorene har innhentet, og basert på disse forslagene og direktoratenes egne 
faglige vurderinger, utarbeide utkast til oppdatert vannforvaltningsplan og eventuelt 



7 
 

tiltaksprogram. Direktoratenes forslag til endringer i gjeldende planer og tiltaksprogram kan 
være begrunnet i nasjonale hensyn og i direktivets krav, herunder endret kunnskapsgrunnlag, 
feil eller uheldige prioriteringer i gjeldende planer, endrede rammebetingelser knyttet til 
miljømålene og kravene til innholdet i de oppdaterte vannforvaltningsplanene. Det enkelte 
direktorat bør i denne sammenheng ha et særlig ansvar for å vurdere behovet for endringer av 
miljømål, og behov for unntak som angår eget ansvarsområde. Direktoratenes forslag til 
endringer innarbeides i høringsforslag til oppdatert plan.  

Det foreslås at Miljødirektoratet får det formelle ansvaret for å utarbeide og sende utkast til 
oppdaterte planer på høring. Miljødirektoratet kan overlate den praktiske gjennomføringen av 
høring og sammenstilling av høringsinnspill til fylkesmannen (regional vannkoordinator), 
mens avveining av innspillene skal gjøres av direktoratene i fellesskap.  

Etter at Miljødirektoratet og de berørte direktoratene har bearbeidet høringsinnspillene, 
foreslås det at direktoratene oversender sin tilrådning til oppdatert vannforvaltningsplan til 
Klima- og miljødepartementet for endelig godkjenning. Dersom direktoratene ikke oppnår 
enighet om tilrådningen, skal uenighet gjengis i utkast til oppdatert plan, og avklares ved 
departementets godkjenning.  

I forbindelse med departementets godkjenning foreslås det å videreføre bestemmelsen om at 
departementet kan gjøre slike endringer som finnes påkrevd ut fra hensynet til rikspolitiske 
interesser.  

Forslag til bestemmelser som angir oppgavene til Miljødirektoratet og Klima- og 
miljødepartementets godkjenning og virkningene av de endelig godkjente oppdaterte planene, 
er foreslått tatt inn i nye §§ 20, 23 og 24 i forslaget til nytt kapittel 4 om "Organisering av 
arbeidet" (se vedlagte forslag til endringsforskrift). Disse bestemmelsene erstatter i stor grad 
gjeldende §§ 28 og 29.  

Forslag til ny hjemmel for vannforskriften i naturmangfoldloven 

Forslaget om at de oppdaterte vannforvaltningsplanene ikke lenger skal gis som regionale 
planer etter plan- og bygningsloven, innebærer at plan- og bygningsloven utgår som en av 
hjemmelslovene for vannforskriften. Når vannforskriften ikke lenger skal hjemles i plan- og 
bygningsloven, vil de øvrige hjemmelslovene for vannforskriften - vannressursloven og 
forurensningsloven - ikke i tilstrekkelig grad dekke alle områder som direktivet regulerer. 
Departementene foreslår derfor at vannforskriften, i tillegg til å være hjemlet i 
vannressursloven og forurensningsloven, hjemles i naturmangfoldloven som erstatning for 
plan- og bygningsloven.  

Departementene mener at det bør vedtas en egen forskriftshjemmel (§ 26 a) i 
naturmangfoldloven for å oppfylle forpliktelsene etter vanndirektivet, og at den nye 
bestemmelsen plasseres i lovens kapittel III. Vannforskriften favner videre enn 
artsforvaltning, og det foreslås derfor en tilføyelse i overskriften i lovens kapittel III ("mv."). 
Forslag til endringer i naturmangfoldloven fremgår av vedlegg II til dette høringsnotatet. 

Som en følge av forslaget vil ikke vannforvaltningsplanene lenger ha status som regionale 
planer etter plan- og bygningsloven, men de vil fremdeles være nedbørfeltbaserte 
vannforvaltningsplaner ("river basin management plans") slik vanndirektivet krever. 
Grenseverdier for tillatt forurensning eller kvalitetsmål for vassdrag vil fortsatt gis etter 
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henholdsvis forurensningsloven og vannressursloven, jf. naturmangfoldloven § 13 annet ledd. 
Ved å innføre en hjemmel i naturmangfoldloven, vil det blir klarere at bestemmelsene i 
vannforskriften også gjelder for kystvannforekomster som utsettes for annen påvirkning enn 
det som klart kan anses som forurensning. I tillegg vil hjemmelen sikre en klarere forankring 
av bestemmelser om organisering av planarbeidet.  

Rettsvirkningen av endelig godkjent plan følger av gjeldende vannforskrift § 29: "Godkjente 
forvaltningsplaner skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal 
og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen, jf. plan- og bygningslovens § 8-2." 
Departementene foreslår at denne bestemmelsen videreføres, men uten henvisningen til plan- 
og bygningsloven § 8-2 som en følge av forslaget om at plan- og bygningsloven ikke lenger 
skal være en av hjemmelslovene for vannforskriften. Det må foreligge endringer i 
forutsetningene, som oppdatert kunnskap, endrede rammevilkår, eller andre særlige grunner, 
for å fravike en vedtatt plan. 

For øvrig foreslår departementene at forarbeidene til plan- og bygningsloven § 8-2 fremdeles 
skal gjelde for tolkning av bestemmelsen i vannforskriften om virkningene av endelig 
godkjent forvaltningsplan.  

 

Endringer knyttet til at gjeldende planer og tiltaksprogram kun skal revurderes og 
oppdateres 

Vannforskriften er utformet med tanke på første planperiode. Det skal ikke vedtas nye 
vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram for kommende planperioder. Gjeldende 
forvaltningsplaner skal kun revurderes og oppdateres, mens tiltaksprogrammene kun skal 
oppdateres dersom det anses nødvendig. Dette er bakgrunnen for at det flere steder er 
foreslått endringer i forskriften.  

Det foreslås videre at samtlige datoer i forskriften fjernes, og at datoene gjennomgående 
erstattes av henvisninger til "planperioder", slik at forskriften ikke skal kreve endringer kun 
fordi datoene må oppdateres. Det foreslås også en tilhørende definisjon av begrepet 
"planperiode", se vedlagte forslag til endringsforskrift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2008-06-27-71/%C2%A78-2
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Tabellarisk oversikt over forslag til ny organisering av arbeidet - med den andre 
landsdekkende planperioden (2022-2027) som eksempel for fristene: 

Oppgave Ansvarlig myndighet Frist 
 
Utarbeide utkast til 
fremdriftsplan og 
arbeidsprogram (tidligere 
"planprogram") 
 

 
Fylkesmannen som regional 
vannkoordinator i samråd 

med berørte aktører  

 
Før høring av dokumentet, 
se under 

 
Utarbeide utkast til 
oppdatert foreløpig oversikt 
over vesentlige spørsmål 
vedrørende vannforvaltning 
i vannregionen  
 

 
Fylkesmannen som regional 
vannkoordinator i samråd 
med berørte aktører  

- 
Fortsatt regional og lokal 
deltakelse gjennom hhv. 

vannregionutvalg og 
vannområdeutvalg (med 

vannområdekoordinator) der 
det er behov og ønske om 

det  
 

 
Før høring av dokumentet, 
se under 

 
Sende utkast til 
fremdriftsplan og 
arbeidsprogram på offentlig 
høring 
 

 
Fylkesmannen som regional 

vannkoordinator  
 

 
Senest 1. januar 2019 (frist 
1. aug. 2019) 

 
Sende foreløpig oversikt 
over vesentlige spørsmål 
vedrørende vannforvaltning 
i vannregionen på høring. I 
høringen ber fylkesmannen 
også om begrunnede forslag 
til nødvendige endringer i 
gjeldende forvaltningsplaner 
og tiltaksprogram, både fra 
relevante myndigheter og 
andre interessenter   
 

 
Fylkesmannen som regional 

vannkoordinator  
 

 

 
Senest 1. januar 2019 (frist 
1. aug. 2019) 
(Opprinnelig 2 år før 2022 jf. 
WFD, men Norge velger å høre 
samtidig med fremdriftsplan og 
arbeidsprogram for å unngå 
mange høringer samt ha bedre tid 
til å utarbeide gode oppdateringer 
av planene) 

 
På bakgrunn av innspillene 
under høringen over, 
utarbeide forslag med 
begrunnelse til nødvendige 
endringer i forvaltningsplan 
og tiltaksprogram, og sende 

  
Fylkesmannen som regional 

vannkoordinator  
 etter innspill fra  
berørte aktører   
- ved hjelp av 

vannregionutvalg og  

 
Senest 1. januar 2020 
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forslaget til 
Miljødirektoratet, der det er 
mulig sammen med en 
rangering av forslag til 
endringer i miljømål ut fra 
viktighet. Det skal arbeides 
for at det oppnås enighet om 
innspill til nødvendige 
endringer og eventuell 
rangering av disse. 
Eventuell uenighet kan 
kreves gjengitt i innspillene 
til Miljødirektoratet.   
 

vannområdeutvalg (med 
vannområdekoordinator) der 

det regionalt er behov og 
ønske om det  

 

 
Utarbeide eventuelle 
nasjonale føringer 
 

 
Departementene  

 
Senest 1. januar 2020 

 
Utarbeide utkast til 
oppdatert forvaltningsplan 
og tiltaksprogram. Den 
enkelte sektormyndighet på 
sentralt nivå har et særlig 
ansvar for å vurdere 
miljømål, tiltak og unntak 
som angår eget 
ansvarsområde.  
 
Forslaget sendes på høring  
 

 
Miljødirektoratet i samråd 

med andre berørte 
direktorater 

 

 
Senest 1. juli 2020 (frist 1. 
januar 2021) 1 

 
Utarbeide endelig tilrådning 
til oppdatert 
forvaltningsplan på 
bakgrunn av 
høringsinnspillene  
 
Oversende tilrådningen til 
Klima- og 
miljødepartementet for 
godkjenning. 
 
Eventuell uenighet gjengis i 
planen 
 

 
Direktoratsgruppen for 

vannforskriften koordinert 
av Miljødirektoratet 

 

 
Frist for oversendelse til 
departementet 1. juli 2021 

   

                                                 
1 Vi har fremskyndet denne fristen til 1. juli 2020, med frist for høringsinnspill 1. januar 2021, slik at vi rekker 
prosessene både regionalt, i direktoratsgruppen og departementets godkjenning.  
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Godkjenning av oppdatert 
plan 
 
 

Klima- og 
miljødepartementet i samråd 

med andre berørte 
departementer (ingen 

endringer) 
 

 
Senest 31. desember 2021 

 
Tiltakene skal være 
operative senest tre år etter 
at tiltaksprogrammet er 
fastsatt 
 

 
Sektormyndighetene (ingen 
endringer) 

 
Senest 3 år etter at 
tiltaksprogrammet er vedtatt 
– 1. januar 2025 
 

 

3. Endringer for bedre samsvar med direktivet og strukturelle 
endringer  

3.1. Endringer for bedre samsvar med direktivet 
Flere av endringene foreslås for å bringe vannforskriften mer i samsvar med vanndirektivets 
ordlyd. Departementene viser for øvrig til den planlagte evalueringen av vanndirektivet i EU 
som etter planen skal skje i 2019. Departementene vil avvente denne prosessen før det 
eventuelt foreslås ytterligere endringer i vannforskriften på bakgrunn av revideringen av 
direktivet.  

Departementene foreslår nå følgende endringer: 

Beskyttede områder (§ 3, ny § 6 a, § 16 og vedlegg IV) 

Beskyttede områder er ikke definert i vanndirektivet, men i gjeldende vannforskrift § 3 
bokstav s. Departementene foreslår en endring i definisjonen for å klargjøre denne.  
 
Miljømålet for beskyttede områder er beskrevet i vanndirektivets artikkel 4.1(c). 
Vannforskriften har ingen tilsvarende bestemmelse. I utgangspunktet skal også beskyttede 
områder nå de miljømål som stilles i vannforskriften til grunnvann eller overflatevann. I 
tillegg skal beskyttede områder oppfylle eventuelle andre miljømål som fremgår av 
grunnlaget for beskyttelsen (hjemmelen). Departementene foreslår en ny § 7 for å presisere 
dette. 
 
For å klargjøre hvilken myndighet som har ansvar for å holde registeret over beskyttede 
områder oppdatert, foreslår departementene en endring i vannforskriften § 16.  
Miljødirektoratet skal sørge for løpende oppdatering av registeret. Det foreslås også en 
presisering i § 16 om at det er ansvarlig sektormyndighet skal angi områdene som skal inn i 
registeret. Det foreslås også enkelte endringer i forskriftens vedlegg IV. 
 
Miljømål for prioriterte stoffer (§§ 7 og 8) 

Vannforskriften § 7 angir miljømålet for prioriterte stoffer. Tiltak for å nå målene skal 
gjennomføres umiddelbart og for prioriterte farlige stoffer innen utgangen av 2020, jf. § 8 
tredje ledd. Gjeldende bestemmelse tar sikte på å gjennomføre målsetningen i vanndirektivets 
artikkel 4(1) (iv) som pålegger medlemslandene å implementere tiltak i henhold til artikkel 
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16(1) og (8), for å gradvis redusere utslipp av prioriterte stoffer og fase ut utslipp av 
prioriterte farlige stoffer. 
 
Den måten artikkel 4(1) (iv) i vanndirektivet er gjennomført på i vannforskriften § 7, gir et 
feilaktig inntrykk av at det i planprosessen skal foreslås tiltak med sikte på å stanse og fase ut 
disse stoffene. Miljømålet knyttet til prioriterte stoffer og prioriterte farlige stoffer i dag 
fremgår som et krav om god kjemisk tilstand i vannforskriften §§ 4-6, basert på fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder i forskriftens vedlegg VIII. Departementene foreslår derfor at 
vannforskriften § 7 og § 8 tredje ledd slettes. Dette vil ikke innebære noen realitetsendring. 
 
Unntak fra miljømål (§§ 9, 10, 11 og 12) 

Departementene foreslår en tilføyelse i vannforskriften § 9 siste ledd for å bringe 
bestemmelsen i samsvar med artikkel 4.4 d) i vanndirektivet. Det foreslår også enkelte 
tilføyelser i forskriften § 10 for bedre samsvar med direktivets artikkel 4.5. 
 
Flere av vilkårene for å kunne tillate midlertidige endringer i eller forringelse av 
miljøtilstanden i henhold til vanndirektivets artikkel 4.6 bokstavene d) til e) er ikke 
gjennomført i vannforskriften § 11. Departementene foreslår at disse vilkårene tas inn i 
forskriften § 11 som forutsetninger for å innvilge midlertidige unntak som følge av naturgitte 
omstendigheter.  
 
Departementene foreslår en tilføyelse om begrunnelse i forvaltningsplanen i § 12 siste ledd, 
som en følge av at § 14 foreslås slettet og i stedet innlemmes i §§ 9-12.  

Drikkevann (§ 17) 

Det foreslås enkelte presiseringer i § 17 for å bringe bestemmelsen mer i samsvar med 
direktivet.  

Overvåkingsprogram (§ 18) 

Departementene foreslår enkelte endringer i § 18 for å bringe bestemmelsen mer i samsvar 
med direktivet. Det foreslås også en tilføyelse om at overvåkingsprogrammet skal revurderes 
og om nødvendig oppdateres hvert sjette år. 

Forvaltningsplan (§ 26) 

I tillegg til endringsforslag om organisering av vannforvaltningen, som beskrevet over, 
foreslås det enkelte presiseringer i vannforskriften § 26 for å bringe bestemmelsen mer i 
samsvar med vanndirektivet.  

3.2. Strukturelle endringer 
Departementene foreslår også enkelte strukturelle endringer i vannforskriften: 

§ 24 om miljømål 

Departementene foreslår en ny § 4 i vannforskriften som erstatter nåværende § 24. I forslaget 
til ny § 4 presiseres det at alle vannforekomster skal ha miljømål, og at miljømålene skal 
være i samsvar med bestemmelsene i forskriften og nasjonale føringer. Det foreslås også en 
presisering om sektormyndighetenes og kommunenes ansvar for å revurdere miljømålene 
innenfor eget ansvarsområde i forbindelse med oppdateringen av planene. 



13 
 

§ 30 om første planperiode 

Bestemmelsen omhandler arbeidet med planlegging av første planperiode ("pilotperioden"), 
som gjaldt 20% av vannforekomstene. Ettersom dette er nå et tilbakelagt stadium, er 
bestemmelsen blitt overflødig og foreslås slettet. 

3.3 Språklige endringer 
Departementene foreslår for øvrig enkelte språklige endringer i vannforskriften. Alle 
endringsforslag fremgår av vedlagte forslag til endringsforskrift. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser  
Forslaget vil gi noe økte økonomiske og administrative kostnader for de fylkesmennene som 
blir regional vannkoordinator og for Miljødirektoratet. Samtidig vil de administrative og 
økonomiske kostnadene arbeidet har for de fylkeskommunene som i dag er 
vannregionmyndigheter, reduseres betydelig.  
 
Bevilgningen over Klima- og miljødepartementets budsjett over de siste ti årene til statlige 
vannmiljøtiltak utgjør over 740 millioner kroner, og en del av dette har gått til å finansiere 
forvaltningsaktiviteter på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå.  
 
De administrative og økonomiske konsekvensene for Miljødirektoratet og øvrige berørte 
direktorater vil dekkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammene. I denne 
sammenheng viser departementene til at arbeidet i direktoratsgruppen som følge av forslaget i 
mindre grad vil gjelde utarbeidelse av veiledere om prosessen med å oppdaterte 
vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer, ettersom direktoratene i stor grad selv skal stå 
for oppdateringen av disse dokumentene. 
 
At vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene etter forslaget ikke lenger skal vedtas 
regionalt i fylkestingene, vil bidra til reduserte kostnader. Forslaget vil også bidra til at det i 
Klima- og miljødepartementets godkjenning av direktoratenes tilrådning til oppdaterte 
vannforvaltningsplaner kreves mindre omfattende vurderinger og endringer, ettersom 
direktoratene allerede har vurdert planene og tiltaksprogrammene i et nasjonalt perspektiv.  
 
Å gjennomføre de foreslåtte endringene i organiseringen ved endringer i vannforskriften og 
naturmangfoldloven, vil få økonomiske og administrative konsekvenser særlig for Klima- og 
miljødepartementet og Olje- og energidepartementet. Disse vil dekkes innenfor de til enhver 
tid gjeldende budsjettrammer. 
 
I sum forventes forslaget å gi en betydelig reduksjon i økonomiske og administrative 
konsekvenser.  
 
Endringene som foreslås for å få bedre samsvar med direktivet og de strukturelle endringene, 
vil etter departementenes vurdering i all hovedsak kun medføre administrative og 
økonomiske konsekvenser i forbindelse med gjennomføringen av endringene, først og fremst 
for Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet. De økonomiske 
kostnadene vil dekkes innenfor de til enhver tid gjeldende budsjettrammer.  
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Det tas sikte på ikrafttredelse av de foreslåtte endringene 1. juli 2018. Departementene mener 
at det er mulig å gjennomføre endringene i organiseringen før arbeidet med revurderingen og 
oppdateringen av gjeldende planer og tiltaksprogram tar til for fullt. 
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Vedlegg I – forslag til endringsforskrift 
 

Forskrift om endringer i forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for 
vannforvaltningen (vannforskriften) 

I 

I forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 
gjøres følgende endringer: 

 

Kapittel 1 overskriften skal lyde: 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser (fra § 1 til og med § 3) 

 

§ 1 overskriften skal lyde: 

§ 1 Formål 

 

§ 1 annet ledd skal lyde: 

Forskriften skal sikre at vedtatte vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer 
revurderes og oppdateres hvert sjette år.  

 

§ 2 overskriften skal lyde: 

§ 2 Vedlegg  

 

§ 3 overskriften skal lyde: 

§ 3 Definisjoner 

 

§ 3 bokstav g, q, r, s, u, x, z og æ skal lyde: 

g) Sterkt modifisert vannforekomst: En forekomst av overflatevann som på grunn av 
fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet i vesentlig grad har endret karakter, 
og som er utpekt som sterkt modifisert i medhold av § 5. 

 

q)  Vannregion: Ett eller flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende grunnvann og 
kystvann som til sammen utgjør et hensiktsmessig planområde inndelt ved eget vedtak i 
medhold av § 20. 
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r)  Vannområde: En valgfri avgrenset del av en vannregion som kan bestå av ett enkelt, 
deler av eller flere nedbørfelt med tilhørende grunnvann og eventuelt kystvann, jf. § 22.    

 

s) Beskyttet område: Områder som er angitt som beskyttet i samsvar med § 16 og 
vedlegg IV og som inngår i registeret opprettet i henhold til § 16. 
 

u) Regional vannkoordinator: Fylkesmannsembete med ansvar for å koordinere de 
oppgavene som skal gjennomføres på vannregionnivå utpekt ved eget vedtak i medhold av § 
20.   

 

x) Innblandingssone(r): Område(r) i en vannforekomst, i direkte tilknytning til et 
punktutslipp, hvor de fastsatte miljøkvalitetsstandardene i vedlegg VIII kan overskrides, så 
lenge dette ikke påvirker resten av vannforekomsten. 

 

z) Planperiode: Periode på seks år som vannforvaltningsplan gjelder for. Første 
planperiode er 1.1.2016-31.12.2021, andre planperiode er 1.1.2022-31.12.2027, tredje 
planperiode er 1.1.2028-31.12.2033, og planperiodene fortsetter deretter på samme vis hvert 
sjette år.  

æ) Vann-Nett: Database som inneholder informasjon om vannforekomstene.   

 

Kapittel 2 overskriften skal lyde: 

Kapittel 2 Miljømål (fra § 4 til og med § 14) 

 

§ 4 skal lyde: 

§ 4 Miljømål 

Alle vannforekomster skal ha miljømål etter bestemmelsene i §§ 4 - 7. Miljømålene skal være 
i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften og nasjonale føringer.  

Sektormyndigheter og kommuner har et særlig ansvar for å revurdere miljømålene innenfor 
eget ansvarsområde i forbindelse med oppdateringen av gjeldende planer og 
tiltaksprogrammer. Revurderingen skal ta utgangspunkt i gjennomførte karakteriseringer og 
analyser, jf. § 15 og tiltaksvurderinger, jf. § 25. 

 

Nåværende § 4 blir § 4 a. § 4 a overskriften skal lyde: 

§ 4 a Miljømål for overflatevann 
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§ 5 overskriften skal lyde: 

§ 5 Miljømål for kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster 

 

§ 5 fjerde ledd skal lyde: 

En slik utpeking, og begrunnelsen for den, skal fremgå av forvaltningsplanen, og revurderes 
hvert sjette år. 

 

§ 6 skal lyde: 

§ 6 Miljømål for grunnvann 

Tilstanden i grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes og 
balansen mellom uttak og nydannelse sikres med sikte på at vannforekomstene minst skal ha 
god kjemisk og kvantitativ tilstand, i samsvar med klassifiseringen i vedlegg V, jf. terskel- og 
vendepunktverdiene gitt i vedlegg IX. 

 

§ 7 skal lyde: 

§ 7 Miljømål for beskyttede områder 

Beskyttede områder som inngår i registeret i henhold til § 16 skal oppfylle miljømålene i §§ 4 
- 6 og eventuelle miljømål som følger av grunnlaget for beskyttelse.  

 

§ 8 overskriften skal lyde: 

§ 8 Frister for å nå miljømålene 

 

§ 8 første og annet ledd skal lyde: 

Miljømålene i §§ 4 - 7 skal i utgangspunktet nås innen utgangen av den til enhver tid 
gjeldende planperiode. 

Hvis vesentlige kostnader eller andre tungtveiende hensyn vanskeliggjør oppfyllelse av 
miljømålene innen fristen i første ledd, kan det besluttes at fristen for å nå miljømålene 
utsettes til neste planperiode. 

 

Nåværende § 8 fjerde ledd blir tredje ledd. 

 

§ 9 overskriften skal lyde: 

§ 9 Utsatte frister for å nå miljømålene 
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§ 9 annet og tredje ledd skal lyde: 

Ytterligere fristforlengelse ut over det som følger av første ledd, kan bare gis dersom det 
foreligger slike naturforhold at miljømålene i §§ 4 - 7 ikke kan oppfylles innenfor denne 
perioden. 

Fastsettelsen av utsatte frister og begrunnelsen for det, samt et sammendrag av tiltak som er 
nødvendig for å gradvis bringe miljøtilstanden i overensstemmelse med miljømålet innen den 
forlengede fristen, årsaken til at tiltakene er vesentlig forsinket, og en forventet tidsplan for 
gjennomføring av tiltak, skal fremgå av forvaltningsplanen. En revurdering av 
gjennomføringen av tiltakene og en oppsummering av eventuelle nye tiltak skal inkluderes i 
forvaltningsplanen når den oppdateres. 

 

§ 10 skal lyde: 

§ 10 Mindre strenge miljømål 

Når en vannforekomst er så påvirket av menneskelig virksomhet at det er umulig eller 
uforholdsmessig kostnadskrevende å nå målene i §§ 4 - 7, kan det fastsettes mindre strenge 
miljømål dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) de miljømessige og samfunnsøkonomiske behov som denne menneskelige 
virksomheten tjener, ikke uten uforholdsmessige kostnader kan oppfylles på andre måter som 
er miljømessig vesentlig gunstigere, 

b) det sikres en best mulig økologisk og kjemisk tilstand for overflatevann og minst mulig 
avvik fra god kvantitativ tilstand for grunnvann gitt påvirkningene som er til stede, og som 
ikke med rimelighet kan unngås sett hen til typen av menneskelig virksomhet eller 
forurensning, og 

c) det ikke forekommer ytterligere forringelse av tilstanden i den berørte 
vannforekomsten. 

Fastsettelsen av mindre strenge miljømål og begrunnelsen for den skal fremgå av 
forvaltningsplanen, og skal revurderes hvert sjette år. 

 

§ 11 skal lyde: 

§ 11 Midlertidig forringelse som følge av utforutsette omstendigheter 

Midlertidig forringelse av tilstanden i en vannforekomst er ikke i strid med miljømålene i §§ 
4-7, dersom forringelsen skyldes ekstraordinære eller uforutsette naturlige omstendigheter, 
særlig ekstrem flom og langvarig tørke, eller ulykke som ikke med rimelighet kunne forutses, 
forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: 

a) alle praktisk gjennomførbare tiltak treffes for å forhindre ytterligere forringelse av 
tilstanden og for å unngå forringelse av tilstanden i andre vannforekomster enn de 
som er berørt, 
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b) forvaltningsplanen må redegjøre for de forhold som gjør at omstendighetene er 
ekstraordinære eller at de ikke med rimelighet kunne forutses, 

c) tiltakene som skal treffes i slike tilfeller skal inngå i tiltaksprogrammet, og skal ikke 
begrense mulighetene for å gjenopprette tilstanden så snart den uforutsette 
situasjonen er over, og 

d) tilstanden i vannforekomsten vurderes årlig med sikte på å vurdere alle praktisk 
gjennomførbare tiltak for å gjenopprette tilstanden i vannforekomsten så raskt som 
praktisk mulig. 

Ved oppdatering av forvaltningsplanen skal det tas inn en beskrivelse av virkningene 
av de utforutsette omstendighetene på vannforekomsten og de tiltak som er 
gjennomført eller planlagt gjennomført. 

 

§ 12 overskriften skal lyde: 

§ 12 Ny aktivitet eller nye inngrep 

 

§ 12 første ledd (før bokstav a) skal lyde: 

Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette medfører 
at miljømålene i §§ 4 - 7 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes 

 

§ 12 annet ledd skal lyde: 

Der ny aktivitet eller nye inngrep er gjennomført i planperioden, skal begrunnelsen for dette 
gjengis i oppdatert forvaltningsplan. Dersom det er gitt tillatelse til nye aktiviteter eller nye 
inngrep, skal dette også fremgå av forvaltningsplanen. 

 

§ 13 overskriften skal lyde: 

§ 13 Forholdet til andre miljøbestemmelser 

 

§ 14 skal lyde: 

§ 14 Vann-Nett  

Miljømålene i gjeldende plan, i tillegg til andre relevante data om vannforekomstene, skal 
fremgå av Vann-Nett. Vann-Nett skal understøtte deltakelse og informasjon til offentligheten. 
Miljødirektoratet har ansvar for Vann-Nett. 

 

Kapittel 3 overskriften skal lyde: 

Kapittel 3 Kunnskapsgrunnlaget (fra § 15 til og med § 18) 
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§ 15 skal lyde: 

§ 15 Karakterisering, vurdering av miljøpåvirkning og økonomisk analyse 

Følgende analyse og vurdering skal revurderes og om nødvendig oppdateres hvert sjette år, 
og foreligge senest to år før påfølgende planperiode: 

a) vannforekomstenes egenskaper skal være beskrevet i samsvar med vedlegg II, 

b) miljøeffekten av menneskeskapt påvirkning for vannforekomstene skal være vurdert, 
og 

c) en økonomisk analyse av vannbruk skal være utarbeidet i samsvar med vedlegg III. 

 

§ 16 skal lyde: 

§ 16 Register over beskyttede områder 

Miljødirektoratet skal sørge for løpende oppdatering av registeret over beskyttede områder i 
Vann-Nett, i samsvar med vedlegg IV. Registeret skal inneholde alle 
overflatevannforekomster og grunnvannsforekomster som har status som beskyttet etter 
sektorlovverk. 

Ansvarlig sektormyndighet skal angi områdene som skal inn i registeret. 

 

§ 17 skal lyde: 

§ 17 Vann som brukes til uttak av drikkevann 

Alle vannforekomster som brukes til uttak av drikkevann og hvor uttaket er mer enn 10 m³ 
vann per dag i gjennomsnitt eller forsyner flere enn 50 personer, skal identifiseres. Dette 
gjelder også vannforekomster som er planlagt for slik bruk i fremtiden. 

Forekomster av overflatevann utpekt som drikkevannskilder og som gir mer enn 100 m³ per 
dag i gjennomsnitt, skal overvåkes i samsvar med vedlegg V. 

Vannforekomster identifisert som drikkevannskilder etter denne bestemmelsen skal oppfylle 
miljømålene i §§ 4 - 7 og kravene til råvann for drikkevann i annet regelverk, slik at 
omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann reduseres. 

 

§ 18 skal lyde: 

§ 18 Overvåkningsprogram 

Det skal være etablert tilstrekkelige regionale programmer for å sikre en helhetlig 
overvåkning av tilstanden i vannregionen. Disse skal revurderes og om nødvendig oppdateres 
hvert sjette år, i samsvar med kravene i vedlegg V. Overvåkningsprogrammene skal  
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a) For overflatevann omfatte økologisk og kjemisk tilstand og økologisk potensial, og 
i tillegg vannføring og/eller vannstand, i den grad det er relevant for økologisk og 
kjemisk tilstand og økologisk potensial. 

b) For grunnvann omfatte kjemisk og kvantitativ tilstand. 

c) For beskyttede områder suppleres overvåkningsprogrammene med krav fra 
regelverket som hvert enkelt område er opprettet i henhold til. 

 

Kapittel 4 overskriften skal lyde: 

Kapittel 4 Organisering av arbeidet (fra § 19 til og med § 24) 

 

 

§ 20 skal lyde: 

§ 20 Vannregioner og myndigheter med særskilte oppgaver  

Landet deles inn i nedbørfeltvise vannregioner. Ett fylkesmannsembete innenfor hver 
vannregion skal utpekes som regional vannkoordinator. Kongen fastsetter 
vannregioninndelingen og utpeker de regionale vannkoordinatorene.  

Regional vannkoordinator har ansvar for å koordinere det forberedende regionale arbeidet 
med å revurdere og oppdatere gjeldende forvaltningsplaner og tiltaksprogram i samsvar med 
§ 21 for de vannregioner eller deler av internasjonale vannregioner som ligger i Norge. 

Miljødirektoratet utarbeider og sørger for høring av oppdaterte vannforvaltningsplaner etter 
innspill om nødvendige endringer fra regional vannkoordinator, og oversender tilrådning til 
Klima- og miljødepartementet i samsvar med § 23.  

Klima- og miljødepartementet godkjenner de oppdaterte vannforvaltningsplanene i samsvar 
med § 24.  

 

§ 21 skal lyde: 

§ 21 Regional vannkoordinators oppgaver  

Regional vannkoordinator skal koordinere det forberedende regionale arbeidet med å 
revurdere og oppdatere gjeldende forvaltningsplaner og tiltaksprogram i samsvar med denne 
forskriften, herunder   

a) oppdatere kunnskapsgrunnlaget sammen med andre berørte fylkesmannsembeter i 
samsvar med bestemmelsene i kapittel 3, 

b) utarbeide utkast til fremdriftsplan og arbeidsprogram for det regionale 
planarbeidet, og foreløpig oversikt over vesentlige spørsmål vedrørende 
vannforvaltning i vannregionen, 
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c) gjennomføre offentlig høring på minst 6 måneder av utkast til fremdriftsplan og 
arbeidsprogram og foreløpig oversikt over vesentlige spørsmål vedrørende 
vannforvaltningen senest tre år før påfølgende planperiode, 

d) legge til rette for begrunnede innspill fra lokale og regionale aktører til nødvendige 
endringer i gjeldende forvaltningsplan i forbindelse med høringen nevnt i bokstav c, 

e) på bakgrunn av høringsinnspillene, sammenstille en oversikt over vesentlige 
spørsmål vedrørende vannforvaltningen i vannregionen og begrunnede forslag til 
endringer i gjeldende forvaltningsplan og eventuelle forslag til endringer i 
tiltaksprogram, som oversendes til Miljødirektoratet senest to år før påfølgende 
planperiode, der det er mulig sammen med en rangering av forslag til endringer i 
miljømål ut fra viktighet.  

I forbindelse med oppgavene etter første ledd skal regional vannkoordinator legge til rette 
for deltakelse og samarbeid innenfor vannregionen etter § 22 og samordne de ulike 
bidragene. Regional vannkoordinator skal arbeide for at det oppnås enighet om innspill til 
nødvendige endringer og eventuell rangering av disse. Eventuell uenighet kan kreves gjengitt 
i innspillene til Miljødirektoratet. Regional vannkoordinator skal i tillegg til å gjennomføre 
egne oppgaver følge opp myndigheter som har oppgaver i henhold til forskriften.  

 

§ 22 skal lyde: 

§ 22 Organiseringen av arbeidet i vannregionen 

I forbindelse med utarbeidelsen av utkast til fremdriftsplan og arbeidsprogram skal regional 
vannkoordinator legge til rette for en hensiktsmessig organisering og prosess for det 
regionale arbeidet. Organiseringen skal sikre deltakelse fra relevante sektormyndigheter, og 
tilgang til informasjon og mulighet til deltakelse fra alle berørte parter og interesserte, 
særlig ved oppdateringen av forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer.  

Det bør i særlig grad legges vekt på å sikre deltakelse fra de myndigheter og 
interessegrupper som ikke er representert på direktoratsnivå. 

Der det er hensiktsmessig kan regional vannkoordinator innenfor den enkelte vannregion 
opprette et vannregionutvalg og dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. 

 

§ 23 skal lyde: 

§ 23 Miljødirektoratets oppgaver  

Basert på innspill og eventuell rangering oversendt fra vannregionene, jf. § 21, skal 
Miljødirektoratet i samarbeid med berørte direktorater 

a) i samsvar med vedlegg V utarbeide utkast til oppdaterte forvaltningsplaner og 
tiltaksprogrammer for samtlige vannregioner i samsvar med kravene i denne 
forskriften,  
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b) ha gjennomført offentlig høring i minst 6 måneder av utkast til oppdatert 
forvaltningsplan senest ett år før påfølgende planperiode, 

c) ha sendt tilrådning til oppdatert forvaltningsplan som er i samsvar med vedlegg V 
til Klima- og miljødepartementet senest et halvt år før påfølgende planperiode.  

Det enkelte direktorat har et særlig ansvar for å revurdere og oppdatere de delene av 
gjeldende forvaltningsplaner og tiltaksprogram som angår eget ansvarsområde før og etter 
høring.   

Direktoratene skal arbeide for at det oppnås enighet om tilrådningen. Eventuell uenighet 
blant direktoratene skal gjengis i utkast til oppdatert plan, og avklares i forbindelse med 
departementets godkjenning. 

 

§ 24 skal lyde: 

§ 24 Godkjenning og virkning av forvaltningsplaner  

Utkastet til oppdatert forvaltningsplan skal godkjennes av Klima- og miljødepartementet før 
neste planperiode begynner. I forbindelse med godkjenningen kan departementet gjøre slike 
endringer i direktoratets tilrådning som finnes påkrevd ut fra hensynet til rikspolitiske 
interesser. 

Godkjent forvaltningsplan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for 
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen. 

 

Kapittel 5 overskriften skal lyde: 

Kapittel 5 Innholdet i tiltaksprogram og forvaltningsplaner (fra § 25 til og med § 26) 

 

§ 25 overskriften skal lyde: 

§ 25 Tiltaksprogram 

 

§ 25 første ledd skal lyde: 

Tiltaksprogrammet skal være sektorovergripende og skal bygge på gjennomførte analyser og 
vurderinger. Tiltaksprogrammet skal være i overensstemmelse med nasjonale føringer. 

 

§ 25 siste ledd skal lyde: 

Oppdatert tiltaksprogram utarbeides og fastsettes av Miljødirektoratet i samarbeid med 
berørte direktorater, og skal foreligge sammen med oppdatert forvaltningsplan hvert sjette 
år. Tiltakene skal være operative senest tre år etter at tiltaksprogrammet er fastsatt. 
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§ 26 skal lyde: 

§ 26 Forvaltningsplanen 

Forvaltningsplanen skal være i samsvar med vedlegg VII og blant annet 

a) angi miljømål for vannforekomstene, 

b) sammenfatte karakteristika i vannregionen, 

c) gi en analyse av menneskeskapte påvirkninger i vannregionen, 

d) gi en oversikt over beskyttede områder, 

e) gjøre rede for overvåkning og resultatene av denne, 

f) sammenfatte tiltaksprogrammet. 

Forvaltningsplanen kan suppleres med mer detaljerte planer utarbeidet for deler av 
vannregionen, sektorer, påvirkningstyper, vanntyper eller vannforekomster.   

Oppdatert forvaltningsplan skal foreligge hvert sjette år.  

 

Kapittel 6 overskriften skal lyde: 

Kapittel 6 Internasjonale vannregioner (fra § 27 til og med § § 28) 

 

Nåværende § 31 blir § 27, som skal lyde:  

§ 27 Internasjonale vannregioner innenfor EØS-området 

Når et nedbørfelt strekker seg inn på en annen EØS-stats territorium, skal den aktuelle 
vannregionen defineres som en internasjonal vannregion. Regional vannkoordinator skal 
samarbeide med den ansvarlige myndigheten i den tilgrensende EØS-staten med sikte på å 
etablere felles løsninger, slik at ønsket miljøtilstand kan oppnås for hele nedbørfeltet. 

Regional vannkoordinator skal sørge for å utveksle relevant informasjon med den ansvarlige 
myndigheten i den tilgrensende EØS-staten. Tiltaksprogrammer og forvaltningsplaner for det 
berørte nedbørfeltet skal være koordinert med de tilgrensende EØS-statene. 

Reglene om offentlig informasjon og høring gjelder i denne forbindelse tilsvarende overfor 
den ansvarlige myndigheten i den tilgrensende EØS-staten. 

 

Nåværende § 32 blir § 28, som skal lyde: 

§ 28 Internasjonalt samarbeid utenfor EØS-området 

Når et nedbørfelt strekker seg utenfor EØS-området, skal det tas initiativ til internasjonalt 
samarbeid med sikte på å oppnå ønsket miljøtilstand for hele nedbørfeltet. 
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Kapittel 7 overskriften skal lyde: 

Kapittel 7 Avsluttende bestemmelser (fra § 29 til og med § 31)  

 

Nåværende § 32 a blir § 29, som skal lyde: 

§ 29 Rapportering 

Sektormyndigheter og kommuner skal fremskaffe de opplysninger som departementet trenger 
for å oppfylle rapporteringsforpliktelser i henhold til direktiv 2000/60/EF. 

 

§ 30 oppheves. 

 

Nåværende § 31 blir § 27. 

 

Nåværende § 32 blir § 28.  

 

§ 33 blir § 30, som skal lyde: 

§ 30 Endring av forskriften 

Forskriften kan endres av Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet. 

Vedlegg Va og VIII kan endres av Miljødirektoratet. 

 

§ 34 blir § 31, som skal lyde: 

§ 31 Ikrafttredelse 

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2007. 

 

Forskriftens vedlegg I Vannregioner og vannregionmyndigheter oppheves. 

 

I forskriftens vedlegg II gjøres følgende endringer: 

Vedlegg II overskriften skal lyde: 
Vedlegg II. Karakterisering, identifisering av påvirkninger og vurdering av miljøvirkninger 
 

Punkt 1.1 Karakterisering av typer av forekomster av overflatevann nr. v) skal lyde: 

Økoregioner og den geografiske fordelingen til vanntypene skal foreligge i Vann-Nett som 
kart (i et GIS-format). 
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Punkt 1.2 Fastsettelse av typespesifikke referanseforhold for typer av 
overflatevannforekomster nr. iii) og iv) skal lyde: 
 

iii)
.   

Typespesifikke vilkår for formålene i nr. i) og ii) og typespesifikke biologiske 
referanseforhold kan bygge på målte verdier, eller på modellering, eller kan utledes ved 
en kombinasjon av disse metodene. Dersom det ikke er mulig å bruke disse metodene, 
kan det utvises skjønn for å fastsette slike vilkår. Ved definisjon av svært god økologisk 
tilstand med hensyn til konsentrasjoner av bestemte syntetiske forurensende stoffer er 
deteksjonsgrensene de som kan oppnås ved hjelp av tilgjengelig teknikk på tidspunktet 
for fastsettelse av typespesifikke vilkår. 

 

iv)  For typespesifikke biologiske referanseforhold som baserer seg på måleverdier, skal det 
utvikles et referansenettverk for hver type overflatevannforekomst. Nettverket skal 
inneholde tilstrekkelig mange referansesteder med svært god tilstand til å gi tilstrekkelig 
høy grad av pålitelighet for verdiene for referanseforholdene, gitt variasjonen i verdiene 
til kvalitetselementene som tilsvarer svært god økologisk tilstand for typen 
overflatevannforekomst og modelleringsteknikkene som anvendes i henhold til nr. v). 

 

Punkt 1.3 Identifisere belastninger, første avsnitt, skal lyde: 

Opplysninger om type og omfang av vesentlige menneskeskapte belastninger som 
forekomster av overflatevann i hver vannregion kan bli utsatt for skal samles inn og 
registeres og oppbevares i Vann-Nett. Dette gjelder særlig følgende opplysninger: 

 

Punkt 1.4 Vurdering av miljøvirkninger skal lyde: 
1.4. Vurdering av miljøeffekten av påvirkninger 

Det skal vurderes hvor påvirkelig overflatevannforekomstenes tilstand er for belastningene 
nevnt ovenfor. 

Opplysningene innsamlet i tråd med beskrivelsen ovenfor og eventuelle andre opplysninger 
skal brukes, herunder eksisterende miljøovervåkningsdata, til å vurdere sannsynligheten for at 
forekomster av overflatevann innen vannregionen ikke vil oppfylle miljømålene. Det kan 
brukes modelleringsteknikker til hjelp ved vurderingen. 

Vannforekomster som vurderes til ikke å kunne nå miljømålene, skal eventuelt 
karakteriseres ytterligere for å optimalisere utformingen av overvåkningsprogram og 
tiltaksprogram. 

 

Forskriftens vedlegg III Økonomisk analyse skal lyde: 

Vedlegg III. Økonomisk analyse 
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Den økonomiske analysen skal bygge på solid dokumentasjon med nødvendige opplysninger, 
herunder at hensyn skal tas til kostnadene forbundet med innsamling av relevante data slik at 
det kan foretas: 

a) 
relevante beregninger som er nødvendige for å ta hensyn til prinsippet om kostnadsdekning 
for vanntjenester, idet det tas hensyn til langsiktige prognoser for tilbud og etterspørsel 
etter vann i vannregionen og, om nødvendig 

- overslag over mengde, pris og kostnader forbundet med vanntjenester, og 
- overslag over relevante investeringer fremover, 

b) 

vurdering av den mest kostnadseffektive kombinasjonen av tiltak med hensyn til vannbruk 
som skal inngå i tiltaksprogrammet på grunnlag av overslag over potensielle kostnader ved 
slike tiltak. 
 

Forskriftens vedlegg IV Beskyttede områder skal lyde: 

Vedlegg IV. Beskyttede områder 
1. Registeret over beskyttede områder som kreves i henhold til § 16, skal omfatte følgende 

typer beskyttede områder som har status som beskyttet etter sektorlovverk: 

 

i) områder utpekt eller tiltenkt for uttak av drikkevann i samsvar med § 17, 

 

ii) områder utpekt til beskyttelse av økonomisk betydelige akvatiske arter, 

 

iii) vannforekomster utpekt til rekreasjonsformål, 

 

iv) områder følsomme for næringsstoffer, herunder områder utpekt som sårbare soner i 
henhold til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 24 og områder utpekt 
som følsomme områder i henhold til forskrift om begrensning av forurensning 
kapittel  11 om generelle bestemmelser om avløp, og 

 

v)  områder utpekt til beskyttelse av naturtyper som består av eller er i vann eller arter 
som lever i vann, der opprettholdelse eller forbedring av vannets tilstand er viktig for 
å beskytte habitatet eller arten. 

 

2. Sammendraget av registeret, som kreves som en del av forvaltningsplanen for 
vannregionen, skal omfatte kart som viser beliggenheten til hvert beskyttet område og en 
beskrivelse av de bestemmelser eller vedtak som ligger til grunn for beskyttelsen av 
området. 

http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2006-12-15-1446/%C2%A724
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2004-06-01-931/kap12
http://www.lovdata.no/pro#reference/forskrift/2004-06-01-931/kap12
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I forskiftens vedlegg V Klassifisering og overvåking gjøres følgende endringer: 

I punkt 1. Overflatevann, 1.1 Kvalitetselementer for klassifisering av økologisk tilstand, 
oppheves tredje strekpunkt ("Ferskvannsgjennomstrømming") i fjerde kolonne under 
Kystvann. 

 

Punkt 1. Overflatevann, 1.1 Kvalitetselementer for klassifisering av økologisk tilstand, første 
strekpunkt i siste kolonne under Elver, skal lyde: 

- Forurensning fra alle prioriterte stoffer som er påvist tilført i vannforekomsten   
 
 
Punkt 1. Overflatevann, 1.2.1 Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i 
elver, første avsnitt i tredje kolonne under Moderat tilstand i tabellen om biologiske 
kvalitetselementer, skal lyde: 

Sammensetning og mengde av fiskearter avviker moderat fra de typespesifikke samfunnene 
som følge av menneskelig påvirkning på fysisk-kjemiske eller hydromorfologiske 
kvalitetselementer.   
 

Punkt 1. Overflatevann, 1.2.1 Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i 
elver, første avsnitt i første kolonne under God tilstand i tabellen om fysisk-kjemiske 
kvalitetselementer, skal lyde: 
Temperatur, oksygenkonsentrasjon, pH, syrenøytraliserende kapasitet og ledningsevne  
(ioneinnhold) når ikke nivåer som er utenfor intervallet som er fastsatt for å  sikre at det 
typespesifikke økosystemet fungerer, og for at verdiene ovenfor  for biologiske 
kvalitetselementer oppnås.   

 

 
Punkt 1. Overflatevann, 1.2.2 Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i 
innsjøer, første avsnitt i andre kolonne under God tilstand i tabellen om biologiske 
kvalitetselementer, skal lyde: 
Det er små endringer i sammensetning og mengder av makrofytt- og bunnvegetasjonstaksa 
sammenlignet med typespesifikke samfunn.  Disse endringene innebærer ikke økt vekst av 
bunnvegetasjon eller høyere former for planteliv som medfører uønskede forstyrrelser i 
balansen mellom organismene i vannforekomsten eller i den fysisk-kjemiske kvaliteten til 
vannet.   
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Punkt 1. Overflatevann, 1.2.2 Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i 
innsjøer, andre avsnitt i første kolonne under God tilstand i tabellen om fysisk- kjemiske 
kvalitetselementer, skal lyde: 
Konsentrasjonene av næringsstoffer overstiger ikke nivåene fastsatt for å sikre  at 
økosystemet fungerer, og at verdiene angitt ovenfor for biologiske  kvalitetselementer 
oppnås. 
 
 
Punkt 1. Overflatevann, 1.2.3 Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i 
brakkvann, andre avsnitt i første kolonne under God tilstand i tabellen med biologiske 
kvalitetselementer, skal lyde: 
Det er små endringer i biomasse sammenlignet med typespesifikke forhold.  Disse 
endringene innebærer ikke økt algevekst som medfører uønskede  forstyrrelser i balansen 
mellom organismene i vannforekomsten eller i den fysisk-kjemiske kvaliteten til vannet.   
 
Punkt 1. Overflatevann, 1.2.4 Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i 
kystvann, første avsnitt i første kolonne under Svært god tilstand i tabellen om biologiske 
kvalitetselementer, skal lyde: 
Sammensetningen av planteplanktontaksa tilsvarer uberørte forhold.   
 
Punkt 1. Overflatevann, 1.2.4 Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i 
kystvann, første, andre og tredje avsnitt i første kolonne under God tilstand i tabellen om 
biologiske kvalitetselementer, skal lyde: 
Sammensetning og mengde av planteplanktontaksa viser små tegn på forstyrrelser.  

Disse endringene indikerer ikke akselerert algevekst som  medfører uønskede forstyrrelser i 
balansen mellom organismene i  vannforekomsten eller vannkvaliteten.   
   
En liten økning i frekvensen og intensiteten til typespesifikke  planktonoppblomstringer kan 
forekomme. 
 
 
Punkt 1. Overflatevann, 1.2.4 Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i 
kystvann, nytt andre avsnitt i andre kolonne under God tilstand i tabellen om biologiske 
kvalitetselementer, skal lyde: 
Dekningsgraden for makroalger og mengden av angiospermer viser små tegn til 
forstyrrelser. 
 
Punkt 1. Overflatevann, 1.2.4 Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i 
kystvann, andre og tredje avsnitt i første kolonne under Svært god tilstand i tabellen om 
fysisk-kjemiske kvalitetselementer, skal lyde: 
Konsentrasjonen av næringsstoff er innenfor et område som normalt forbindes med uberørte 
forhold.  

Temperatur,  oksygenkonsentrasjon og siktedyp viser ikke tegn på menneskeskapte 
forstyrrelser, og er innenfor området som normalt forbindes med uberørte forhold. 



30 
 

 

Punkt 1. Overflatevann, 1.2.4 Definisjoner for svært god, god og moderat økologisk tilstand i 
kystvann, første kolonne under God tilstand i tabellen om fysisk-kjemiske kvalitetselementer, 
skal lyde: 
Temperatur, oksygenkonsentrasjon og siktedyp når ikke nivåer som er utenfor  intervallet 
som er fastsatt for å sikre at det typespesifikke økosystemet  fungerer, og betyr at verdiene 
ovenfor for biologiske kvalitetselementer kan oppnås.  

Konsentrasjonen av næringsstoff overstiger ikke nivåene fastsatt for å sikre at økosystemet 
fungerer, og betyr at verdiene angitt ovenfor for  biologiske kvalitetselementer kan oppnås. 

 

Punkt 1. Overflatevann, 1.3 Overvåkning av økologisk og kjemisk tilstand i overflatevann, 
første og andre avsnitt, skal lyde:  

Overvåkingsnettverket for overflatevann skal opprettes i samsvar med kravene i § 18. 
Overvåkingsnettverket skal utformes slik at det gir en sammenhengende og omfattende 
oversikt over den økologiske og kjemiske tilstanden i hver vannregion, og skal gjøre det 
mulig å klassifisere vannforekomster i fem klasser etter de normative definisjonene i nr. 1.2. 
Det skal utarbeides ett eller flere kart som viser overvåkningsnettverket for overflatevann i 
forvaltningsplanen for vannregionen. 

På grunnlag av karakteriseringen og vurderinger av miljøvirkninger utført i samsvar med § 
15 og vedlegg II skal det i hver planperiode som forvaltningsplanen for vannregionen gjelder 
for, utarbeides et program for basisovervåkning og et program for  tiltaksorientert 
overvåking. Det kan i enkelte tilfeller også være behov for å utarbeide 
problemkartleggingsprogrammer. 

 
Punkt 1. Overflatevann, 1.3.1 Utforming av basisovervåking, andre avsnitt under første 
overskrift Mål, skal lyde: 

Resultatene av denne overvåkningen skal vurderes og brukes, sammen med vurdering av 
påvirkninger som beskrevet i vedlegg II, til å fastsette krav til overvåkningsprogrammene i 
eksisterende og framtidige forvaltningsplaner for vannregionen. 

 
Punkt 1. Overflatevann, 1.3.1 Utforming av basisovervåking, andre overskrift, skal lyde: 

Valg av overvåkningslokaliteter 

 

Punkt 1. Overflatevann, 1.3.1 Utforming av basisovervåking, første avsnitt under overskriften 
Valg av kvalitetselementer (før strekpunktene), skal lyde: 

Basisovervåkingen skal utføres for hver overvåkningslokalitet i et tidsrom på ett år i løpet 
av forvaltningsplanens gyldighetsperiode for vannregionen for 
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Punkt 1. Overflatevann, 1.3.2 Utforming av tiltaksorientert overvåking, andre avsnitt, skal 
lyde: 

Programmet kan endres i løpet av gyldighetstiden for en forvaltningsplan for vannregionen 
på grunnlag av opplysninger innsamlet i henhold til kravene i vedlegg II eller dette vedlegg, 
særlig for å muliggjøre en reduksjon i frekvensen dersom virkningen ikke er vesentlig eller 
den relevante belastningen er fjernet. 

 

Punkt 1. Overflatevann, 1.3.2 Utforming av tiltaksorientert overvåking, avsnittet før 
strekpunktene under overskriften Valg av overvåkningslokaliteter, skal lyde: 

Tiltaksorientert overvåking skal utføres på alle vannforekomster som på grunnlag av 
virkningsvurderingen i henhold til vedlegg II eller basisovervåkingen anses å stå i fare for 
ikke å nå miljømålene, og for vannforekomster som det slippes ut prioriterte stoffer i. Det 
skal velges overvåkningslokaliteter som angitt i regelverket som fastsetter den relevante 
miljøkvalitetsnorm. I alle andre tilfeller, herunder i forbindelse med prioriterte stoffer når det 
ikke er gitt spesifikk veiledning i regelverket, skal overvåkningslokalitetene velges som 
følger: 

 
Punkt 1. Overflatevann, 1.3.2 Utforming av tiltaksorientert overvåking, første strekpunkt 
under overskriften Valg av overvåkningslokaliteter, skal lyde: 

- for vannforekomster som er i fare som følge av betydelige punktkildebelastninger, 
skal det være tilstrekkelig mange overvåkningspunkter innen hver vannforekomst til 
at omfang og konsekvenser av punktkildebelastningene kan vurderes. Dersom en 
vannforekomst er utsatt for en rekke punktkildebelastninger, kan 
overvåkningspunktene velges slik at omfang og konsekvenser av belastningene kan 
vurderes i sin helhet, 

 
Punkt 1. Overflatevann, 1.3.4 Overvåkningsfrekvens, tredje avsnitt, skal lyde: 

For tiltaksorientert overvåking skal overvåkningsfrekvensen som er nødvendig for hver 
parameter, fastsettes på en slik måte at det framkommer tilstrekkelige data til en pålitelig 
vurdering av tilstanden til det relevante kvalitetselement. Som retningslinje bør 
overvåkningen finne sted med intervaller som ikke overstiger dem som er angitt i tabellen 
nedenfor, med mindre større intervaller er berettiget ut fra tekniske kunnskaper og 
ekspertvurderinger. 

 
Punkt 1. Overflatevann, 1.3.5 Ytterligere overvåkningskrav for beskyttede områder, første 
setning i første avsnitt under overskriften Uttakssteder for drikkevann, skal lyde: 
Forekomster av overflatevann utpekt som drikkevannskilder jf. § 17, som gir mer enn 100 m³ 
per dag i gjennomsnitt, utpekes som overvåkningslokaliteter og underkastes den ytterligere 
overvåkning som er nødvendig for å oppfylle kravene i § 17. 
 
Punkt 1. Overflatevann, 1.3.5 Ytterligere overvåkningskrav for beskyttede områder, første 
punktum under overskriften Habitat- og artsvernområder, skal lyde: 
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Vannforekomster som utgjør slike områder, skal tas med i programmet for tiltaksovervåking 
nevnt ovenfor dersom de på grunnlag av virkningsvurderingen og basisovervåkingen anses å 
stå i fare for ikke å nå miljømålene. 

 
I punkt 1. Overflatevann, 1.4.1 Biologiske overvåkningsresultaters sammenlignbarhet nr. i), 
ii) og iii), skal "overvåkningssystemer" endres til "klassifiseringssystemer". 
 
I punkt 1. Overflatevann, 1.4.2 Presentasjon av overvåkingsresultater og klassifisering av 
økologisk tilstand og økologisk potensial nr. i) og ii), og i punkt 1.4.3. Presentasjon av 
overvåkingsresultater og klassifisering av kjemisk tilstand andre avsnitt, skal "hvert 
nedbørfeltdistrikt" endres til "hver vannregion". 

 

Punkt 2. Grunnvann, 2.2.1 Overvåkningsnett for grunnvannsstand, skal lyde: 
2.2.1 Overvåkningsnettverk for grunnvannsstand 

Et overvåkingsnettverk for grunnvann skal opprettes i samsvar med kravene i § 18. 
Overvåkningsnettverket skal utformes slik at det gir pålitelig vurdering av alle 
grunnvannsforekomsters eller grupper av grunnvannsforekomsters kvantitative tilstand, 
herunder vurdering av tilgjengelige grunnvannsressurser. Det skal utarbeides et kart som 
viser grunnvannsovervåkningsnettverket i forvaltningsplanen for vannregionen. 

 
Punkt 2. Grunnvann, 2.2.2 Overvåkningsstedenes tetthet, skal lyde: 
2.2.2. Overvåkningslokalitetenes tetthet 

Nettverket skal omfatte tilstrekkelig representative overvåkningslokaliteter til at 
grunnvannsstanden kan vurderes i hver grunnvannsforekomst eller gruppe av 
grunnvannsforekomster, idet det tas hensyn til kortsiktige og langsiktige variasjoner i 
nydannelse av grunnvann; det skal særlig sikres 

- for grunnvannsforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene, at 
overvåkningslokalitetene ligger tilstrekkelig tett til at virkningene av uttak og utslipp på 
grunnvannsstanden kan vurderes, 

- for grunnvannsforekomster der grunnvann strømmer over en lands grenser, at det er 
tilstrekkelig mange overvåkningslokaliteter til at grunnvannets strømningsretning og 
vannføring over landets grense kan vurderes. 

 
Punkt 2. Grunnvann, 2.2.4 Tolkning og presentasjon av grunnvannets kvantitative tilstand, 
første setning, skal lyde: 
Resultatene fra overvåkningsnettverket for en grunnvannsforekomst eller gruppe av 
grunnvannsforekomster skal brukes til å vurdere vannforekomsten(e)s kvantitative tilstand. 

 
Overskriften i punkt 2.4.1 Grunnvannsovervåkingsnett, skal lyde: 
2.4.1. Overvåkingsnettverk for grunnvann 
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Punkt 2. Grunnvann, 2.4.1 Overvåkning av grunnvannets kjemiske tilstand, første avsnitt, 
skal lyde: 

Et overvåkingsnettverk for grunnvann skal opprettes i samsvar med kravene i § 18. 
Overvåkningsnettverket skal utformes slik at det gir en sammenhengende og omfattende 
oversikt over grunnvannets kjemiske tilstand innen hver vannregion, og slik at vesentlige og 
vedvarende økende trender når det gjelder forurensninger blir oppdaget. 

 

Overskriften i punkt 2.4.3 Tiltaksorientert overvåking, skal lyde: 
2.4.3 Tiltaksovervåking 
 

Punkt 2. Grunnvann, 2.4.3 Tiltaksorientert overvåking, avsnittet under overskriften Mål og 
før punktlisten, skal lyde: 

Tiltaksovervåking skal utføres i periodene mellom basisovervåkingsprogrammene for å 
fastslå 

 

Punkt 2. Grunnvann, 2.4.3 Tiltaksorientert overvåking, første setning i avsnittet under 
overskriften Valg av overvåkningslokaliteter og før punktlisten, skal lyde: 

Tiltaksovervåking skal utføres for alle grunnvannsforekomster eller grupper av 
grunnvannsforekomster som på grunnlag av en vurdering av effekten av påvirkninger utført i 
henhold til vedlegg II, og som ved basisovervåkingen anses å stå i fare for ikke å nå 
miljømålene. 

 

Punkt 2. Grunnvann, 2.4.3 Tiltaksorientert overvåking, avsnittet under overskriften 
Overvåkningsfrekvens, skal lyde: 

Tiltaksovervåking skal utføres for tidsrommene mellom basisovervåkingsprogrammene 
med en frekvens som er tilstrekkelig til å oppdage virkningene av relevante belastninger, men 
minst én gang i året. 

 

Punkt 2. Grunnvann, 2.4.4 Identifikasjon av trender for konsentrasjoner av forurensende 
stoffer, tredje setning, skal lyde: 
Det skal brukes data fra basis- og tiltaksovervåking til å identifisere vesentlige og vedvarende 
økende trender i konsentrasjoner av forurensende stoffer, og til å snu slike trender. 
 

Punkt 2. Grunnvann, 2.4.5 Tolkning og presentasjon av grunnvannets kjemiske tilstand, 
første setning, skal lyde: 
Ved vurderingen av tilstand samles resultater fra individuelle overvåkningslokaliteter innen 
en grunnvannsforekomst for grunnvannsforekomsten som helhet. 
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I forskriftens vedlegg VII Krav til forvaltningsplaner i vannregionene gjøres følgende 
endringer: 

Vedlegg VII overskriften skal lyde: 

Vedlegg VII. Krav til vannforvaltningsplaner 

 

Vedlegg VII del A nr. 5, 7, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.11 og 12 skal lyde: 

5. en liste over miljømål fastsatt for overflatevann, grunnvann og beskyttede områder, herunder særlig 
identifikasjon av tilfeller der § 9 - § 12 er anvendt, samt tilhørende opplysninger som påkrevd i disse 
bestemmelsene, 

7. et sammendrag av tiltaksprogrammet eller -programmene utarbeidet i henhold til § 25, herunder måten 
miljømålene fastsatt i henhold til § 4 er ment å skulle nås: 

7.3 et sammendrag av tiltak truffet for å oppfylle kravene til drikkevann i § 17, 

7.4 et sammendrag av kontrolltiltakene for uttak og magasinering av vann, jfr. § 25 bokstav e), 

7.5 et sammendrag av kontrolltiltak vedtatt for punktkildeutslipp og annen virksomhet som påvirker vannets 
tilstand, i samsvar med § 25 bokstav f), 

7.9 et sammendrag av tiltak som er truffet dersom overvåking eller andre data tyder på at tiltaksprogrammet 
ikke er tilstrekkelig for å nå miljømålene i vannforekomsten, jfr. § 25, 

7.11 nærmere opplysninger om tiltak som er truffet for å unngå økning i forurensningen av marine farvann i 
samsvar med § 25, 

11. kontaktpunkter og framgangsmåter som gir adgang til bakgrunnsdokumentasjonen og -
informasjonen omtalt i § 27 og § 28, og særlig nærmere opplysninger om kontrolltiltakene vedtatt i 
henhold til § 25 bokstav f) og g) og de faktiske overvåkningsdataene samlet inn i henhold til § 18 og 
vedlegg V. 

 

12. For alle typer register- og kartdata som kreves i forvaltningsplanen kan det vises til 
Vann-Nett. 

 

Vedlegg VII del B overskriften skal lyde: 
En oppdatering av forvaltningsplanen skal i tillegg inneholde 

 

 

Vedlegg VII del B nr. 4 skal lyde: 

  

4. et sammendrag av eventuelle ytterligere midlertidige tiltak som er truffet i henhold til § 25 på 
grunn av vansker med å nå miljømålene etter offentliggjøringen av forrige versjon av  
forvaltningsplanen. 
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II 

 

Forskriften trer i kraft 1. juni 2018. 
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Vedlegg II – forslag til lov om endring i naturmangfoldloven 
Lov om endring i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) 

I 

I lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) gjøres 
følgende endring: 

 

Lovens kapittel III overskriften skal lyde: 

Kapittel III. Artsforvaltning mv. 

 

Ny § 26 a skal lyde: 

§ 26 a Gjennomføring av vanndirektivet 

Kongen kan fastsette de forskrifter som er nødvendige for å oppfylle Norges 
forpliktelser som følge av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 
2000 om fastsettelse av rammer for fellesskapstiltak for vannpolitikk (vanndirektivet). 

 

II 

 

Loven trer i kraft 1. juni 2018. 
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