
VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET.  
OPPSUMMERING FRA SEMINAR 29.04.08 VEDR AREALPLANLEGGING  

Bakgrunn for seminaret  
Bakgrunnen for møtet var at EUs vanndirektiv gir skjerpede krav til endring i vannkvalitet og 
dette blir en viktig premiss for arealplanlegging fremover. Vannområdet Bunnefjorden med 
Årungen- og Gjersjøvassdraget har en rekke utfordringer med bla strandsoneproblematikk 
og urbanisering. 
 
Det gjennomføres nå en tiltaksanalyse for vannområdet som skal være ferdig 01.10.08 hvor 
det så skal utarbeides en forvaltningsplan m/tiltaksprogram som skal ut på høring 31.12.08. 
Forvaltningsplanen godkjennes av Miljøverndepartementet 31.12.09. Godkjent 
forvaltningsplan innarbeides så i kommuneplansystemet 2010. 
 
Prosjektrgruppen så det derfor viktig å avholde et møte med aktuelle ansatte som jobber 
med overordnet planlegging og arealforvaltning for å gi informasjon og få innspill. 
 
Informasjon 
For temaer vises det til vedlegg; dagsorden og presentasjoner fra seminaret. 
 
Innspill - oppsummering fra avslutningsdiskusjonen 
 
Konsekvensutredning (KU) 
KU blir et viktig verktøy i arbeidet med vannforvaltningen. Viktig at KU sette fokus på 
konsekvenser for vannmiljøene. Forurensningsproblematikken må inn som tema allerede i 
planprogram. 
 
Det er behov for utarbeidelse av sjekklister. Hva skal belyses i KU knyttet til 
vannforvaltningen? På hvilket nivået skal KU ligge? Dette er avgjørende for nytteverdien. 
 
Felles retningslinjer for arbeidet med KU og dispensasjonssaker vil bidra til å sikre god/lik 
saksbehandling i kommunene. Det er i dag alt for store ulikheter. Fylkesmannen har gitt 
innspill til MD om behovet for en veileder knyttet til vannrammedirektivet. 
 
Viktig med en god kvalitetssikring av KU både i kommunene og hos Fylkesmannen. 
 
Miljøoppfølgingsprogram (MOP) 
MOP er en handlingsplan som beskriver miljøutfordringer – nødvendige tiltak – 
dokumentasjon, knyttet til miljøbelastningen ved prosjekter.   
 
MOP er et viktig verktøy for oppfølging av miljøtiltak. Problemet i dag er at oppfølging og 
rapportering/dokumentasjon er for dårlig. MOP er for dårlig kjent både i kommunene og hos 
entreprenørene. For å sikre god oppfølging av MOP bør krav til dette legges inn i 
anbudsdokumentene. Bedre kjent på byggeplassen og tema på byggemøtene. 
 
LNF områder – reguleringsområder 
Hvert vassdrag må gås opp for å sikre en riktig og god forvaltning av vassdraget. 
 
Der vannforekomsten krysser kommunegrensen må rutiner sikre at arbeidet samordnes og 
harmoniseres med de aktuelle kommuner. For å unngå mye støy og forenkle 
saksbehandlingen bør det utarbeides felles retningslinjer. Dette kan også bidra til å redusere 
antall dispensasjonssaker. 
 



 
Fagetatene har ansvar for å gi tilstrekkelig informasjon til den enhver sittende politisk ledelse 
om pågående arbeider og forutsetningene som ligger til grunn for reguleringsplanene. 
 
Felles dispensasjonspraksis 
I dispensasjonssaker er det viktig at administrasjonen gir en god argumentasjonen overfor 
fylkesmannen. Dette gjelder spesielt saker knyttet LNF, marka og strandsonen. 
 
Reglene for dispensasjon bør strammes inn, antallet saker bør reduseres. Det må være en 
helhetlig praksis gjeldende for hele vassdragsstrengen. Kommunene må ta inn over seg 
nødvendigheten av felles retningslinjer og praksis på tvers av kommunegrensene. 
Fylkesmannen er sentral i dette arbeidet. 
 
Det kom forslag om at dispensasjonsbehandling ble lagt på nivået over kommunene. Større 
likhet og bedre samordning. 
 
Utbyggingsavtaler - overvannshåndtering 
Det er en forutsetning at kommunen i en tidlig fase går inn i en positiv dialog med utbyggere. 
Fokus må legges på lokal overvannshåndtering (LOD). Dette er ofte en ”vinn-vinn-løsning” 
for alle parter, inklusiv vannmiljøet. Vann som landskapselement har fått stadig større verdi. 
 
Kommunene må bli bedre på samhandling innad i kommunen og på tvers av 
kommunegrensene. Det er nødvendig med mer og bedre informasjon på dette området. Det 
må utarbeides forpliktende avtaler mellom utbyggere 
 
 
 
 
Vedlegg 
Program, deltakerliste og presentasjoner fra seminaret 


