VANNFORSKRIFTEN
– DERFOR SKAL DIN KOMMUNE ENGASJERE SEG!

Vann betyr mye for oss - der vi
bor, arbeider og ferierer.
Vi ønsker:
»» godt drikkevann
»» godt fiske
»» en god og frisk dukkert
»» gode rekreasjonsområder
»» en mangfoldig natur
»» god folkehelse

Kommunene og vannforskriften
I Norge vil vi helst ta rent vann som en
selvfølge. Spør hvilken som helst inn
bygger om han eller hun kan tenke seg en
dag uten rent vann! Heldigvis har vi mye
rent og friskt vann i Norge, men ikke alt er
bra nok. I noen tilfeller kan vi ikke drikke
vannet, bade i det eller fiske i det. Noe av
vannet tilfredsstiller heller ikke k
ravet i
EUs vanndirektiv. I Norge har vi ved vann
forskriften bestemt at alt vann skal ha
god kjemisk og økologisk tilstand – dette
gjelder både elver, bekker, innsjøer, grunn
vann og kystvann.
Kommunene har en nøkkelrolle innen vann
forvaltning og i arbeidet etter v
 annforskriften.
Årsaken til dette er åpenbar: Det er
kommunene som er nærmest både vannet
og innbyggerne.
Det finnes mye engasjement og kunnskap
om vann i kommunene som bør utnyttes
i vannforvaltningen. Dette har politisk
betydning og er i allmennhetens interesse.
Sammen med dette er vannforskriften et
sentralt verktøy for kommunene for å nå

Regional og lokal forvaltning
sine mål om det de ønsker å bruke v
 annet
til. Det er viktig å utnytte dette verktøyet.
Uten engasjement vil kommunene “gi fra
seg” sitt lokale handlingsrom. Hvis ikke
kommunene deltar og selv peker på hva
som er viktig for dem, så overlater de til
andre å si hva som skal prioriteres.
I arbeidet etter vannforskriften må alle
involveres, fra politikere og ansatte i

kommunal administrasjon til den jevne

beboer. Dette vil være avgjørende for å
sikre god lokal forankring og måloppnåelse.
Vannforvaltningen må være lokalt tilpasset
og blir troverdig bare hvis den har støtte i
kommunen og i lokalbefolkningen.

Vannregioner:
Norge er delt inn i 11 vannregioner med
fylkeskommuner som overordnet vann
regionmyndighet. Hver region skal ut
arbeide sin egen forvaltningsplan med til
taksprogram i løpet av 2015.
Vannområder:
Norge er delt inn i ca. 108 vann
områder
der det nå arbeides med innspill til
forvaltningsplanene.

»» Hvordan skal fremtidens vannmiljø
være i din kommune?
»» Hvilke verdier og hensyn veier tyngst i
din kommune?
»» Hvordan kan din kommune bidra til
et godt vannmiljø for alle - nå og for
fremtiden?

Viktige fokusområder
Påvirkere: Alle som 
påvirker vann
skal bidra i arbeidet, - dette gjelder landbruk, kommunalt 
avløp, avløp
fra
spredt bebyggelse, industri, kraftproduksjon, fiskerinæring med mer. Det er
de mest kostnads
effektive tiltakene som
skal gjennomføres.
Vann og avløp: Kommunene har en
viktig rolle i å gjennomføre tiltak innen
kommunalt avløp og som forurens
ningsmyndighet for avløp i spredt bebyggelse.
Dette vil bidra til bedre vannkvalitet
generelt. A
 rbeidet etter vannforskriften vil
også gi bedre kvalitet i drikkevannskildene.

Arealbruk: Mange kommuner har en utfordring i å balansere nedbygging av areal
mot 

kravet om god vannkvalitet. Arbeidet
for å bedre vannkvaliteten må forankres i
kommuneplaner og hovedplaner og videreføres i reguleringsplaner. For å nå målet
om god vannkvalitet er det svært viktig at
kommunenes planarbeid støtter dette målet.

Verdifull kunnskap: Planarbeidet i et
vann
område krever kompetent mann
skap i alt fra styringsgrupper via prosjekt
grupper til temagrupper. Slik skapes
gode arenaer for samhandling på tvers av
kommune- og fylkesgrenser. Arenaene
bygger både på generasjoners erfaring
og ny kunnskap som utvikles.

Involvering: En kommune er nær innbyggerne, næringslivet og naturen. Derfor
har kommunen en 
viktig rolle i arbeidet
med involvering av inn
byggere og lokale
organisasjoner. Engasjerte innbyggere har
stor slagkraft!

Derfor:
Still med mannskap i det 
lokale
vann
området! Delta aktivt i plan
arbeidet!

Tre engasjerte personer forteller her fra hvert sitt ståsted om hvorfor arbeidet med vann er viktig
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“Vi må ta vare på miljøet”
Tormod Aaslund (87) fra Nesodden
kommune er tidligere fisker. Han er
født, oppvokst og har levd et helt
liv ved og av Oslofjorden. Brislingog rekefiske var hans hovednæring
fra 1940 til 1976. Etter dette har
han vært en ivrig hobbyfisker og
bruker av fjorden. Han har i alle år
vært levende opptatt av miljøet i og
rundt fjorden, og i de senere årene
spesielt engasjert i saken om giftdumpingen i indre Oslofjord.

“Vannforskriften
–viktigere enn jeg først trodde”
Trond Møllersen er rådgiver i Hemnes
kommune i Nordland og har siden 1998
arbeidet med overordnet planlegging.
Da vannområde Ranfjorden ble pilot
for gjennomføring av vannforskriften,
ble Trond satt på jobben med å
koordinere det kommunale bidraget
inn mot vann
r egionmyndigheten i
Nordland. Trond er kommunestyre
representant i Rana kommune og har
dermed også erfaringer med vann
miljøarbeidet på politisk nivå.

“Godt samarbeid er avgjørende”
Anita Borge er prosjektleder i PURA,
vannområdet som dekker Bunne
fjorden med Årungen- og Gjersjø
vassdraget i Akershus. PURA er
et interkommunalt prosjekt der
kommunene Frogn, Nesodden, Oslo,
Oppegård, Ski og Ås har et felles
mål om god kjemisk og økologisk
vannkvalitet i sitt vannområde. Som
prosjektleder i PURA ivaretar A
 nita
kommunenes felles interesser i
arbeidet etter vannforskriften på en
rasjonell og målrettet måte.

“I stort hadde denne jobben to sider.
Den ene var å hente fram, systematisere
og presentere den kunnskapen
kommunen hadde, noe som gikk
greit. Den a ndre siden var å sette
seg inn i den norske vann
forskriften,
EUs vanndirektiv og tenkningen bak.
Jeg fikk fort et inntrykk av hvor viktig
vannforvaltning er på kontinentet og
hvor styrende vanndirektivet vil være
framover i alle europeiske land. I
utgangspunktet syntes jeg arbeidet
etter 

vann
forskriften var mye ståhei
for små problemer, men den oppfatningen
forlot jeg raskt. Hos oss er de fleste
vassdragene regulert, og kommunen
har nettopp bedt NVE om å åpne
revisjonssak for konsesjonsvilkårene.
Kunnskapen vi fikk i arbeidet etter
vannforskriften er viktig i revisjonssaken. Jeg må også nevne at politikerne
og lokale interessenter raskt oppfattet
at vannforvaltningsplanen er viktig for
fiskeforvaltningen og for Ranfjorden
som n
asjonal laksefjord. I tillegg
kommer at jeg personlig syns
prosessen var svært lærerik, interessant
og 
m otiverende. I den vedtatte
forvaltningsplanen for Ranfjorden
er 
videre kunnskapsinnhenting det
viktigste tiltaket for oss i Hemnes. Det
gjelder særlig vannforekomstene i til
knytning til nedlagte Bleikvassli Gruber,
men det trengs også mer kartlegging
i fjorden. Ellers må vi passe på
utslippene fra landbruket og arbeide
med h
 oldninger og forebygging.”

“Den viktigste suksessfaktor for
arbeidet i et vannområde er godt

samarbeid! Og grunnlaget for
dette legges ved en god prosjekt
organisasjon der alle kommunene
forplikter seg til samarbeid. Slik
sikres den lokale medvirkningen

og den faglige forankringen. Og
like viktig: Man får den nødvendige
k ontinuiteten og fremdriften i

arbeidet mot de ulike milepælene og
fristene.

“For at alle som bruker fjorden
og vannene i nærområdet som
rekreasjonsområde skal kunne føle
seg trygge, er det uhyre v
 iktig at vi
tar vare på vannkvaliteten. Miljøet i
fjorden var sterkt belastet fra midten
av 1900-tallet og frem til i dag. På
slutten av perioden har imidlertid
det arbeidet som har pågått med
rensing av avløp og annet utslipp til
fjorden, gitt resultater.
I 1956 samlet reka seg på ett sted
i fjorden og forsvant i løpet av tre
dager! Vi som fiskere slo da alarm
og sa i fra om at noe måtte skje.
Heldigvis reagerte alle kommunene
rundt fjorden positivt og gjorde en
prisverdig jobb med å begrense sine
utslipp til sjøen. I 1996 fikk vi de
første tegn på at reka var på vei
tilbake og at vannkvaliteten hadde
bedret seg.
Indre Oslofjord er rekreasjonsområdet
til over en million mennesker og
derfor ønsker jeg vannsamarbeidet
velkommen. Det er på høy tid at
miljøarbeidet blir tatt på alvor og
satt i system!”

Det administrative og faglige ansvaret
i prosjektorganisasjonen for vann
området bør etter min mening ivaretas
av en dedikert prosjektleder. En
prosjektleder på heltid muliggjør et
effektivt løp i samsvar med prosjektets
mål, planer og vedtak. Dette sikrer
en god samarbeidsarena for e
ierkommunenes vannforvaltning, og
det sikrer medvirkning på like vilkår.
Nettopp dette er jo bærebjelken i
arbeidet etter vannforskriften!
Flere og flere vannområder organiserer
arbeidet som prosjekt og a
nsetter
en egen prosjektleder. I vann
området til PURA har vi mange
gode erfaringer som vi gjerne
deler med andre, og det ligger mye
informasjon på vår hjemmeside

www.pura.no.”

Norsk Vann
Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren.
Organisasjonen skal bidra til å oppfylle
visjonen om rent vann ved å sikre sektoren
gode ramme
vilkår og legge til rette for
kompetanseutvikling og kunnskapsdeling.
Norsk Vann eies av norske 
kommuner,
kommunalt eide VA-selskaper, kommunenes
drifts
assistanser for VA og noen private
andelsvannverk. Norsk Vann representerer
360 kommuner med ca 95 % av landets
innbyggere.

Utgiver
Norsk Vann, www.norskvann.no
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Idé Trykk AS

Tekst
Brosjyren er utarbeidet av Norsk Vanns
arbeidsgruppe for gjennomføring av
vannforskriften.

Design
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Les mer om vannet i Norge, miljøkunnskap, miljømål og vannforvaltning her:
www.vannportalen.no

www.miljokommune.no

www.miljostatus.no

