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EU’s vanndirektiv - Tre plan- og tiltaksperioder
• Innarbeidet i norsk rett, gjennom EØS avtalen og
Vannforskriften
• Tiltaksfase 1: 2016 – 2021
•

Alle tiltak skal være iverksatt innen 2019

•

Målene i planen skal være nådd innen utgangen av 2021

•

Tiltaksfase 2: 2022-2027 (Revidering av plan 2019-2021)

•

Tiltaksfase 3: 2028-2033

•

EU’s vannsjefer drøfter behov for flere planperioder (etter 2033)

Vannforskriftens formål
...sikre helhetlig beskyttelse
og bærekraftig bruk av
vann...

…nå miljømålene

…gjennomføre tiltakene
…sette miljømål

...fremskaffe nødvendig
kunnskapsgrunnlag

…lage regional plan med
tiltaksprogram

Fremdriftsplan for oppdatering av forvaltningsplanen

Kommende dokumenter og sammenheng
Viser miljømålene
og påvirkningene

Viser tiltakene og
sektoransvar

Viser ressursbehov og ansvar

Viser konsekvenser
Nasjonale maler
legger føringer for:

VANN-NETT
Innspill fra sektormyndighetene

•

Kapittelinndeling

•

Innhold (eks.
tekst og tabeller
fra vann-nett)

•

Vedlegg som
skal følge (eks.
KU)

Planretningslinjer for arealplanlegging
1.

Vannmiljø.
a. Regional plan for vannforvaltning bør innarbeides og detaljeres i kommuneplan og underliggende planer, basert på kunnskap om lokale forhold.
Vannmiljø og vedtatte miljømål skal vurderes og hensyntas i planarbeid som kan påvirke vann.
Interkommunalt samarbeid bør vurderes ved påvirkninger på vannmiljø, på tvers av kommunegrensene.
b. Elver og bekker skal som hovedregel ikke lukkes og skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig.
c. I planer som berører allerede lukkede eller sterkt påvirkede vassdrag, skal det vurderes om vassdraget kan gjenåpnes og restaureres.

2.

Naturfare og klimatilpasning.

a. Det bør ikke legges til rette for utbygging i områder med risiko for naturfare som for eksempel flom og havnivåstigning.
b. Vurderinger av vannmiljø må sees i sammenheng med føringer i Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
3.

Overvannshåndtering.
a. Planlegging skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering. Det bør vurderes hvordan blå-grønn infrastruktur kan bidra til å
forebygge flomødeleggelser og overvannsproblemer.
b. Overvannsløsninger skal ta hensyn til og fortrinnsvis forbedre stedets økologiske systemer og øke det biologiske mangfoldet.
c. Overvannsløsninger og avløpssystemer bør planlegges med tilstrekkelig kapasitet til å ta unna forventet økt nedbørintensitet og
nedbørsmengde, gjerne med bruk av grønne infiltrasjonsområder og åpne vannveier.

Planretningslinjer for arealplanlegging
4.

Deponering av masser.
a. Deponering av masser bør som hovedregel unngås nær sjø og vassdrag. Dersom det likevel åpnes opp for deponering av masser må krav om tiltak
for å hindre avrenning av partikler og annen forurensning som kan påvirke vannmiljøet vurderes etter vannforskriften og annet sektorlovverk.

5.

Grøntdrag og kantsoner.
a. Grøntdrag og restarealer langs vassdrag skal som hovedregel bevares for å ivareta verdifulle kvaliteter knyttet til vannkvalitet, biologisk mangfold,
og landskapsøkologiske korridorer og landskapselementer.
b. Større landskapsøkologiske korridorer som ivaretar grøntstrukturer og blågrønne verdier i urbane områder bør tillegges særskilt verdi.
c. Andre områder av betydning for vannmiljø, som myr, våtmark, skog og ugjødsla mark bør tas hensyn til i planleggingen.

6.

Bestemmelser og hensynssoner.
a. I kommuneplanens arealdel og i underliggende planer bør det legges inn bestemmelser og hensynssoner for å ivareta vannmiljøet i tråd med
regional vannforvaltningsplan. Dette gjelder særlig i arealplaner som omfatter sårbare vassdrag og beskyttede områder etter vannforskriften.
b. Kommunene skal i sin plan- og enkeltsaksbehandling sikre drikkevannskildene for dagens og framtidas behov.
c. I bestemmelser til kommuneplanens arealdel og underliggende arealplaner kan det ved behov stilles rekkefølgekrav for å sikre at fastsatte mål for
vannmiljø nås og at vannforekomsten ikke settes i risiko for å forringe miljøtilstanden.

Prioriteringer og betingelser fra forrige periode
•

Prioriterte nedbørfelt
o
o

•

Prioriterte sektor-/ tiltaksområder
o
o
o
o
o
o
o

•

Tiltak: Vatsvassdraget - Åmselva, Vikedalsvassdraget
Kartlegging: Karmsundet, Skjoldafjorden - Grindefjorden,
Skjoldafjorden - Hervikfjorden, SunnalandsstraumenDrevsund, Førlandsfjorden indre, Vatsfjorden - Yrkesfjorden

Forsuring
Landbrukssektoren
Vannkraftreguleringer
Habitatforbedrende tiltak
Vann- og avløpssektoren
Forurensede sedimenter
Fremmede arter i ferskvann

•

Kategoriene er likestilte, og vil foregå parallelt.

•

Prioriteringene burde vurderes og forankres i arbeidsgruppen og
VOU før vedtak

•

Gjennomgås og eventuelt omprioriteres i VOU hvert 2. år etter
vedtatt vannforvaltningsplan. Deretter legges frem og vedtas i VRU.

•

OBS: Vassdrag og kystvann som ikke er prioritert skal fremdeles
oppnå vannmiljømålene innen fristene

Prioriterte sektorovergripende virkemidler
o
o
o

Arealplanlegging
Sektorovergripende tiltaksplaner og utredninger
Kunnskapsbygging ved kartlegging og tiltaksovervåking

Mer informasjon
•
•

Vannprotalen.no
Vann-nett.no

Takk for
oppmerksomheten!

