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Innlandet og Viken vannregion
•

Regionreformen førte med seg nye vannregioner.

•

Vannområde Mjøsa er en del av Innlandet og Viken
vannregion, med Viken FK som vannregionmyndighet.

•

Stor vannregion – Mjøsa en av de største
vannområdene. Geografiske forskjeller, utfordringer,
måter å jobbe på.

•

Organisatorisk endring – arbeidet fortsetter som før,
kontinuiteten opprettholdes.

Planperioder og prosess
•

Arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner går i seks års sykluser.
• Gjeldende planer går fra 2016-2021 – nærmer oss slutten på første planperiode, og
arbeidet frem mot neste planperiode 2022-2027 er godt i gang.

•
•

Tiltaksgjennomføring har hatt fokus siste halvdel av planperioden.
Parallelt har det foregått et arbeid med revidering:
- Arbeid i vannområdene.
- Temamøter med vannområdene, FK, statlige sektormyndigheter og organisasjoner.
→ Felles oppfatning av påvirkninger, dialog om nødvendige tiltak og evt. behov for unntak fra miljømålet.
Forutsetning for å få best mulig enighet i planarbeidet, og for å oppdatere Vann-Nett.

- Oppdatering av Vann-Nett – grunnlag for den nye planen. Løpende arbeid.

•

Sektormyndighetene er selv ansvarlige for å legge inn tiltak der det er behov, og prioritere.

•

Reviderte plandokumenter (regional plan, tiltaksprogram, handlingsprogram) har blitt
utarbeidet av vannregionmyndigheten.

Planens innhold
•

Sentralt i planen er hovedutfordringer/påvirkninger, overvåkning og tiltak – hva er
miljøtilstanden i dag, hva skal til for å oppnå et godt vannmiljø, og hvordan skal vi jobbe for å
få det til.

•

Behovet er stort, kan ikke gjøre alt på en gang.

-

Kostnadsberegning av tiltak
Prioriteringer

Høringsperioden
•

Regional plan for Innlandet og Viken vannregion er på høring nå, fra 1.
februar – 31. mai 2021.

•

Høringen er åpen for alle - kommuner, offentlige myndigheter,
organisasjoner og alle andre som har interesse for vannforvaltning
oppfordres til å bidra med innspill.

•

Ønskes spesielt innspill på:
- Gir vannforvaltningsplanene god nok oversikt over miljøtilstanden i vannet?
- Er miljøtilstanden og påvirkningene riktig beskrevet? Finnes det data hos
sektormyndigheter eller lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til
bedre beskrivelse?

- Synliggjøres miljømålene godt nok?
- Bidrar planen til tydelig plassering av ansvar og tilstrekkelig med tiltak for å nå miljømålene?
- Er de nødvendige virkemidlene på plass for å gjennomføre de tiltakene det er behov for?

• Vannregionmyndigheten inviterer til flere høringsmøter og webinarer i
høringsperioden.
→Hovedmål: sette høringspartene bedre i stand til å gi gode høringsuttalelser.

Opptak, oversikt og påmelding ligger her:
https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/moter-og-dokumenter/horingsmoter-og-webinarermars-og-april-2021/

Hvordan gi høringsinnspill?
• Høringsdokumentene og informasjon om hvordan gi høringsinnspill kan
finnes på:

-

Vannportalen: https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-ogviken/aktuelt-for-vannregion-innlandet-og-viken/horing-av-regionalevannforvaltningsplaner-for-innlandet-og-viken-vannregion-og-for-denorske-delene-av-vannregion-vasterhavet/

-

Viken FK: https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-ogoffentlig-ettersyn/horing-regionale-vannforvaltningsplaner.88549.aspx

Videre fremdrift

Planretningslinjer
(Vedlegg 8 i planen som er på høring)

•
•

Retningslinjer om arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og vannforskriften.

•

Er ikke regionale planbestemmelser, men er retningsgivende. Omfattes også ofte av eget
sektorlovverk.

•

Tema: vannmiljø, naturfare og klimatilpasning, overvannshåndtering, deponering av
masser, grøntdrag og kantsoner og bestemmelser og hensynssoner.

Riktig arealplanlegging er viktig for et godt vannmiljø - arealbruk som hensyntar vassdrag
og vassdragsnære arealer.

Brukermål
•
•

Viktig å ha fokus på brukerinteresser.

•

Vann som tilfredsstiller slike brukerinteresser har
potensial for å utløse merverdi for samfunnet.

•
•

Kommunikasjon.

•

Skal vektlegges sterkere i kommende planperiode.

God økologisk tilstand vs. kan vi drikke
vannet/bade/spise fisken/bruke som
jordbruksvann.

Kan være tilfeller der viktige brukerinteresser tilsier
at det bør settes strengere miljømål.

DiO medlemsmøte 14.01.20, Lillehammer

Budsjett
•

Forslag til statsbudsjett 2021: KLD skriver at «arbeidet med å styrke norsk
vannforvaltning slik at EUs vanndirektiv blir gjennomført i norsk rett, vil holde fram».

•

Fylkeskommunene (både IFK og VRM) forholder seg til overføringer fra MD.
→Signaler om at nivået blir opprettholdt.
→Reduserte overføringer til Innlandet ifb. regionreformen.

•
•

Uforutsigbar finansiering – sårbart.

-

Stillingsprosent, areal?

Fordelingsnøkkel for overføringer til vannområdene i Innlandet og Viken.

Diverse
•

Miljødirektoratet arbeider med en plan for oppdatering av klassifiseringssystemet i vann - det
som miljøtilstanden vurderes etter.

•

Vannportalen er ny - https://www.vannportalen.no/
→ Hjemmesiden for arbeidet etter vannforskriften – lettere å finne fram.

•

Nasjonal vannmiljøkonferanse

-

27. – 28. april (digital). Arrangeres av MD, fungerer som nasjonal høringskonferanse.
Innhold:
• Overblikk over vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer
• Tematiske vannmiljøutfordringer med konkrete eksempler
• Vannkraft
• Industri og forurenset sjøbunn
• Akvakultur
• Eutrofi (avløp og jordbruk)

mari.olsen@innlandetfylke.no

