 Vanndirektivet/Vannforskriften
 Vannområder og regionale vannforvaltningsplaner
 Koblingen til opprydding spredt avløp i Eidsvoll kommune

Foredrag 29. mai 2018.
Eidsvoll kommune, Panorama kino.
Av: Helge B. Pedersen, daglig leder i
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma

EUs Vannrammedirektiv – hvorfor
• Formål: beskytte og om nødvendig forbedre vannforekomstene.
• Sikre bærekraftige bruk av en felles ressurs.
• Alt vann skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021 (i tråd med
nærmere angitte kriterier), dersom det ikke er gitt unntak.

Hvordan jobbes det etter vannforskriftens prinsipper
•
•
•
•
•
•

EUs Vannrammedirektiv
hvorfor?
Helhetlig
forvaltning (alle påvirkninger –
skal
vurderes)
Vassdragsvis
På tvers av sektorer og administrative grenser
Kunnskapsbasert
Økosystembasert/naturens tålegrenser
Miljømål for alt vann (vannforekomster)

Juridisk grunnlag
•
•
•

Vannrammedirektivet er innlemmet i Norge gjennom EØS-avtalen.
Innført i norsk rett gjennom Vannforskriften, trådte i kraft 1.1.2007.
Hjemlet ved kgl.res. 15.12.06 i Forurensingsloven, PBL og Vannressursloven.

Hvem
•
•
•
•

Overnasjonalt (EU/ESA)
Nasjonalt
Regionalt
Lokalt

Viktige sentrale føringer
•
•
•
•

Føre var – prinsippet
Miljøpåvirker betaler – prinsippet
Innenfor rammene av dagens sektoransvar (ny: vannregionmyndigheten)
Vannforskriften setter krav til off. myndigheter

Miljømålene settes som avvik fra naturtilstanden
Det er 5 miljøtilstandsklasser. Det settes miljømål for alt vann,

Standard miljømål:
«Minst god
økologisk tilstand».
God
Svært god
Det kan settes
andre miljømål.
Ikke tillatt å gå ned
en tilstandsklasse.

Det er satt egne klassegrenser for hver vanntype. Miljømål for hver vannforekomst.
(Iht. EU-interkalibrerte grenser, egne veiledere).

Arbeidet skal skje vassdragsvis
•
•
•

Norge er delt inn i 16 vannregioner
(hvorav kun 6 er helt norske).
Norge: 105 vannområder (VO).
Glommavassdraget: 13 VO

Vannregionmyndigheten

Om Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo)
• Eiere: Kommunene. Andre deltar, alle sektormyndigheter.
• Omfatter: Akershus: Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker,
Nannestad, Nes.
Oppland: Østre Toten og Gran.
Hedmark: Stange og Nord-Odal.
• Over 300 innsjøer og tjern, samt mange bekker og elver.
• 52 Vannforekomster* (VF) + 8 grunnvanns-VF
• Arbeidet bygges faglig nedenfra og opp.
*Vannforekomst = minste enhet (1 eller flere nabo-innsjøer/bekker).

Regionale vannforvaltningsplaner – 6 års planperioder
Hver planperiode starter med en gjennomgang av beslutningsgrunnlaget i hvert VO











Deler/grupperer i enheten vannforekomster (VF);
Per VF: Hvilke påvirkninger er vassdragene utsatt for.
Per VF: Hvor store er påvirkningene (hver for seg og samlet).
Per VF: Er det risiko for at miljømålet ikke nås.
Per VF: Fastsetter/måler dagens miljøtilstand.
Per VF: Foreslår miljømål.
Per VF: I hvilke VF må tiltak settes i gang.
Per VF: Hvilke typer tiltak er aktuelle.
Per VF: Hvor stort er tiltaksomfanget.
Tiltakene adresseres til rett sektormyndighet for videre oppfølging.

Formelle prosesser
 Alt beskrives i lokale tiltaksanalyser (LTTA).
 LTTA inngår i regional forvaltningsplan.
 Offentlig høring: planprogram.
 Offentlig høring: «vesentlige vannforvaltningsspørsmål».
 Offentlig høring: regionale vannforvaltningsplaner/tiltaksprogram.
 Vedtak i fylkesting og berørte departementer.
 Alt rulleres i 6-års sykluser. Første landsdekkende planperiode hadde
planleggingen i 2010-2015 med gjennomføringsfasen i 2016-2021.

Vassdragsovervåking i Huvo, minst fram til år 2021.
Stasjonsoversikt.
Designet for eutrofipåvirkninger,
og iht. vannforskriftens krav.
Finansieres av kommunene
og fylkesmannen.
Koordinert/bestilt av Huvo.
I tillegg kommer kommunenes tidligere
vannprøver, badevannsprøver, prøver
av drikkevann mm.

HOLS-Fl

Elst-Tra

Dagens miljøtilstand og vedtatte miljømål* i Huvo
* Fastsatt av departementene 4.7.2016, gjennom Regional plan for vannforvaltningen i Glomma 2016-2021.

Miljøtilstand (per 2015)

Miljømål for 2021/2027

Regional vannforvaltningsplan 2016-2021.
Sentralt verktøy for beskyttelse og bruk av vann - koordinering
Var på 1. gangs høring i 2014, 2. gangs høring 2015. Fylkestingene behandlet den i
desember 2015/januar 2016, departemental godkjenning 2.07.16, så til ESA.
Bygger på lokalt utarbeidede tiltaksanalyser.
Har som mål å gi sektorene det grunnlaget de trenger for å igangsette
miljøforbedrende tiltak. Tiltak som skal føre til at alt overflate-, grunn- og kystvann
når god tilstand innen 2021.
Miljømålene skal legges til grunn i kommunal, fylkeskommunal og statlig
planlegging i vannregionen. Det er den offentlige forvaltningen som har ansvaret for
at miljømålene oppfylles. Miljømålene forplikter.
Planen gir føringer til kommunene, og skal bidra til å samordne og gi retningslinjer
for arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Dersom retningslinjene
fravikes gir dette grunnlag for å fremme innsigelse etter plan- og bygningsloven.
Vedtak om igangsetting av de ulike tiltakene skal fattes av rett sektormyndighet
etter relevant lovgivning. Sektormyndighetene har plikt til å vurdere tiltakene videre.

Lokal
tiltaksanalyse

ForvaltningsPlan
Vannregion
Glomma
2016-21

TiltaksProgram
2016-21

Tiltak skal være igangsatt senest i 2018.
Tiltak og status skal rapporteres årlig fom. 2016.

HandlingsProgram
(rev. årlig)

Problemtyper og omfang innen Huvo
- nødvendig oppfølging i 2016-2021
• Problem: Eutrofi (næringsstoffbelastning/bakterier/sedimentering).





Tiltak innen: Opprydding spredt avløp
Tiltak innen: Spesielle jordbrukstiltak/forsterket innsats
Tiltak innen: Spesielle kommunaltekniske tiltak (overløp/renseanlegg)
Tiltak innen: Ledningsnettfornyelse/oppgradering:

• Problem: Sur nedbør (langtransportert luftforurensing).
 Tiltak innen: vassdragskalkinger (42 innsjøer har vært kalket/kalkes).
 Tiltak innen: miljøgifter (kvikksølv i fisk, kostholdsråd)
• Problem: Mulige miljøgifter.






Tiltak innen: Gruver, utlekking
Tiltak innen: Risikovurdering/detaljkartlegging, Forsvarets øvingsfelt
Tiltak innen: Tunnelrens/transport/infrastruktur.
Tiltak innen: Grunnforurensing og videre problemkartlegging
Tiltak innen: Byer og tettsteder, overvannsdisponering

• Problem: Barrierer/demninger/fysiske endringer/hydromorfologi.
 Tiltak innen: Kartlegging, avtaler, juss, mm
• Problem: Biologiske påvirkninger.
 Tiltak innen: Vasspest, krepsepest, fiskelus
• Kontinuerlig overvåking og videre problemkartlegging.
I tillegg en rekke generelle forebyggende/beskyttende tiltak, bl.a. klimatilpasninger.

Koblingen vannforskriften – opprydding spredt avløp
 Over ½-parten av belastningen i vassdragene skyldes spredte avløp!
 Vannforskriften gir klare krav og føringer overfor kommunene (ansvarlig sektormyndighet).
 Skal inn som premiss i hovedplaner vann og avløp, handlings- og økonomiplaner innen VA.
 Gir kommunene tidsmessige frister for gjennomføring.
 Gir kommunene et verktøy for prioriteringer i tid.
 Setter krav til kommunene om rapportering.
 Vannforskriften er ikke hjemmelsgrunnlag for tiltakene i seg selv – men setter prosesskrav og
miljømål.
 Hjemmelsgrunnlag for alle nødvendige pålegg om tiltak finnes i sektor-lovgivingen. Mangler
det, skal det på plass.

Koblingen vannforskriften – opprydding spredt avløp
Utklipp fra tiltaksoversikten 2016-2021 (eksempel på 2 av 137 tiltak):

 Årlig statusoversikten behandles politisk i eierkommunene.
 Det rapporteres også til fylkeskommuner, fylkesmenn, vannregionmyndighet, nasjonale
myndigheter og ESA.

Vann-Nett: En database med åpen innsynsløsning
 Skal koordinere alle relevante data mellom ulike sektormyndigheter.
 Inneholder: Miljømål, miljøtilstand, påvirkningsfaktorer og risikovurdering på landsbasis,
regionalt og lokalt nivå, samt en oversikt over planlagte og gjennomførte tiltak.
 Åpent innsyn: https://vann-nett.no/portal/

Takk for oppmerksomheten!
Ta gjerne kontakt også senere!

www.huvo.no for mer info om VO Hurdalsvassdraget/Vorma
www.vannportalen.no om vannforskriftsarbeidet nasjonalt
Vann-nett for detaljert informasjon om hver vannforekomst
Vannmiljø for detaljer om all overvåking som kjøpes via offentlige myndigheter

