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Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 
består av tre dokumenter: 

1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 
2016-2021  

2. Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 (dette 
dokumentet) 

3. Regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken 2016-2021 
 
Den regionale planen er gyldig når sentral godkjenning foreligger fra 
Klima- og miljødepartementet. 
 
Plandokumentene er tilgjengelig på www.vannportalen.no/vestviken 
og på fylkeskommunenes sider. 
 
Informasjon om arbeidet i vannregion Vest-Viken finnes på 
www.vannportalen.no/vestviken 
 
Kontaktinformasjon: 
Vannregionmyndigheten for vannregion Vest-Viken 
Buskerud fylkeskommune 
Postboks 3563 
3007 Drammen 
E-post: postmottak@bfk.no  
 
 
 
 

http://www.vannportalen.no/vestviken
http://www.vannportalen.no/vestviken
mailto:postmottak@bfk.no
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1 Om regional plan for vannforvaltning for vannregion Vest-Viken 
2016-2021 

 
Den regionale planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) som er en implementering av EUs vanndirektiv.  Regional vannforvaltningsplan er 
vedtatt som regional plan etter plan- og bygningsloven § 8-4.  
 
Planen presenterer hvordan vannregionen mener forvaltning av vannmiljø og vannressurser bør foregå 
i et langsiktig perspektiv. Planen vil være et sentralt verktøy for helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannet. Dette skal skje gjennom: 

 en helhetlig vannforvaltning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, med god medvirkning 
fra allmenne interesser 

 at ansvarlige kommuner, fylkeskommuner og sektormyndigheter følger opp 
forvaltningsplanen gjennom egne planer og vedtak etter eget sektorlovverk 

 å unngå forringelse av miljøtilstanden i vassdrag og kystvann 

 å oppfylle miljømål og gjennomføre miljøforbedrende tiltak slik det fastsettes for den enkelte 
elv-, innsjø-, grunnvanns- og kystvannsforekomst 

 
Planens hovedinnhold   
Planen består av tre deler: 

1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 (planbeskrivelse og 
planrapport)  

2. Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 (dette dokumentet) 
3. Regionalt tiltaksprogram for vannregion Vest-Viken 2016-2021 
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2 Handlingsprogrammet 2016 
I henhold til plan- og bygningsloven § 8-1 skal alle regionale planer ha et handlingsprogram. 
Fylkestinget vedtar handlingsprogrammet som en del av den regionale planen. Det er også fylkestinget 
som har ansvar for å ta handlingsprogrammet opp til årlig rullering. Ved rulleringer fornyes inngåtte 
avtaler med andre regionale og kommunale aktører om gjennomføring av planen. 
 
Handlingsprogrammet er et strategidokument som viser hvilken oppfølging planen krever, samtidig 
som det peker ut ansvarlig organ og samarbeidspartnere for gjennomføring. Arbeidsfordelingen 
fremgår av aktivitetene listet i kapittel 2.1- 2.4. Handlingsprogrammet inkluderer ikke de konkrete 
tiltak som må gjennomføres for å nå fastsatte miljømål i vannforekomstene. Slike tiltak fremgår av det 
regionale tiltaksprogrammet og forslag til tiltak i Vann-Nett. 
 
Handlingsprogrammet er utarbeidet med medvirkning fra kommunene, regionale organer og statlige 
etater. Etter høring er følgende tilføyd i handlingsprogrammet: 

 Veilede for å få til god samhandling 

 Koordinere offentlige etater i vannregionen 

 Arbeide for å sikre varig organisasjonsmodell for vannregionen 

 Gi mulighet for medvirkning fra brukerinteresser/ interessenter 

 Utarbeide handlingsplan for gjennomføring av tiltak i hvert vannområde og kommunevis for 
perioden 2016-2021. 

 Prioritere gjennomgang av kostnader og nytte 

 Arbeide for å få etablert nasjonale storørretvassdrag og forbedre forvaltningsrådene for 
storørretbestandene i Vest-Viken 

 Initiativ for å få samlet og samordnet adekvat kunnskapsproduksjon fra forvaltningen, 
forskningen, akademia og privat sektor 

 Vannregionens rapportering av gjennomføring av planen som grunnlag til norsk rapportering 
til ESA 

 
Økonomiske ressurser som kreves for oppfølging av planen knyttes til årlige budsjettvedtak i 
kommunene, fylkeskommunene og hos sektormyndighetene. Staten ved departementene og 
direktoratene er ansvarlige for å sørge for at deres ytre regionale etater har mandat og ressurser til å 
bidra aktivt i arbeidet. Rullering av handlingsprogrammet bør ses i sammenheng med 
fylkeskommunenes arbeid med rullering av sine økonomiplaner. 
 
Følgende forkortelser brukes i handlingsprogrammet: 

Forkortelse Forklaring 

VRM Vannregionmyndighet 

FK Fylkeskommunene 

FM Fylkesmennene 

Mdir Miljødirektoratet 

OED Olje- og energidepartementet 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 

Kystv Kystverket 

K Kommunene 

VO Vannområdene 

S Sektormyndighet 

VRU Vannregionutvalget 

REGREF Regional referansegruppe 

FoU Forskningsmiljøer 

AU Arbeidsutvalget 
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2.1 Legge til rette for samarbeid i vannregionen 
 

Aktivitet  Beskrivelse Hoved
ansvar 

Deltar 2016 2017 2018 Ressursbehov 2016 

1 Legge til rette for samhandling og koordinering i 
vannregionen. Arbeide for samforståelse i forhold til de 
utfordringer vannforvaltningen står overfor. 

VRM VRU X X  Økonomiske, personellmessige 
og kunnskapsmessige ressurser til 
faglig, politisk og administrativt 
arbeid. Gjelder for alle berørte i 
vannregionen. 

2 Arbeide for å sikre en varig organisasjonsmodell for 
vannregionen 

VRM/ 
FK 

VRU, 
VO, K 

X X   

3 Gjennomføre minimum ett årlig møte i 
vannregionutvalget 

VRM VRU X X X  

4 Etablere regional referansegruppe og utarbeide regional 
medvirkningsplan som gir mulighet for regional 
medvirkning 

VRM VRU/ 
REGREF 

X X X  

5 Gjennomføre 4-6 møter i vannregionens arbeidsutvalg VRM AU X X X Økonomiske og personellmessige 
ressurser til administrativt arbeid 

6 Bidra til regionalt fokus på vann – samordne med andre 
aktiviteter og avdelinger i fylkeskommunen 

FK VRM X X X «» 

7 Bidra til formidling av arbeidet og oppfølging av den 
regionale planen (opplæring, kompetanseheving, 
planveiledning) 

VRM FK, VO X X X Ressurser til administrativt 
arbeid, arrangementsutgifter.  

8 Problemkartlegging i 400 elve- og innsjø vannforekomster 
og 70 kystvannsforekomster 

FM K/ VO, 
S, 
proble
meier 

X X X Ressurser til planlegging og 
gjennomføring av 
problemkartlegg 

9 Forskning/ kunnskapsheving – Klimaendringers effekt for 
vannressursene (forsuring av havområder, fremmede 
arter i saltvann og ferskvann, erosjon, skred, endrede 
forutsetninger for matproduksjon) 

Staten FM, 
NVE, 
FK, FoU 
Næring
slivet 

X X X Forskningsmidler 

10 Samordning av beredskap/ sjøsikkerhet Ytre Oslofjord/ 
havområdene 

Kystv FM, FK, 
K 

X X X Statlige midler 
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Aktivitet  Beskrivelse Hoved
ansvar 

Deltar 2016 2017 2018 Ressursbehov 2016 

11 Opprettholde kalkingstiltak i vassdrag med sur nedbør FM Mdir, K X X X Ressurser til undersøkelser og til 
kalking 

12 Vannkraftreguleringer- klargjøring av regelverk og 
ansvarsforhold vedr. miljøtiltak 

OED VRU, 
FM, FK, 
K 

X X  Statlige midler 

13 Revisjon av vilkår, innkalling til konsesjonsbehandling 
etter vannressurslovens §66, omgjøringer etter 
vannressurslovens § 28 iht. vannregionens 
prioriteringsliste 

NVE FM, 
VRM, 
FK, K 

X X  Ressurser til NVE 

14 Rydde opp i forurensede sedimenter i fjordene Mdir FM, K, 
proble
meier 

X X X Ressurser til å gjennomføre/ 
forsere nasjonalt 
oppryddingsprogram 

15 Felles initiativ for forvaltningen av Skagerrak FK VRM, 
Staten, 
FM 

X X  Ressurser til faglig, politisk og 
administrativt arbeid i FK,  

16 Initiativ for å få etablert nasjonale storørretvassdrag i 
Norge og forbedre forvaltningsråd for bestandene i Vest-
Viken 

VRM FM, FK, 
REGREF 
 

X X  Ressurser til faglig drøfting med 
nasjonale myndigheter 

17 Initiativ for å få etablert et nasjonalt kontaktutvalg for 
vannforvaltning (forvaltning/ forskning/ privat 
kunnskapssamling/ -samarbeid)) 

VRM VRU X X  Ressurser til faglig drøfting med 
nasjonale myndigheter 
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2.2 Legge til rette for arbeidet som skal utføres på vannområde nivå 
 

Aktivitet  Beskrivelse Hoved
ansvar 

Deltar 2016 2017 2018 Ressursbehov 2016 

18 Gjennomføre møter i styringsgruppene og 
arbeidsgruppene i vannområdene 

K VO v/K, 
FK, FM, 
S 

X X X Økonomiske og personellmessige 
ressurser til administrativt arbeid 

19 Legge til rette for medvirkning fra allmenne interesser på 
lokalt nivå 

K K X X X Økonomiske og personellmessige 
ressurser til administrativt arbeid 

20 Utarbeide forurensingsregnskap for Telemark FM 
Telema
rk 

K, VO X   Ressurser hos FM Telemark og i 
kommunene 

21 Modellere avrenning av næringsstoff og jord i viktige 
landbruksområder 

FM K, VO X X  Ressurser hos FM og kommunale 
landbruksmyndigheter 

22 Modellere/ beregne avlastningsbehov for fosfor og 
nitrogen til kystvannet 

FM VRM, K X X  Ressurser til FM og kommunale 
avløpsmyndigheter 
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2.3 Følge opp og støtte kommuner og sektormyndigheter som har oppgaver i henhold til regional plan og regionalt 
tiltaksprogram jf. vannforskriften 

 
Aktivitet  Beskrivelse Hoved

ansvar 
Deltar 2016 2017 2018 Ressursbehov 2016 

23 Følge opp regional plan ovenfor kommunenes 
planleggingsoppgaver 

FK VRM X X X Økonomiske og personellmessige 
ressurser til faglig og 
administrativt arbeid i FK, 
arrangementsutgifter 

24 Følge opp lokale, regionale og nasjonale 
sektormyndigheter jf. plan og tiltaksprogram 

VRM FK X X X «» 

25 Legge regional plan til grunn for egen virksomhet  K, FK, 
FM, S 

VRM X X X Ressurser hos etatene til 
implementering 

26 Utarbeide handlingsplan på kommunalt nivå/ 
vannområdenivå for gjennomføring av tiltak for hvert år i 
perioden 2016-2021, årlig rullering. Handlingsplanen må 
prioritere utredninger for kost-nytte. 

VO K, FM, 
S, FK 

X X X Økonomiske og personellmessige 
ressurser til faglig og 
administrativt arbeid i 
kommunene/ vannområdene 

27 Årlig rapportering til vannregionmyndigheten og løpende 
rapportering når planens formål og prioriteringer avvikes 

K, S, 
FM, FK 

VRM X X X Økonomiske og personellmessige 
ressurser til faglig og 
administrativt arbeid 

28 Rapportere til Klima- og miljødepartementet på 
gjennomføring av den regionale planen og som grunnlag 
for norsk rapportering til ESA 

VRM VRU   X Ressurser til administrativt arbeid 

29 Gjennomføre regionalt overvåkingsprogram FM K, S, 
VRM 

X X X Økonomiske og personellmessige 
ressurser til planlegging, 
gjennomføring og rapportering 
resultater til Vannmiljø, 
klassifisering Vann-Nett 

30 Veiledning til kommunenes saksbehandling og oppfølging 
av forurensningsforskriften 

FM VO, K X X X Personellmessige ressurser til 
Fylkesmennenes 
miljøvernavdelinger 

31 Gjennomgang og revidering av utslippstillatelser fra 
avløpsanlegg og andre punktutslipp innenfor 
fylkesmennenes myndighetsområde 

FM K X X  Ressurser til Fylkesmennenes 
miljøvernavdelinger 
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Aktivitet  Beskrivelse Hoved
ansvar 

Deltar 2016 2017 2018 Ressursbehov 2016 

32 Gjennomgang og revidering av utslippstillatelser fra 
avløpsanlegg med utslipp til kystvann 

FM K X X  Ressurser til Fylkesmennenes 
miljøvernavdelinger og 
kommunene 

33 Prioritere RMP og SMIL midler til vannforvaltning FM, K Organis
asjoner 

X X X Ressurser til FM og kommunale 
landbruksmyndigheter 

 

2.4 Rullere regional plan til planperioden 2022-2027 
 

Aktivitet  Beskrivelse Hoved
ansvar 

Deltar 2016 2017 2018 Ressursbehov 2016 

34 Varsel om planoppstart (2016) og høring av forslag til 
planprogram for Regional plan for vannforvaltning i 
vannregion Vest-Viken 2022-2027 

VRM VRU, 
REGREF 

X X X Økonomiske og personellmessige 
ressurser til faglig, politisk og 
administrativt arbeid i FK, 
arrangementsutgifter 
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