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Regional plan for

vannforvaltning
planperioden 2022-2027(33)

Vestfold og Telemark vannregion

09.30 Velkommen v/ Vestfold og Telemark 

fylkeskommune, 

vannregionmyndighet

09.40 Vannregionens oppdrag, 

framdrift og plandokumenter

10.00 Kunnskapsgrunnlaget til planen

10.25 Pause

10.30 Kystens utfordringer

11.00

Innlandets utfordringer

11.45 Oppsummering og veien videre

12.00 Slutt



Deltakere

Tønsberg og omegn JFF NHO

Norsjø Trolling Færder nasjonalpark

Bø Fiskelag Vestfold Vann

Grenland sportsfiskere Statkraft

Forum for natur og friluftsliv

Grenland friluftsråd

Skagerak Energi

Løvenskiold Fossum kraft VTFK/ vannregionmyndighet

Numedalslaugen Brugseierforening Statens Vegvesen

Kragerøvassdragets grunneierlag Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

AT skog Tokke-Vinje Vannområde

Treschow-Fritzøe AS Øst-Telemark Vannområde

Norsk Gartnerforbund Midtre Telemark vannområde

Herøya Industripark Skien-Grenlandsfjordene

Akvaplan NIVA Kragerøvassdraget vannområde

Universitetet Sørøst-Norge Siljan-Farris vannområde

Sintef Numedalslågen vannområde

Larvik Havn Horten-Larvik vannområde

Horten Havn Aulivassdraget vannområde

Grenland Havn Breiangen Vest

Telemark JFF





"Mitt og ditt Vestfold og Telemark" - FN`s 17 bærekraftmål!



Påvirkninger utenifra krever samarbeid

Fig: HI /Ren Kystlinje, Jon Albretsen



Vannforskriften 

gjelder alt vann, 

både grunnvann, 

overflatevann og 

kystvann. Målet 

er minst 

god kjemisk 

tilstand og god 

eller svært 

god økologisk 

tilstand i våre 

vannforekomster



Vannforskriften og vannportalen
• www.vannportalen.no

Areal under marin 

grense.

http://www.vannportalen.no


Opprettelse av Vestfold og Telemark vannregion.

Vedtak i fylkestinget i Vestfold og Telemark sak 

21/19

Eksempel: Vannområde Skien 

Grenlandsfjordene



Vannregion Vestfold 
og Telemark

har 10 vannområder

PLUSS

Områder som deles med 
Viken fylke; Eikeren og
Numedalslågen, Breiangen vest, 
etter nedstrømsprinsippet.

Mrk. også Nidelva som rommer
Fyresdal kommune, men som
renner ut i havet i Agder, konferer
nedstrømsprinsippet.



Noen av de vi møter i arbeidet med vannforvaltning.

Click to add text



Regionens kommuner 

2020

Men det er i kommunene vannet 

renner....



Plandokumenter - kunnskapsgrunnlaget

Planprogram og hovedutfordringer (høring 2019/vedtatt i 2019

+ Nasjonale baser (Vann-nett/ Vann-nett portal).

+/- nasjonale føringer

+ Erfaringer og særlige utfordringer for vår region

------------------------------------------------------------------------------------

= Bakgrunn for regional plan for vannforvaltning 2022-2027 (33)

------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene som skal til høring i 2021 er;

Regional vannforvaltningsplan «Vårt verdifulle vann»

• Konsekvensutredning

• Overvåking av vannmiljøet

• Retningslinje til planen

• + 6 vedlegg til

Regionalt tiltaksprogram

Handlingsprogram

Vannet der det renner
Lokale tiltaksprogram for alle vannområdene er utarbeidet,

men er ikke på høring

Summen av alle lokale tiltaksprogram i 

vannområdene er i prinsippet også det 

som uttrykkes i regionalt tiltaksprogram 

og omvendt. Vann nett er et levende 

system, noe som medføre at 

tallgrunnlaget kan endres underveis. 

Tidspunkt for utdrag av data er derfor 

viktig å observere der det ikke er 

samsvar mellom figurer.

• Hvordan når vi barn/ unge?



Vannet der det renner – webinar knyttet til høring våren 2021.

Kystens- og innlandets utfordringer – noen viktige tema:

• Industri: utslipp, forurenset sjøbunn, 

• Veg og kysttransport: skipstrafikk, havner

• Fremmede arter: tap av fiskearter, fremmede planter, gyrodactylus salaris, akvakultur (rømt fisk 

og lakselus), stillehavsøsters

• Fisk: attraktive arter, laks og sjøørret, røye, hva er en "unyttig art"

• Urban avrenning (forsøpling, diffus avrenning): diffus avrenning fra byer og tettsteder, 

avrenning annen infrastruktur

• Oslofjordens utfordringer og muligheter

• Jordbruk: avrenning husdyrhold og avrenning fullmark/beita, diffus avrenning, bekkelukking, 

annen jordbrukskilde

• Skogbruk: Industrielt skogbruk – diffus avrenning

• Avløp: spredt bebyggelse/diffus avrenning hytter/fotavtrykk sum infrastruktur/arealinngrepet

• Vannkraft: hydrologiske endringer, minstevannføring



Kunnskapsgrunnlaget

Vann-Nett Portal

• Nasjonal database

• Sikrer allmennheten
tilgang til
miljøinformasjon

• Miljøtilstand

• Påvirkninger

• Miljømål

• Tiltak

• Dynamisk system som
oppdateres kontinuerlig





Nasjonale føringer til arbeidet med å sikre godt vannmiljø i Norge

• Klima- og miljødepartementet har 
utarbeidet nasjonale føringer for 
oppdateringen av 
vannforvaltningsplanene

• Skal bidra til å avklare 
målkonflikter

• Det følger av vannforskriften at 
vannforvaltningsplanene skal være 
i tråd med føringene

• Fellesføringer og føringer 
på temaene:

• Kommunens arealplanlegging

• Avløp

• Påvirkning fra lakselus og rømt 
oppdrettsfisk

• Landbruk

• Fremmede arter

• Drikkevann og badevann

• Samferdsel

Nasjonale føringer for 
regulerte vassdrag (2014- er 
videreført for ny planperiode)

www.vannportalen.no

http://www.vannportalen.no


Vannforskriften § 12

• Paragraf 12 skal vurderes når
det skal fattes enkeltvedtak om 
ny aktivitet eller nye inngrep i
en vannforekomst som kan
medføre at miljømålene ikke
nås eller at tilstanden
forringes.

• Den enkelte sektormyndighet
foretar vurderingen etter § 12.

• Tiltakshaver har ansvar for å 
fremskaffe informasjon om 
virkningen av tiltaket.



§ 12. Ny aktivitet eller nye inngrep

Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i § 4–§ 7 

ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes:

a) nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå i en 

grunnvannsforekomst, eller

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst fra svært god tilstand 

til god tilstand.

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:

a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i vannforekomstens 

tilstand,

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av miljøkvalitet, og

c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk 

gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med andre midler 

som miljømessig er vesentlig bedre.



PAUSE



Kystens- og innlandets utfordringer

• Kystens- og innlandets vannområder har ordet.....................





OPPSUMMERING - VEIEN VIDERE





Høsten 2020



Høring

1.mars-31. mai

Våren 2021



Høsten 2021



§4 Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på 

at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand





www.vannportalen.no

www.vann-nett.no

www.vtfk.no

http://www.vannportalen.no
http://www.vann-nett.no
http://www.vtfk.no

