
 

 

        Saksbehandler: Cathrine Nedberg 

Saksframlegg 

Behandlet av Møtedato 

 

Politisk styringsgruppe for Vestfold og Telemark vannregion (VRM) 

10.12.20 

 

VRM sak 11/20 

Planprosess og framdrift  
 
Fakta 
Regionale vannforvaltningsplaner 2016-2021 skal oppdateres og være gjeldende fra 1.1.2022. 

Planprogram for vannforvaltningsplanene ble vedtatt høsten 2019. Planprosessen følger nasjonale 

frister og føringer for oppdatering av vannforvaltningsplanene. Det foreligger nasjonale maler for 

vannforvaltningsplan og tiltaksprogram, og vannregionmyndigheten har fulgt disse i planarbeidet.  

Høsten 2019 og i 2020 har det vært gjennomført en rekke møter på lokalt og regionalt nivå for å 

oppdatere kunnskapsgrunnlaget, oppdatere miljømålene og foreslå tiltak. Statlige 

sektormyndigheter, fylkesmenn, fylkeskommuner, vannområder og kommuner har deltatt i 

planarbeidet. Interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner har også bidratt og medvirket i 

prosessen.  

Grunnlagsdata for plandokumentene, dvs. miljøtilstand, påvirkninger, miljømål og tiltak er registrert i 

databasen Vann-Nett. Figurer og tabeller i plandokumentet er generert fra Vann- Nett med de 

dataene som er registrert på det tidspunktet de tas ut av databasen. Fordi Vann-Nett er et dynamisk 

system som oppdateres kontinuerlig, vil det ikke være samsvar mellom all informasjon i figurer og 

tabeller i plandokumentene og informasjonen i Vann- Nett. 

På grunn av koronasituasjonen er den nasjonale høringsperioden utsatt to ganger. Nasjonalt er det 

nå fastsatt 3 måneders høring fra 1.3 – 31.5.2021. Forslag til vannforvaltningsplaner med 

tiltaksprogram og handlingsprogram skal legges ut på høring i perioden 1.3 – 31.5.2021. Før høringen 

skal forslag til plandokumenter godkjennes i vannregionutvalget, og deretter skal det gjøres vedtak 

om høring i fylkeskommunene. 

 
Vurdering 
Det har vært en krevende planprosess for å oppdatere vannforvaltningsplanene. Regionreformen 

med nye fylker fra 1.1.2020 har tatt mye tid, og det er mange nye personer som er introdusert til 

vannforvaltningsarbeidet. Vestfold og Telemark fylkeskommune har som ny vannregionmyndighet 

fått ansvar for hovedsakelig hele Vestfold og Telemark fylke. Det har også vært endringer i de 

nasjonale rammene for planarbeidet underveis i prosessen. I tillegg har koronasituasjonen medført 

redusert arbeidskapasitet for mange i en periode, og situasjonen har krevd nye måter å 

kommunisere og samarbeide på både internt og eksternt.  



Selv om planprosessen har vært krevende, mener vannregionmyndigheten at planarbeidet er 
gjennomført på en tilfredsstillende måte. Alle sektormyndigheter som har rett og plikt til å delta i 
planarbeidet har deltatt og kommet med viktige bidrag og innspill til plandokumentene. Det er også 
gjennomført medvirkningsmøte med interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner i 
planprosessen. 
 
Styringsgruppens innstilling: 
Saken tas til orientering. 
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Planretningslinjer i vannforvaltningsplanene  

Fakta  

Det er utarbeidet forslag til planretningslinjer om arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og 

vannforskriften. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe med personer fra tre 

vannregionmyndigheter. Arbeidsgruppa har diskutert forslaget med alle vannregionmyndighetene og 

med Miljødirektoratet. Planretningslinjene vil være et eget vedlegg til vannforvaltningsplanene.  

Hensikten med retningslinjene er å oppnå helhetlig vannforvaltning etter vannforskriften. 

Planretningslinjene er utarbeidet for å være retningsgivende for planlegging etter plan- og 

bygningsloven. Arbeidet med de regionale vannforvaltningsplanene følger reglene i plan- og 

bygningsloven og naturmangfoldloven. Planretningslinjene inneholder ikke noe nytt, men bidrar til å 

tydeliggjøre forholdet mellom plan- og bygningsloven og vannforskriften. Planretningslinjene 

inneholder følgende temaer: vannmiljø, naturfare og klimatilpasning, overvannshåndtering, 

deponering av masser, grøntdrag og kantsoner, bestemmelser og hensynssoner. 

Vurdering  

Retningslinjer om arealplanlegging og vannforvaltning er viktige for at det tidligst mulig i en 

arealplanprosess sikres god forvaltningsdialog og nødvendige vurderinger av vannmiljø og fastsatte 

miljømål i den regionale vannforvaltningsplanen. Det å sikre at det foretas vurderinger og 

utredninger av et viktig tema i en planprosess er lite kostnadskrevende og i mange sammenhenger 

god samfunnsøkonomi. Dette er retningslinjer på et regionalt nivå og er anbefalinger om hva som 

skal vurderes i arealplanprosesser for å sikre vurderinger og avbøtende tiltak mv. på kommunalt 

plannivå. Konkrete vurderinger foretas i den enkelte planprosess. Retningslinjene bidrar til fokus på 

helhetlige vurderinger av miljø og samfunn. Planretningslinjene kan bli et godt verktøy for 

kommunene i arealplanleggingen, og flere vannområder har gitt positive tilbakemeldinger til at 

vannforvaltningsplanene vil inneholde planretningslinjer.  

Styringsgruppens innstilling til vannregionutvalget:  

Forslag til planretningslinjer godkjennes.   
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Lokale tiltaksprogram for vannområdene  

Fakta 

For å sikre bærekraftig vannforvaltning på lokalt nivå, er det utarbeidet lokale tiltaksprogrammer for 

vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion. Målet er å gi en mer detaljert oversikt over 

tiltakene som er nødvendige for at elvene, bekkene, innsjøene og kystområdene oppnår de fastsatte 

miljømålene innen 2027. Summen av disse vil danne grunnlag for regionalt tiltaksprogram som blir 

vedtatt sammen med regional vannforvaltningsplan.  

De lokale tiltaksprogrammene er en oppdatering og revurdering av tiltak i vannområdene for den nye 

planperioden 2022-2027. Tiltakene er foreslått for å oppfylle miljømålene, jfr. vannforskriften § 25. 

Tiltaksprogrammene vil ikke sendes ut på høring sammen med regional vannforvaltningsplan. Det er 

kun det regionale tiltaksprogrammet som vedtas av fylkestingene. 

Vurdering 

Vannområdenes tiltaksprogram er tenkt brukt som et orienteringsdokument til politikere, 

kommunene, referansegruppe og andre interessenter. Dersom sektorer eller interessenter skulle 

mene at det er behov for ytterligere tiltak enn det som er foreslått i regionalt tiltaksprogram, kan 

man benytte de respektive lokale tiltaksprogrammene som et nyttig lokalt supplement til høringen. 

Styringsgruppens innstilling til vannregionutvalget:  

Lokale tiltaksprogrammer legges ved som et lokalt kunnskapsgrunnlag til Regional 

vannforvaltningsplan, men inngår ikke i den formelle høringen. 
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Regionale prioriteringer  

Fakta 

Regionale prioriteringer for planperioden 2022-2027 bygger på de konklusjonen som ble gitt ved 

sentral godkjenning av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken for planperioden 

2016-2021 og som ligger her .Det vises særlig til vedlegg 2. Dette er å regne som en anvendelse av 

nasjonale føringer gitt i brev av 24. januar 2014 fra KLD og OED til vannregionmyndighetene i Norge. 

Vurdering 

Regionale prioriteringer vannkraft 

De nasjonale føringene skal sikre en riktig balanse mellom miljøforbedringer og hensynet til 

kraftproduksjon. I føringene fram mot 2022 tas det utgangspunkt i rapport 49:2013 som går gjennom 

alle konsesjoner som kan revideres fram til 2022. Rapporten skiller mellom vassdrag i kategori 1.1 

(høy prioritet) og 1.2 (lavere prioritet), når det gjelder potensial for forbedring av viktige miljøverdier 

opp mot kostnadene ved slipping av vann/magasinrestriksjoner. Den nasjonale godkjenningen for 

planperioden 2016-2021 medførte endringer sammenlignet med daværende regionale prioriteringen 

i planen. Forbedring av økologien i vannforekomster er hovedformålet med vannforskriften. Dette 

hindrer ikke at andre hensyn (slik som landskap og friluftsliv) kan medvirke til å få igangsatt revisjon, 

innkalling eller omgjøring etter vassdragslovgivningen, selv om disse hensyn ikke påvirker fastsetting 

av miljømålet. I de nasjonale føringene er det lagt til grunn at vassdrag med klarest potensial for 

miljøforbedring til lavest mulig kostnad skal prioriteres for miljøforbedring. I Meld. St. 14 (2016-2017) 

Natur for livet og Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring er det slått fast at det vil bli gjennomført 

revisjon i en rekke vassdrag i første planperiode. En oversikt over hvilke tiltak som vil være iverksatt 

(dvs. at sektorbeslutning foreligger) vil framgår av midtveisrapporteringen i 2018. 

I høringsutkastet til Regionalt tiltaksprogram for planperioden 2022-2027 under avsnitt om 

«Vannkraft og restaurering av andre vassdragsinngrep» utrykkes følgende;  

«I vannregionen er flere av de store og mest omfattende revisjonssakene knyttet til vannkraft enten 
ferdigbehandlet fra NVEs side, eller de vil bli det i inneværende planperiode frem til 2021. Dermed vil 
mye av rammeverket for nye konkrete tiltak i vannforekomster som er påvirket av vannkraft være på 
plass til planperioden 2022-2027.  

 
Det er om lag 500 vannforekomster som er påvirket av vannkraft eller andre vassdragsinngrep. De 
foreslåtte tiltakene er delt i tre hovedgrupper; Forbedring vannføring (5 stk), Vandringshindre og 
spredningsveier (13 stk) og Forbedre fysiske forhold (11 stk). Samlet investeringskostnad er om lag kr 
86 millioner og driftskostnadene er angitt til kr 1,2 millioner. Hovedmengden av tiltakene er knyttet til 
minstevannføring, fiskepassasjer i form av oppvandring og biotoptiltak i form av terskler og liknende. 

 
Innen restaurering av andre vassdragsinngrep er det foreslått 39 tiltak. Dette er tiltak innen 
vandrings- og spredningsveier, forbedring av fysiske forhold og forbedring av vannføring. 
Investeringskostnadene er estimert til om lag kr 12 millioner. Også her er hoveddelen av tiltakene 

https://www.vannportalen.no/plansyklus/planperioden-2016---2021/godkjenningsdokumenter-fra-klima--og-miljodepartementet-2016---2021/


knyttet til biotoptiltak og fiskepassasjer, men etablering av vegetasjonssoner er også inne med et 
betydelig antall tiltak.»  
 
Regionale prioriteringer forurenset sjøbunn 
Vannregionmyndighet Vest-Viken foreslo i forrige planperiode at myndigheter og tiltakshavere 
prioriterer opprydding i forurensede sedimenter høyt i planperioden, og foreslo samtidig økte midler 
til kartlegging, overvåking og gjennomføring av oppryddingstiltak i fjordene i vannregionen. 
For områder spesifikt prioritert i den statlige handlingsplanen for forurensede sedimenter ligger 
Sandefjord, Drammen og Grenland innenfor vannregionen. Vannforekomstene i Grenlandsfjordene 
er i forvaltningsplanen gitt utsatt frist. Departementet foretok ingen endringer av planen på dette 
området ved sentral godkjenning i 2016. 
 
Regionalt tiltaksprogram for 2022-2027 nevner særlig to prioriterte havneområder/fjorder som er 
eller har vært i dårlig kjemisk tilstand på grunn av forurensede sedimenter. Disse er 
Sandefjordsfjorden og Grenlandsfjordene.  

 
I Sandefjordsfjorden er det gjennomført opprydding i forbindelse med prosjektet "Renere 
Sandefjordsfjord", som ble ferdigstilt i 2018. Totalkostnad for oppryddingstiltaket var i overkant av 
139 millioner kroner. Første års overvåking er gjennomført og viser gode resultater med lave verdier 
av miljøgifter og reetablering av bunnfauna. 

 
I Grenlandsfjordene er forurensningsbildet komplekst og det er mange vannforekomster som er 
påvirket av forurensningene. I Gunneklevfjorden har Miljødirektoratet pålagt Norsk Hydro ASA å 
rydde opp i forurenset sjøbunn. Tiltaket er under planlegging og grovt estimert til å koste 125 
millioner kroner. Tiltak er planlagt gjennomført i perioden 2021-2023. I Frierfjorden, Voldsfjorden, 
Langesundsfjorden og Håøyafjorden er det gjennomført overvåking og undersøkelser i en årrekke. 
Hovedfokus i perioden er å få gjennomført en oppdatert risiko- og tiltaksvurdering i delområdet 
Frierfjorden, og undersøkelser er grovt estimert til å koste 2 millioner kroner. Vurderingen skal ligge 
til grunn for ytterligere oppfølging av tiltak for å redusere uakseptabel påvirkning fra forurenset 
sjøbunn. Videre gjenstår det å gjennomføre risikovurdering og vurderinger av tiltaksbehov i aktuelle 
deler av de resterende vannforekomstene. På sikt skal mulige tiltaksløsninger og tiltaksplaner 
utarbeides der undersøkelser viser at det er aktuelt.  

 
Det er også noen andre områder i Vestfold og Telemark der det er planlagt eller gjennomført tiltak 
for å rydde opp i forurenset sjøbunn. I fylket er det 10-11 lokaliteter med forurenset sjøbunn 
prioritert av Fylkesmannen, i tråd med St. meld. 14 (2006-2007): Sammen for et giftfritt miljø 
(handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn). I Horten indre havn pågår gjennomføring av 
helhetlig opprydding i sjøbunnen som skal være ferdig i 2020/2021. Estimert kostnad for 
tiltaksgjennomføringen er 168 millioner kroner. Overvåking av kjemisk og økologisk tilstand skal pågå 
i 6-10 år etter at tiltak er gjennomført for å verifisere om tiltakene virker etter hensikten.   

 
I Kanalen i Tønsberg er det foreslått undersøkelser og risikovurdering av forurenset sjøbunn som er 
utsatt til planperiode 2022-2027. Kostnader for tiltaket er grovt estimert til 1 million kroner. I 
Kalstadkilen i Kragerø er det foreslått tiltak som omfatter utarbeidelse av tiltaksplan for å rydde opp i 
forurenset sjøbunn. Kostnader for tiltaket er anslått til å bli 1 million kroner. 

 
I hovedsak ligger prinsippet om at forurenser betaler til grunn for arbeidet med opprydding av 
forurenset sjøbunn. Så langt det er rimelig vil pålegg etter forurensningsloven brukes som et middel 
for å sikre opprydding i forurenset sjøbunn. Det finnes likevel ulike situasjoner der det er aktuelt at 
miljøforvaltningen dekker deler av utgiftene der den ansvarlige ikke kan identifiseres, eller ikke 
lenger eksisterer.  
 



«Helhetlig plan for Oslofjorden» (Miljødirektoratet 2019) løfter også opp fjordområder i 
vannområdene Skien-Grenlandsfjordene og i Kragerøvassdraget som prioriterte fjorder i Vestfold og 
Telemark vannregion.  
 
Regional prioritering av andre påvirkninger   

Regionalt tiltaksprogram løfter frem en rekke påvirkninger innenfor avløp, landbruk, urban utvikling, 

transport, akvakultur og fremmede arter m.m.  

En omfattende økonomisk satsing på opprydding nedstrøms må samtidig følges opp med tiltak 

oppstrøms. Kildene til forurensning må kartlegges, og forebyggende tiltak må iverksettes for å stoppe 

tilførsel av ny forurensning. 

Styringsgruppens innstilling til vannregionutvalget:  

1. a) Sentral godkjenning datert 04.07.16 av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-

Viken 2016-2021 under tema vannkraft videreføres i planperioden 2022 -2027.  

b) Styringsgruppa viser samtidig til regionalt tiltaksprogram for planperioden 2022-2027 hvor 

flere tematiske vannkraftsrelaterte tiltak drøftes. Vannregionmyndigheten vil eventuelt 

komme tilbake til en ytterligere tydeliggjøring av regionale prioriteringer ifm. med høringen i 

2021.   

2. a) Sentral godkjenning datert 04.07.16 av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-

Viken 2016-2021 under tema forurenset sjøbunn videreføres i planperioden 2022-2027.   

b) Styringsgruppa viser samtidig til regionalt tiltaksprogram for planperioden 2022-2027 hvor 

flere områder med forurenset sjøbunn drøftes. Vannregionmyndigheten vil eventuelt 

komme tilbake til en ytterligere tydeliggjøring av regionale prioriteringer av forurenset 

sjøbunn ifm. med høringen av planen i 2021.   

3. Regionale prioriteringer av andre påvirkninger drøftes i forbindelse med høring av planen. 
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Godkjenning av forslag til vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram og handlingsprogram- 

vedlegg  

Fakta 

Utarbeiding av regional plan for vannforvaltning følger plan- og bygningsloven § 8-1, annet ledd. 

Vannforvaltningsplanen er utløst av forpliktelsen etter EØS-avtalen og Norges innlemmelse av EUs 

vanndirektiv gjennom forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften). 

Vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram er utarbeidet ut fra gjeldende regelverk, nasjonale 

føringer og med det kunnskapsgrunnlaget og de forutsetninger som har vært tilgjengelig. Forslaget til 

plandokumenter er utarbeidet av Vestfold og Telemark vannregionmyndighet. Grunnlaget for 

dokumentene er utarbeidet i samarbeid med fylkesmennene, aktuelle sektormyndigheter, 

vannområdene og berørte interesser. Disse har også gitt innspill til teksten i plandokumentene. Det 

er gjennomført flere møter underveis. 

Plan- og bygningsloven krever at alle regionale planer har et handlingsprogram. Formålet er å 

beskrive hvilken oppfølging planen krever og utpeke ansvarlig organ og samarbeidspartnere for 

gjennomføring. 

Kunnskapsgrunnlaget ligger i databasen Vann-Nett som er et dynamisk system for oppdatering av 

miljøtilstand, påvirkninger, tiltak og miljømål for alle vannforekomster. I denne planperioden har 

hovedfokuset vært å revidere tiltak og sette nye miljømål for vannforekomstene.  

Regional plan for vannforvaltning 2022- 2027 er et oversiktsdokument på regionalt nivå og beskriver 

hvilken miljøtilstand vannforekomstene er i, hvilke miljømål de har, hvordan miljømålene kan oppnås 

og innen hvilke tidsfrister. Planen viser hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal 

forvaltes i et langsiktig perspektiv.  

Regionalt tiltaksprogram 2022 – 2027 gir en oppsummering av påvirkningene på vannmiljøet og 

hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå miljømålene for vannet i vannregionen. 

Handlingsprogram 2022-2027 viser hvordan planen skal følges opp og hva som er planlagt i 

planperioden. Det skal rulleres. Vedtatt handlingsprogram medfører forpliktelser om å avsette 

ressurser til oppfølging av planen. 

Vurdering  

Kunnskapsgrunnlaget for vannforvaltningsarbeidet er oppdatert og ligger til grunn for oppdateringen 

av den gjeldende vannforvaltningsplanen. Vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram og 

handlingsprogram er viktige verktøy i arbeidet med å beskytte og forbedre vannmiljøet i Vestfold og 

Telemark vannregion.  

Det er viktig å fortsette arbeidet for å styrke helhetlig vannforvaltning i planperioden og tenke 

langsiktig fram mot 2033 da målene om god miljøtilstand i alt vann skal være oppnådd. 



Fordi det fortsatt pågår arbeid med å oppdatere Vann-Nett foreslås det å legge inn oppdaterte 

figurer og tabeller fra Vann-Nett, evt. med en kort forklarende tekst, i forslagene til plandokumenter 

rett før dokumentene legges på høring. Det vil gi bedre samsvar mellom plandokumentene og Vann-

Nett i høringsperioden. 

Styringsgruppens innstilling til vannregionutvalget:  

1. Forslagene til vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram og handlingsprogram godkjennes 

og legges ut på høring i perioden 1.3 – 31.5.2021.   

• Regional vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027  

• Regionalt tiltaksprogram for Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027  

• Handlingsprogram for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027 

 

2. Oppdaterte figurer og tabeller fra Vann-Nett, evt. med en kort forklarende tekst, legges inn i 

forslagene til plandokumenter rett før dokumentene legges på høring. 
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Eventuelt 

 

 


