
Arbeidsutvalget 28.09.20
Har vi funnet den blå tråden?



Ny nasjonal rammeplan vannforvaltning datert 21.09.2020.





Framdrift høst
2020



Dato Aktivitet

28. september 2020 Møte i Arbeidsutvalget

Oktober og november Ferdigstille plandokumenter

Oktober /november Medvirkning interessenter

November (dato) AU 6 oktober flyttes Møte i AU

November Møte i politisk styringsgruppe

Desember (dato) Møte i VRU

januar Skrivefrist politisk sak

Februar (dato) Saken i hovedutvalget, HKAP

Februar (dato) Saken i fylkesutvalget

1.mars- 31.mai HØRING

Viktige milepeler i hht. Justert rammeplan datert 22.09.20 frem mot høring av planen.



Agenda:

Ramme: kl 10.00 - 12.00

1. Regionalt tiltaksprogram (konf. tidligere utsendt innspillversjon 
datert 4.9.20). Utsjekk. 

2. Lokale tiltaksprogram i vannområdene (Case Numedalslågen)

3. Medvirkning? Innspill på tema og utfordringer (Workshop 20.11.20)

4. Vårt verdifulle vann (under arbeid)

5. Konsekvensutredning (under arbeid)

6. Handlingsprogram for sektorene (under arbeid)

7. Planretningslinje (er ferdig, konf. referat fra møte 
AU 21. august legges ved til høring). Innspill til denne?



Regionalt
tiltaksprogram

Utsjekk!



Innspill til regionalt 
tiltaksprogram etter forrige AU

• Tekniske feil i databasen rettet av sektorene, - retting 
pågår fortsatt?

• Komentarer fra FM Oslo og Viken

• Landbruk

• Numedalslågen, Eikeren, Breiangen vest

• Komentarer fra VO – flere steder i dokumentet

• Komentarer fra FMVT (investeringskostnader som
indikator

• Landbruk

• Flere steder og flere tema

Videre utsjekk gjøres ved bilateral dialog Vannområde som syre-test på om 

vi treffer! Lokale tiltaksprogram!



Klikk for å legge til tekst

Klikk for å 

legge til tekst

Lokale 

tiltaksprogram i 

vannområdene.



Medvirkning i AU 
og i vannområdene
har pågått forløpende

Medvirkning interesse
organisasjoner, andre
berørte - AU 20.11.20 
- synspunkter?

Medvirkning



Vårt verdifulle vann!



VEDLEGG 3

Regional vannforvaltningsplan 2022-2027 for Vestfold og Telemark vannregion (LWS+HG+CN 17.09.20).

Dette vil planen bety for miljø og samfunn - Konsekvensutredning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vurdert at de oppdaterte vannforvaltningsplanene skal 
inneholde en konsekvensutredning (KU) på et overordnet nivå. Forskrift om konsekvensutredninger sier at "for 

regionale planer kan konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for virkningene planen kan få på et 

overordnet nivå".

Konsekvensutredningen skal gi en overordnet framstilling av hva vannforvaltningsplanen vil bety for miljø og 
samfunn med vekt på vannmiljøet, og for de viktigste sektorene som bruker og påvirker vann.

Konsekvensutredningen skal i størst mulig grad baseres på vurderinger som uansett gjøres i arbeidet med 

oppdateringen av vannforvaltningsplanene, slik at det i minst mulig grad igangsettes parallelle- eller 

tilleggsvurderinger.

Konsekvensutredningen skal ikke omfatte detaljerte vurderinger av kostnader og beskrivelse av nytte i 

vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Konkret og detaljert vurdering av konsekvenser for miljø og 

samfunn ved de foreslåtte tiltakene vil komme i forbindelse med sektormyndighetenes påfølgende 

saksbehandling og gjennomføring av det enkelte tiltak.

legge til tekst



Handlingsprogram!



Utkast, versjon 11. juni 2020 (forkortet)

Retningslinjer om arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og vannforskriften

Hensikt med retningslinjene

Hensikten med retningslinjene er å oppnå helhetlig vannforvaltning etter vannforskriften.

Vannforskriften i kommunene

Kommunene har et selvstendig ansvar for å følge opp vannforskriften, som sektormyndighet og arealmyndighet.

Kommunene anmodes om å innarbeide vannmiljø som et vurderingstema i sin ordinære saksbehandling og 

kvalitetssikringssystemer.
Veileder om vannmiljø i arealplanlegging kan leses her.

Hvordan oppnår vi dette

Retningslinjene er førende for planarbeid etter plan- og bygningsloven. Arbeidet med de regionale 

vannforvaltningsplanene følger reglene i plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven.
Regional plan for vannforvaltning inneholder nasjonalt fastsatte mål for vannmiljøet i vassdrag, grunnvann og 

kystvann. De nasjonalt fastsatte målene og planlagte tiltak er også registrert i den nasjonale vann-

databasen www.vann-nett.no . Hensikten med disse retningslinjene er å inkludere vann på et tidlig stadium i 

kommuneplanens samfunns- og arealplanlegging. Dette både for å nå miljømålene for vann innen 2027 der dette 

trengs og for å unngå forringelse av miljøtilstanden der miljømålet er nådd.
or å legge til tekst

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-arealplanlegging/vannmiljo/vannmiljo-i-arealplanlegging/
http://www.vann-nett.no/





