Presisering av kommunane sine oppgåver og ansvar i vassforvaltninga
Presisering frå Klima- og miljødepartementet, 27.april 2021: Vassforskrifta representerer eit
permanent, nytt forvaltingssystem. Regionale vassforvaltningsplaner og tiltaksprogram skal
oppdaterast kvart sjette år, og gjennomførast. I samband med arbeidet som no går føre seg
med oppdatering av planane ynskjer KLD å presisere at kommunane har ei særleg viktig
rolle i vassforvaltningsarbeidet. Kommunane har ansvar for drikkevatn og avløp, overvatn,
landbruk, arealforvalting og forureining. Kommunane vil difor vera sterkt involvert i arbeidet i
vassregionutvala og særleg arbeidet i vassområda. Departementet sett inn omfattande
ressursar for å gi kommunane tilgang til kompetanse og verktøy dei treng for å løyse
oppgåva.
Kommunane skal sikre innbyggjarane trygt drikkevatn, reine badeplassar, og ta vare på fisk
og anna naturmiljø i og langs vassdrag. Dette krev at kommunane jobbar systematisk med
miljøtiltak knytt til utslepp frå avløp og avrenning frå jordbruk, og å tryggje
vassmiljøet gjennom arealplanlegginga. Levande vassdrag, reint vatn og fisk i elva er viktig
for trivsel og friluftsliv, og mange stader er det ein føresetnad for turisme og næringsliv.
Departementet bidreg til å sette kommunane best mogleg i stand til å utføre sine oppgåver
innan vassforvaltninga.
Då vassforskrifta blei utarbeida i 2006 blei det gjort ei inndeling i vassområde med
utgangspunkt i dei naturgitte høve, eksisterande samarbeidsformer mellom kommunar,
regionale mynde og andre interesser. Dette var basert på erfaringane frå pilotvassområde
fleire stader i landet. Heilskapleg forvaltning forutsett at oppstrøms- og nedstrøms kommunar
samarbeider innanfor same vassområde, og at det vert lagt godt til rette for lokal
medverknad i vassforvaltninga. For å sette kommunane i stand til å handtere denne viktige
oppgåva bidrar departementet årleg med omlag 20 millionar for å sikre kommunane
kompetanse på vassforvaltning, i form av koordinatorstillingar i vassområda. Vassområda,
som fylgjer nedbørfeltgrenser og derfor ofte er interkommunale, bind saman kommunar og
andre aktørar på tvers av kommunegrenser og interesser. Koordinatorane skal være ein
felles ressurs og kompetanse for kommunane i vassområda, bistå kommunane med deira
ansvar og oppgåver i vassforvaltninga, og bidra til brei deltaking og god informasjon. Mange
stader i landet har kommunane tatt imot dette tilbodet, og deltek i samfinansiering av
koordinatorstillingane. Dette spleiselaget er eit tilbod alle kommunar kan sjå seg tent med
å ta del i.
Evalueringa av den norske vassforvaltninga i 2016 konkluderte bl.a. med at:
"Kommunane har en nøkkelrolle for å oppnå god lokal forankring og medvirkning, og at
vannområdekoordinator fremheves som en nøkkel til suksess i vannområdene".
Vassforskrifta er basert på EU sitt vassdirektiv, og representerer eit permanent, nytt
forvaltningssystem utan sluttdato. Regionale vassforvaltningsplanar med tilhøyrande
tiltaksprogram skal oppdaterast kvart sjette år, og gjennomførast. Det vil stadig koma ny
kunnskap, men også nye utfordringar som mikroplast, legemidlar, ny arealbruk og
klimaendringar som vil gjere oppdaterte vassforvaltningsplanar relevante og nødvendige.
Vidareføringa av dagens organisering ble også stadfesta ved Stortingets behandling av
Meld. St. 6 (2018-2019) i desember 2018.
Departementet ga i mars 2019 nye nasjonale føringar for vassforvaltninga, og understreka
her kommunane si særs viktige rolle:
"Kommunene har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. Det lokale arbeidet i
vannområdene er et viktig grunnlag for det påfølgende regionale arbeidet, og muliggjør lokal
forankring og medvirkning, samt innhenting av lokal og erfaringsbasert kunnskap.

Kommunene besitter ofte førstehåndskunnskap om vannforekomstenes tilstand og
påvirkninger. De er myndighet med ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak
innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og
forurensning. Kommunene vil på denne bakgrunn være sterkt involvert i arbeidet i
vannregionutvalget og særlig arbeidet i vannområdene".
Det er og gitt viktige føringar som omfattar vassforvaltning i dei statlege planretningslinjene
for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing (2018), og nasjonale forventningar til
regional og kommunal planlegging (2019). Meir utfyllande informasjon om kommunanes
ansvar innan vassforvaltninga fylgjer i vedlegg.
Dei seinaste åra har det vore ei auke i midla til statleg samfinansiering av vassmiljøtiltak, ei
tilskotsordning administrert av Miljødirektoratet. Vassområdeutval, interkommunale
vassprosjekt og kommunar kan her søke om støtte til miljøforbetrande tiltak og særleg
restaureringstiltak. Dette er eit langsiktig arbeid, der departementet har gitt Miljødirektoratet
oppdrag om å utarbeide et forslag til en strategi for restaurering av vassdrag for perioden
fram til 2030. Denne strategien skal fyljast opp med ein plan for kva vassdrag som skal
prioriterast over dei neste ti åra.
I tillegg er det utarbeida ei verktøykasse med rettleiing og oppgåvehjelp, kunnskapsbasen
Vann-Nett og nettsida Vannportalen. Miljødirektoratet arrangerer nasjonale
vassmiljøkonferansar, årlege seminar om vassdragsrestaurering og andre tematiske
samlingar og kurs. Miljødirektoratet har og utarbeid ein nettbasert vegleiar om vassmiljø i
arealplanlegginga. Det er og utarbeid nye tenester der kommunane er oppmoda til å
registrere omsynssoner for drikkevatn og oversikt over badeplassar. Den samla innsatsen for
å levere verktøy og kompetanse til kommunane er derfor stor.
FNs berekraftsmål gjeld for alle land og er eit vegkart for den globale innsatsen for ei
berekraftig utvikling. Under FN sitt berekraftsmål nummer 6 om vatn, er det fleire delmål
kommunane må fylgje opp: sørge for tilgang til trygt drikkevatn, betre vasskvalitet ved å
redusere forureining, gjennomføre ein heilskapleg vassforvaltning på alle nivå og
styrka medverknad frå lokalsamfunn i vassforvaltninga. Vassforvaltninga er eit godt døme
på korleis vi på same tid må tenkje globalt og handle lokalt for å nå miljømåla.
•

Vedlegg: Nærmere om kommunenes oppgaver.pdf

Relaterte sider:
Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene
Nasjonale føringer for regulerte vassdrag
Vann i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Vann i nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging
Miljødirektoratets veiledning om vannmiljø i arealplanlegging
Kommunenes registrering av hensynssoner for drikkevann
Føringer og signaler fra Miljødirektoratet
Vannforvaltning og FNs bærekraftsmål
Sist oppdatert: 27.04.2021

Vedlegg:

Nærmere om kommunenes oppgaver.
Dette vedlegget til Klima- og miljødepartementets presisering den 27. april 2021 lister
hovedpunkter om kommunenes ansvar innen vannforvaltninga fra følgende viktige
dokumenter:
1. Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale
vannforvaltningsplanene, 19. mars 2019 1.
2. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 28.
september 2018 2.
3. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, 14. mai
2019 3.
På hvert punkt er det angitt kilde med nummer som viser til dokumentene over.

Arealplanlegging: Kommunens arealplanlegging er svært viktig for å nå målet om god
tilstand i norsk vann. Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på
arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder,
herunder vannmiljø. Det er svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes
arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk vann (Kilde: 1).
Kommunene bidrar til gode miljøforhold i og langs vassdragene gjennom tiltak og god
arealforvaltning. Regjeringen legger vekt på at kommunale planer tar hensyn til
vassdragenes bruks- og verneverdier. Regjeringen forventer at kommunene vurderer
arealbruken i og langs vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv (kilde: 3).

Klimatilpasning: Det bør legges vekt på gode og helhetlige løsninger og ivaretakelse av
økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, som også kan bidra til økt
kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede
blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering (kilde: 2).
Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende
våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng
mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte
løsninger er valgt bort (kilde: 2).

Drikkevann: Tiltak for å beskytte drikkevannskilder skal avklares gjennom de regionale
vannforvaltningsplanene og videre ivaretas i arealdelen til kommuneplaner. Vannforekomster

1

Nye nasjonale føringar for vassforvaltninga - regjeringen.no
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning - regjeringen.no
3 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 - regjeringen.no
2

som benyttes til uttak av drikkevann bør ha fått avsatt hensynssoner med tilhørende
planbestemmelser etter §§ 11-7 og 11-8 i plan og bygningsloven, jf. drikkevannsforskriften §
26 (kilde: 1).
Sikring av drikkevannskilder er en viktig del av kommunale planer. Regjeringen forventer at
kommunene tar hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at behovet for
rensing ved produksjon av drikkevann reduseres (kilde: 3).

Avløp: Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er
myndighet for (etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). Målsetningen skal være at
alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller forurensingsforskriftens rensekrav slik at
miljømålene etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033 (kilde: 1).

Landbruk: Ta i bruk kommunenes hjemler til å stille krav til gjennomføring av miljøtiltak der
det er nødvendig for at miljømålene etter vannforskriften nås innen 2027, og senest innen
2033 (kilde: 1).

Badeplasser: Her viser de nasjonale føringene til Normer for friluftsbad utarbeidet av
Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet (kilde: 1).

