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Forvaltningen av vann skal være 
helhetlig fra fjell til fjord, 
samordnet på tvers av sektorer, 
systematisk, kunnskapsbasert, og 
tilrettelagt for bred medvirkning.

Vanndirektivet – formål og organisering
Deler av Hadsel til Raftsundet.



Miljømål i en vannforekomst



6 års syklus



6 års syklus



To viktige påvirkningskilder



Problem både i sjøvann og ferskvann  



Kommunen viktig for å nå god miljøtilstand

53%



Prosjekter i vannområdet
• Vannprøver i bekker i Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

• Miljøundersøkelser i fiskerihavner- Røst, Reine, Ramberg, Ballstad, Skrova og 
Henningsvær.

• Elvemusling i Borgelva.

• Landbruksprosjekt i Farstadvassdraget.

• Utskifting av kulvert på veien til Kalle.

• Overvåkingsprosjekt Buksnesfjorden.

• Kameraovervåking i Svolværevassdraget

• Renere havner – Ballstad.

• Miljøundersøkelser Farstadvassdraget og muligens Jenndalselva.

• Pilotprosjekt spredt avløp – felles forskrift.

• Havnene i Svolvær – eget prosjekt kjørt i regi av Vågan kommune.



Dei nye føringane inneber mellom anna at:

Alle avløpsanlegga i den enkelte kommune skal oppfylle 
forureingsforskriftea sine rensekrav slik at vi kan nå 
miljømåla innan 2027, og seinast innan 2033.

Forventinger til kommunene

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068/


Oppgaver for vannområdekoordinator

Koordinerer og er pådriver for tiltak der kommunene er myndighet
Har kunnskap og informerer om vassdragets tilstand – viktig 
«oversetterrolle»
Får til lokal medvirkning
Rådgiver for kommunene, f. eks. arealsaker som angår vassdrag -
men ikke saksbehandler
Bindeledd opp mot Statsforvalter, Fylkeskommune, Miljø-
direktoratet mfl.

– Formidler lokale ønsker til rett sektormyndighet
– Legger kommunenes tiltak inn i Vann-nett
– Utarbeider vannområdevise dokumenter knyttet til frister 

i vannforskriftsarbeidet.
– Søke om midler til å gjennomføre prosjekter.
– Foreta enkle undersøkelser.

Kontakt ut mot befolkningen.



Regionale fokusområder 2022 - 2027 
For å sikre målrettet og effektiv innsats er det nødvendig å gjøre
prioriteringer. Prioriterte fokusområder skal bidra til å få gjennomført
tiltak på de påvirkningene som er registrert som de vesentligste å ta
tak i først.

• Vannkraftreguleringer 

• Landbruksektoren

• Vann- og avløpssektoren 

• Industri og forurensede sedimenter

• Biologisk påvirkning fra introduserte og fremmede arter 

• Plastforsøpling (ny i denne planperioden) 

• Restauring av vassdrag 

• Arealplanlegging og vannmiljø, kystsoneplanlegging, klimatilpasning og 
overvannshåndtering 



Bestilling fra Nordland fylkeskommune



Organisering i dag

• Ikke vannområdeutvalg i dag

• Arbeidsgrupper på landbruk og avløp med 
saksbehandlere har fungert godt.

• Har kontaktpersoner i hver kommune

– Både på ledernivå og saksbehandlere

– Kontakter når det er aktuelt og behov

– Fungerer godt når det gjelder å hente inn kunnskap

• Behov for bedre politisk forankring



Hva er hensiktsmessig organisering?

Vannregionutvalget (VRU) er den viktigste arenaen 
for regionalt samarbeid om utarbeiding og 
gjennomføring av vannforvaltningsplanen. 

Kommunene representeres i dag av de syv regionrådene. Møte 1 – 2 ganger i 
året

Administrative representanter fra 
vannregionmyndigheten, 
statsforvalteren og regionale 
sektormyndigheter. 

Vannområdene er representert med 

vannområdekoordinatorene.Organisering må på 
plass

Vannområdeutvalg



Møtehyppighet og oppgaver

• Vannforskriften blir tema på ett eller to møter i løpet av året. 

• Vannområdekoordinator følger opp saker som er behandlet 
tidligere og forbereder saker som utvalget ønsker behandlet. 

• Det etableres faggrupper for representanter fra administrasjon-
en innen ulike fagfelt. 

• Leder av utvalget blir også vannområdets representant i 
vannregionutvalget og deltar på regionale møter.



Oppgaver for vannområdeutvalget
• Å arbeide for politisk forankring i kommunen

• Aktivt jobbe for å fremme saker av lokal betydning

• Godkjenne det faglige arbeidet i prosjektet, herunder 
vannområdenes tiltaksanalyser som innspill til vannregionens 
forvaltningsplan 

• Vedta fellesprosjekter

• Ta initiativ til å fremme saker av betydning for arbeidet lokalt.

• Budsjett og økonomistyring

• Tilrettelegge for medvirkning 



Regionrådet som vannområdeutvalg

Fordeler:

– Benytter eksisterende system.

– Ordførerne får direkte informasjon.

Ulemper:

– Møtene i regionrådene har mange 
tema der vannforskriften  blir en 
liten del av dette. Kan miste fokus 
på vannforskriftarbeidet. 

Andre deltakere:

• NFK og Statsforvalteren med som 
observatører

• Sektormyndigheter deltar ved behov

Gjelder bare vannforskriften.



Eget vannområdeutvalg

Fordeler:

– Kan utpeke politikere som er særlig 
opptatt av miljø og vann.

– Vannforskriftarbeidet står i fokus. 

Ulemper:

– Nok et utvalg.

– Et ekstra trinn på veien.  Ordførere 
må informeres.

Andre deltakere:

• NFK og Statsforvalteren med som 
observatører

• Sektormyndigheter deltar ved behov



Oppsummering
• Kommunen har en viktig i rolle i arbeidet med å 

oppnå god miljøtilstand i vann

• Organisering kan sikre politisk engasjement og viktig 
for å sikre deltagelse fra kommunene

• Organisering viktig for å sikre deltagelse i regionale 
diskusjoner

• Sikrer at alle kommuner som bidrar økonomisk 
holdes orienter


