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• Miljømål? 

 

• Organisering av arbeidet? 

 

• Arbeidsform? 

 

• Oppfølgingssystem? 

 

Hva innebærer vannforskriften av forhold som 

kan ha betydning for sedimentarbeidet? 

 



Forholdet mellom helhetlig vannforvaltning og 

sedimentarbeidet 

 
Sedimentarbeidet:  

St.meld. nr. 12 Rent og rikt hav (2001/2002)  

        St.meld. nr. 14 Sammen for et giftfritt miljø (2006/2007) 

 

Vanndirektivet:  

Forskrift om rammer for Vannforvaltningen, 1.1.2007 

 

 Samme mål:  

 God miljøtilstand (kjemisk og økologisk) i 
vannforekomstene 
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Regjeringens handlingsplan for opprydning i 

forurenset sjøbunn følges opp etter planen 

•Oppfølging av handlingsplanen er høyt prioritert 

•Jobbes med parallelt med vannforskriftens 

tidsfrister 

•«Forurenser betaleprinsippet» gjelder 

 

Overordnet målsetting: 

•17 prioriterte områder; forurensningssituasjonen 

og behov for snarlig miljøforbedring  

•Gjenskape et rent miljø der det nå er gamle 

forurensninger på sjøbunnen 

•Hindre miljøgifter på sjøbunnen fra å spre seg 

videre eller å bli tatt opp i planter, dyr og 

mennesker 



Vannforskriften er 

nøkkelen til helhetlig 

vannforvaltning i sjø, elver 

og ferskvann  

 

Alle påvirkninger skal 

kartlegges, vurderes og 

nødvendige tiltak 

besluttes og 

gjennomføres. Resultatet 

skal verifiseres 



Miljømål: §§ 4-10 i vannforskriften 

 
Karakterisering 

Kvalitetselementer = 
fysisk/kjemiske og 
biologiske + 
hydromorfologiske 

§ 4 overflatevann 
§ 5 kunstige og SMVF 
§ 6 grunnvann 
§ 7 prioriterte stoffer 
§ 8 frister 
§ 9 utsatte frister 
§ 10 mindre strenge mål 



 

Minner om…..I sedimentarbeidet kan et tiltaksmål være et 

delmål på veien for å oppnå god kjemisk og økologisk tilstand i 

en vannforekomst 

 
Tiltaksmål: 

• Lokalt tilpasset og skreddersydd i forhold til lokale brukerinteresser 

og påvirkninger. Måloppnåelse må være et suksesskriterium på kort 

sikt.  

• Det skal være en tydelig sammenheng mellom langsiktige 

forvaltningsmål og de konkrete tiltaksmålene for de spesifikke  

arealene der tiltak skal gjennomføres. Målene bør ha en tidsramme. 

• Tiltaksmål kan være definert ut fra målsetningen om å redusere 

påvirkning/belastninger (grenseverdi) knyttet til eutrofiering, 

miljøgifter, biologisk påvirkning og morfologi. 

 



Nye krav til dokumentasjon 

• Hva er dagens tilstand i vannforekomsten* – 
relevante kvalitetselementer 

 

• Hvordan vil det planlagte tiltaket påvirke 
tilstanden (hva blir ny tilstand?) – relevante 
kvalitetselementer 

 

• Sedimentdata og andre grunnlagsdata skal 
lagres i ”Vannmiljø” Informasjon om hvordan dette 
gjøres finnes her: http://vannmiljokoder.klif.no  

 

 
• * http://vann-nett.nve.no/  
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1. Vannforekomst og vannområde  

2. Mest mulig informasjon om 

vannforekomsten 

3. Økologisk og kjemisk tilstand - der «Vann-

Nett» er oppdatert 

4. Kvalitetselementer som blir påvirket  

5. Hvordan vil omsøkte utslipp kunne påvirke  

 kjemisk og økologisk tilstand ?  
Forringelse? 

6.  Kan miljømål oppnås ? 

 

I svar på pålegg  eller i søknad om tillatelse/endring 

skal følgende gjøres rede for: 

 



Organisering av arbeidet 

Fylkesmannen 
faglig ansvarlig 

Sektor-
myndighetene 



Eksempel på organisering av arbeidet i et 

vannområde 



Tidsplan for arbeid med oppfølging av 

Vannforskriften 



Rullering av planene 

• Miljømålene skal nås 6 år etter at 
forvaltningsplanene er godkjent 
 

• Samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak 

 

 

• Sektorene har ansvar for å utrede 
forslag til tiltak og premissene for 
miljømål 

 

• Sektorene har ansvar for å gi pålegg 
om tiltaksorientert overvåking 

 

• Ansvarlig myndighet treffer vedtak etter relevant lovgivning  
 

 



Oppsummering 

• Miljømålene harmoniserer  

• Brukermål er viktige  

• Tiltak utredes og iverksettes 

• «Forurenser betaler prinsippet» gjelder 

• Helhet i vannarbeidet 

• Organisering med mange involverte 

• Prosjektledere drivere av prosessene 

• Overordnet tidsramme 

• Alle sektorer har ansvar 

• Lokal medvirkning  

• Effekt av gjennomførte tiltak evalueres 
  

God miljøtilstand (kjemisk og økologisk) i 
vannforekomstene 

 

Takk for oppmerksomheten ! 


