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Regional vannforvaltningsplan for

Innlandet og Viken vannregion

Regional vannforvaltningsplan for 

Vestfold og Telemark vannregion

Plan og prosessleder: Samordne 
utarbeidelsen av sektorovergripende 
vannforvaltningsplaner

• Følge opp og sikre gode bidrag i 
planarbeidet

• I samarbeid med vannregionutvalget 
oppdatere miljømål, vannforvaltningsplan 
og tiltaksprogram

• Legge til rette for offentlig deltakelse og 
informasjon, sørge for høringer

• Sørge for at kvalitetskrav og tidsfrister i 
henhold til vannforskriften overholdes

Opprette og lede vannregionutvalg

Gi rammer og veiledning til vannområder

Vannregionmyndighet

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken 

fylkeskommune er vannregionmyndigheter:



Fylkeskommunen er 
også sektormyndighet

Samordne og ivareta fylkeskommunens ansvar 
som sektormyndighet:

• Regional planmyndighet, inklusive 
høringsinstans og innsigelsesmyndighet

• Eier av fylkesveiene

• Høstbare arter av innlandsfisk

• Fysiske tiltak i vassdrag

• Kulturminner og kulturmiljø

• Friluftsliv

• Regional utviklingsaktør

Foto: Helene Gabestad



Regional 
planmyndighet

• Utarbeide og vedta regionale 
vannforvaltningsplaner

• Ivareta vannmiljø i all regional 
planlegging

• Ivareta innlandsfisk og andre 
ferskvannsorganismers økologiske 
funksjonsområder i alle regionale 
planer

Foto: Helene Gabestad



Planretningslinjer

• Vannmiljø

• Naturfare og klimatilpasning

• Overvann og avløp

• Deponering av masser og snø

• Grøntdrag og kantsoner

• Bestemmelser og hensynssoner

Foto: Helene Gabestad



Høringsinstans og 
innsigelsesmyndighet

• Uttalelser til plan- og enkeltsaker

• Oppfølging av regional vannforvaltningsplan

• Planretningslinjene

• Vannforskriftens §12, ny aktivitet eller nye inngrep

• Vannforvaltningsplanen gir grunnlag for innsigelse

• Ivaretakelse av innlandsfisk og andre ferskvannsorganismer

• Samkjøring mot forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

• Påpeke dersom planer åpner for tiltak som må 
behandles etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Foto: Trine Fjøsne



Sektormyndighet 
for fylkesveier

• Oppfølging og gjennomføring av tiltak
som beskytter og forbedrer vannmiljøet 
i tråd med regionale 
vannforvaltningsplaner

• Ivaretakelse av vannmiljø, innlandsfisk 
m.m. ved planlegging, utbygging og 
drift av fylkesveier

• Vanlige utfordringer: Salting, 
avrenning, vandringshindre, lukking og 
utfylling

Foto: Helene Gabestad



Forvaltningsansvar 
for innlandsfisk

• Ansvaret for høstbare, ikke truede innlandsfiskearter

• Statsforvalteren har blant annet ansvaret for 
laks, sjøørret og storørret

• Bevare naturlige bestander av fisk og andre 
ferskvannsorganismer

• Sikre viktige gyte- og oppvekstområder

• Forhindre spredning av arter og sykdommer

• Unngå genetisk påvirkning av naturlige 
fiskestammer

• Sentrale lover:

• Lakse- og innlandsfiskeloven med tilhørende 
forskrifter

• Naturmangfoldloven

Foto: Helene Gabestad



Myndighet etter 
Forskrift om fysiske 
tiltak i vassdrag

Søknad behandles av 
Statsforvalteren eller 
fylkeskommunen

• SF: Anadrom strekning (laks og 
sjøørret) eller kreps

• FK: Vassdrag som ikke er en del av 
anadromstrekning eller har kreps

• Forvaltningsansvar for 
innlandsfisk

• Dersom sjeldne arter e.l. skal 
avgjørelsen fattes i samråd med 
Statsforvalteren

Foto: Helene Gabestad



Regional 
utviklingsaktør

Tenke vannmiljø i rollen som 
regional utviklingsaktør: 

• Utviklingsprosjekter

• Kobling mot bl.a. 
samferdsel, friluftsliv, 
folkehelse, næring og 
reiseliv

• Tildeling av midler

• Kartlegging, utbedring av 
kunnskapsgrunnlaget

Foto: Helene Gabestad




