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Høringsbrev: Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken 
vannregion og Regional vannforvaltningsplan for de norske delene av 
vannregion Västerhavet 
 
Gjeldende regionale vannforvaltningsplaner er oppdatert for planperioden 2022 - 2027. Viken 
fylkeskommune ønsker høringssvar på forslag til regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende 
tiltaksprogram og handlingsprogram for Innlandet og Viken vannregion og for de norske delene av 
vannregion Västerhavet. Alle interesserte er velkommen til å gi innspill. Høringsperioden er 1.2.-
31.5.2021. Frist for å svare på høringen er 31. mai 2021. 

 
I tråd med vannforskriften fastsetter de regionale vannforvaltningsplanene miljømål for alt vann, både 
elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannet og er beskrevet som miljøtilstanden som skal oppnås i planperioden 2022-2027. 
Planene viser hvordan miljøtilstanden er i dag og hvilke tiltak som trengs for å forebygge, forbedre 
eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig. 
 
Forslag til plandokumenter ble godkjent av vannregionutvalget i møte 25.11.2020. Videre har 
forslagene vært behandlet av fylkesutvalg/fylkesråd i Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og 
Trøndelag fylkeskommuner. I Oslo, Vestland og Møre og Romsdal fylkeskommuner har 
administrasjonen fullmakt til å legge dokumentene på høring.  Forvaltningsplanene blir endelig vedtatt 
i fylkestingene i 2021 og skal deretter godkjennes av Klima- og miljødepartementet.  
 
Følgende forslag til plandokumenter legges ut på høring og offentlig ettersyn: 

• Regional plan for vannforvaltning 2022-2027 i Innlandet og Viken vannregion  

• Regionalt tiltaksprogram 2022-2027, Innlandet og Viken vannregion 

• Handlingsprogram 2022-2027, Innlandet og Viken vannregion 

• Regional plan for vannforvaltning 2022-2027 for de norske delene av vannregion Västerhavet  

• Regionalt tiltaksprogram 2022-2027, de norske delene av vannregion Västerhavet  

• Handlingsprogram 2022-2027, de norske delene av vannregion Västerhavet 
 
 
Alle dokumentene i høringen finnes på Vannportalen.no: 
Høring av forslag til vannforvaltningsplaner 2022-2027 - Vannportalen. 
 
 
 
 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/moter-og-dokumenter/horing-av-forslag-til-vannforvaltningsplaner-2022-2027/
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Plandokumentene 
Vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram er utarbeidet fra gjeldende regelverk, nasjonale føringer 
og med det kunnskapsgrunnlaget og de forutsetninger som har vært tilgjengelig. Forslag til 
plandokumenter er utarbeidet av vannregionmyndigheten for Innlandet og Viken vannregion, i 
samarbeid med berørte fylkeskommuner og Statsforvaltere, aktuelle sektormyndigheter, 
vannområdene og berørte interesser. Disse har også gitt innspill til teksten i plandokumentene. Det er 
gjennomført flere medvirkningsmøter underveis. 
 

• Regional plan for vannforvaltning 2022- 2027 er et oversiktsdokument på regionalt nivå, og 
beskriver hvilken miljøtilstand vannforekomstene er i, hvilke miljømål de har, hvordan 
miljømålene kan oppnås og innen hvilke tidsfrister. Planen viser hvordan vannmiljøet og 
vannressursene i vannregionen skal forvaltes i et langsiktig perspektiv.  

• Regionalt tiltaksprogram 2022 – 2027 gir en oppsummering av påvirkningene på vannmiljøet, 
og hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå miljømålene for vannet i vannregionen. 

• Handlingsprogram 2022-2027 viser hvordan planen skal følges opp og hva som er planlagt i 
planperioden. Vedtatt handlingsprogram medfører forpliktelser om å avsette ressurser til 
oppfølging av planen. Rullering av handlingsprogrammet vurderes årlig. 

 
Send inn ditt høringssvar 
Frist for å sende inn høringssvar er 31. mai 2021. 
Merk forsendelsen «Regionale vannforvaltningsplaner – 2021/19906» 
 
Svar på høringen: 

• Elektronisk skjema for innsending: Høring: Regionale vannforvaltningsplaner - Viken 
fylkeskommune 

• eDialog: Send sikker henvendelse via eDialog 
• Postadresse: Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg 

 
 
Hvem kan svare på høringen? 
Kommuner, offentlige myndigheter, organisasjoner og alle andre som har interesse for 
vannforvaltning inviteres til å bidra med innspill, slik at vi kan få en enda bedre plan for hvordan vi skal 
oppnå et godt vannmiljø til glede og nytte for hele samfunnet.  
 
 
Hva ønsker vi tilbakemelding på? 
Alle deler av dokumentene er åpne for innspill og uttalelser, men vannregionmyndigheten ønsker 
spesielt innspill på følgende:  
 

• Gir vannforvaltningsplanene god nok oversikt over miljøtilstanden i vannet? 

• Er miljøtilstanden og påvirkningene riktig beskrevet? Finnes det data hos sektormyndigheter eller 
lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til bedre beskrivelse? 

• Synliggjøres miljømålene godt nok? 

• Bidrar planen til tydelig plassering av ansvar og tilstrekkelig med tiltak for å nå miljømålene? 

• Er de nødvendige virkemidlene på plass for å gjennomføre de tiltakene det er behov for? 
 
 
 
 

https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-og-offentlig-ettersyn/horing-regionale-vannforvaltningsplaner.88549.aspx
https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-og-offentlig-ettersyn/horing-regionale-vannforvaltningsplaner.88549.aspx
https://viken.no/om-fylkeskommunen/kontaktinformasjon/kontakt-fylkeskommunen/kontakt-oss-pa-edialog.17807.aspx
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Høringsmøter og kontaktinformasjon 
Det vil arrangeres digitale høringsmøter og webinarer i høringsperioden. Disse vil bli publisert 1. mars 
2021 på Innlandet og Viken (vannportalen.no). 
 
Her kan du også finne mer informasjon om vannforvaltningen. 
 
Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe. Kontaktinformasjon finner du her på Vannportalen.no. 

 

Vennlig hilsen 

Anne Beathe Tvinnereim  

Fylkesråd for plan, klima og miljø  

 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/innlandet-og-viken/moter-og-dokumenter/vannregionutvalget/mote-25.11.2020/

