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vannregion Glomma 2016-2021 
Samarbeid mellom offentlige og 

private/frivillige. Nøkkelen til suksess for å 

oppnå godt vannmiljø? 





Hovedutfordringene i Akershus 

EUTROFIERING 

BEFOLKNINGØKNING: 

• For stor tilførsel av 

næringsstoffer:  

– avløp  

– landbruk 

• Fortettning 
 

• Overbelastet avløpsnett 
 

• Tette flater 
 

• Overvannsproblematikk 
 

• Miljøgifter 
 

 
 



Hva oppnår vi med planene? 

Miljømål =God økologisk tilstand i 

vannforekomstene 

 

60 % = Tiltak nødvendig 



Regioner, 

Vannområder og 

vannforekomster 

 Hele landet/Europa delt opp i: 
1. Vannregioner (Oslo og Akershus 

tilhører Glomma Vannregion) 
 

2. Vannområder (6 stk med 
hovedareal i Oslo og Akershus) 
 

3. Vannforekomster 
Tilstandsvurdert 

Problemkartlagt 

Foreslått miljøforbedrende tiltak 

(vannforskriften) 

 
• Link til vann-nett 

http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/saksbehandler/


Organisering i regionen 



Organisering i Vannområdene 



Fylkeskommunes ansvar 

• Implementere regional plan øvrige sektorers 
planer 
 

• Årlig rapport om tiltaksgjennomføring 
 

• 2018 - Rapportere til Klima- og 
miljødepartementet  
 

• Formidle arbeidet, gjennomføringen og effekten 
 

• Feie for egen dør 



Vannområdets rolle 
 Utarbeide grunnlagsdokumentene for tiltak, miljøtilstand og 

tiltaksrettet overvåkning 
 

 Samle ulike sektorer og kommuner og i felleskap utarbeide 
omforente dokumenter 
 

 Faggruppene kan også fungere som diskusjonsforum der 
man kan ta stilling til enkeltsaker i kommunen med påvirkning 
på vannmiljø 
 

 Vannområdene er kjernen i arbeidet og at dette funger godt 
er avgjørende.   
 

 Fylkeskommunes ansvar å bidra til at dette skjer. 
 



Referansegruppene 
• Har de  virket? 
 
• Regional 
• Lokal 
 
Forvaltningen: den faglige bakgrunnen men 
kjenner ikke alle detaljer 
Referansegruppa: Stor lokalkunnskap 
 
TETT SAMARBEID OM UTFORDRINGENE GIR 
GOD UTTELLING  



Et fruktbart samarbeid? 
Samhandling blir mulig hvis det er felles 
forståelse av:  

 Kunnskapsgrunnlag 

 

 Tilstandsbeskrivelse  

 

 Påvirkninger 

 

 Problembeskrivelse  
 



Hvordan kan dere delta i arbeidet 

Ta kontakt med prosjektleder i vannområdet 

deres vassdrag tilhører 

 

Delta i møter og kom med innspill i enkeltsaker 

og i planprosessen 

 

Kom også gjerne med innspill på hvordan dere 

ønsker å involveres 

 



A) Oppfølging av gjeldene plan 
 Akershus fylkeskommune har som mål at Akershus-kommuner har 

innarbeidet regional vannforvaltningsplan i sin økonomiplan (mål i ØP) 

 Det forventes at planene brukes som grunnlag for statlig planlegging og 
tiltak, budsjetter og enkeltvedtak 

 Årlige handlingsprogram og enhetlig rapportering 

 

B) Rullering av vedtatt plan 
 

 

 

Veien videre 




