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Organisering - Vannområde Indre Oslofjord Vest 
Eierskap: 

 Oslo, Bærum, Asker, Røyken Hurum, 
Lier, Hole, 

Ringerike, Nesodden og Frogn 
kommuner 

Styringsgruppe:   
Adm represetnanter fra kommunene . 

Repr. for fylkeskommunene.  
Fylkesmennene deltar som observatører. 

 Administrativ prosjektgruppe:  
personer fra kommunene. Repr. fra 

fylkekommunene, 
FM og sektormyndigheter. 

Faggruppe 
kommunalteknikk 

Faggruppe - biologisk 
mangfold 

Faggruppe – 
arealplanlegging 

Faggruppe - landbruk Faggruppe – Kyst 

 Referansegruppe: 
Organisasjoner og foreninger, andre 

interessehavere. 

Prosjektleder  
Ingvild Tandberg 
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Vannforvaltningsarbeidet :  
 

 

 Formål 
 

– har som mål å sikre god økologisk og kjemisk tilstand i 
vannområdet  

 i tråd med kravene i Vanndirektivet  

 

– har følgende tidsfrister: 
• tiltaksplaner for å oppnå målet skal være klare innen 2015 

• tiltakene skal være igangsatt innen 31.12.2018 

• god kjemisk og økologisk tilstand for vannkvalitet skal nås innen 2021 
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Hvordan medvirke? 

 

• Arnsteins stige for 

medvirkning 

•  Medvirkning er omfordeling 

av makt som gjør at 

underpresenterte grupper 

målbevist inkluderes i 

framtiden 

• En klar verdisetting av at 

grad av reelle medvirkning 

skal øke oppover i stigen Ikke deltaking 

Grader av symbolsk  

deltaking 

Grader av  

borgermakt 



5 Medvirkningsforløp – grader 

av involvering 

1 3 4 5

Offentlighet Informasjon Diskusjon Medbestemmelse Beslutningsrett
Planprosess 

med kun 

annonsering i 

aviser/nett + 

tilskriving m 

brev. Kun lovens 

minstekrav

Planprosess som 

la opp til info.skriv 

, brosjyrer, 

avisartikler, radio, 

åpne møter

Planprosess med 

sporadiske møter 

med berørte 

interesser, 

rådgivende grupper, 

folkemøter , 

avisdebatt

Planprosess med aktiv 

bruk av arbeidsgrupper 

av berørte interesser, 

aktive virkemidler for 

debatt og innspill

Planprosessen ga 

berørte  

beslutningsrett over 

planutforming (i 

større eller mindre 

grad)

    1     5   4    3    2

Etter Tore Sager  



Hovedmålet med medvirkning er å arbeide for et godt 

vannmiljø i fellesskap med lokale interessenter, sektorer, 

fagpersoner og myndigheter, men det er også andre 

viktige faktorer: 
 

• Ansvarliggjøring av aktørene. Gi mulighet for aktiv deltakelse og reell påvirkning 

• Felles kunnskapsgrunnlag 

• Felles virkelighetsforståelse  og utfordringer og løsninger 

• Tverrsektoriell, tverrfaglig og tverrorganisatorisk informasjon 

 

 

Medvirkning i vannforvaltningsorganisasjonen er en 

utfordring fordi : 
 

• Det er mange involverte 

• Metoder og verktøy ikke ferdig ennå 

• Stort arbeid, mange tiltak, stramme tidsfrister 

• Avanserte prøvetakings- og analysemetoder for å klassifisere skaper skille 

mellom planleggere og utførere 
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Medvirkning i vannområde Indre Oslofjord Vest 
 

Lysakervassdraget:  

Har samarbeidet med Lysakervassdragets venner om episoder med lav 

vannføring – i 2013 og 2014 

 

Prosessen med KDP Lysakervassdraget : Huseiere vs 

vassdragshensyn? 

 

 

Svært viktig med lokalt engasjement ved vassdragene, for dette er 

personer som har anledning til å følge daglig eller ukentlig med på elva, 

bekken eller innsjøen, og som melder ifra hvis noe ser uvanlig ut. 
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Prosessen med KDP Lysakervassdraget : 

boliginteresser vs vassdragshensyn. 

Medvirkning og interessekonflikter 



Medvirkning i vannområde Indre Oslofjord Vest: 
 

Elveforumene i Asker og Bærum bidrar med viktig lokal kontakt 

 

Andre eksempler: 

• Vellene – vel langs vannforekomstene i Asker har fått – og tatt – oppdraget 

med å registrere og melde fra om hendelser og ukjente rør ol langs egne 

vannforekomster 

• Lierskogen/Lier kommune: Stort engasjement fra grunneiere, fiskeforening 

og vel knyttet til vannforvaltning, fiskebestander og økologisk tilstand i 

vannforekomstene oppstrøms og nedstrøms Dikemarkvannene 

• Prøvefiske i samarbeid med fiskeforeninger, ungdomsskoler og videregående 

skoler 
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Medvirkning i vannområde Indre Oslofjord Vest: 
 

Årlig seminar i vannområdet for å skape kontakt mellom  

Vannområdets organisasjon og lokale interesseorganisasjoner 

 

Årets seminar arrangeres ca 14.september  

og har sigevann fra avfallsfyllinger som tema 
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