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Planprogram - Vestland vannregion

Vedtak av planprogram - Regional vannforvaltningsplan for
Vestland vannregion
Fylkesrådens innstilling til vedtak
Viken fylkeskommune vedtar planprogram for regional vannforvaltningsplan for Vestland
vannregion.
25.02.2020
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim
fylkesråd for klima og miljø

Bakgrunn for saken
Regionale planer for vannforvaltning er utarbeida for hele landet, og skal rulleres til neste
planperiode som er fra 2022-2027. Vestland fylkeskommune er vannregionmyndighet for
Vestland vannregion, og leder prosessen med oppdatering av regional vannforvaltningsplan
og tiltaksprogram for vannregionen. Som et ledd i denne prosessen er planprogram for
regional vannforvaltningsplan for Vestland vannregion (2022-2027) oversendt til vedtak, da
Viken fylkeskommune er planmyndighet for de deler av Vestland vannregion som ligger i
Viken fylke.

Fakta
Vannforvaltningsarbeidet er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen
(vannforskriften). Videre er arbeidet med regional plan for vannforvaltning hjemlet i plan- og

bygningslovens kap. 8, herunder bestemmelser om høring og vedtak av planprogram for
regionale planer i § 8-3.
Første trinn i planarbeidet er å fastsette et planprogram og beskrive hovedutfordringer for
forvaltningen av vannressurser i vannregionen. Forslag til planprogram og hovedutfordringer
har vært på høring i perioden 1. april til 30. juni 2019. Dokumentene er endret etter
høringsinnspill, og ferdig planprogram skal nå vedtas, se vedlegg. Planprogrammet m.m. er
utarbeida av vannregionene Sogn og Fjordane og Hordaland, som ved nyttår blei slått
sammen til Vestland vannregion. Hovedutfordringene er en del av kunnskapsgrunnlaget for
planprogrammet, og er tilgjengelig på vannregion Vestland sine nettsider:
http://www.vannportalen.no/vannregioner/vestland/plandokumenter/planperiode-2022--2027/.
Alle berørte fylkeskommuner i vannregionen fastsetter planprogrammet som regional
planmyndighet for eget fylke. Buskerud fylkeskommune var regional planmyndighet for om
lag 130 km2 i Vestland vannregion, se tabell under. Da planprogrammet ikke blei vedtatt av
Buskerud fylkeskommune før nyttår, er det Viken fylkeskommune som nå er planmyndighet.
Tabell 1: Kommuner i Viken som er en del av Vestland vannregion, og hvilket vannområde de tilhører. Tabellen
viser også totalt areal i kommunen, areal i vannområdet og hvor stor %-andel av kommunens areal det utgjør.

Kommune

Vannområde

Nore og Uvdal
Hol
Ål
Hemsedal

Hardanger
Indre Sogn
Indre Sogn
Indre Sogn

Totalt areal i
kommunen
2502,16
1854,54
1174,98
753,52

Areal i Vestland
vannregion (km2)
0,8
101,8
9,0
17,0

% -andel
0,03
5,5
0,8
2,3

Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet fram mot revidert og oppdatert
vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram legges opp. Planprogrammet gjør rede
for:
-

Formål med planarbeidet
Planprosessen med frister og deltakere
Opplegg for medvirkning
Behov for utredning

Problemstillinger og alternative løsninger
Alternative løsninger er ikke vurdert som nødvendig.

Vurdering
Gjeldende regionale vannforvaltningsplaner har utløst stor aktivitet for å forbedre og beskytte
vannmiljøet. Tiltaksgjennomføring er godt i gang i regi av sektormyndigheter med ansvar for
tiltak innenfor sine ansvarsområder. Tiltaksarbeidet har vist positive resultater for vannmiljøet
i mange vannforekomster. Samtidig har arbeidet utløst mye lokalt engasjement og gitt
positive virkninger for viktige brukerinteresser.
2

Det er innhentet mye ny kunnskap om vannmiljøet gjennom oppfølgingen av gjeldende
vannforvaltningsplan. Bedre kunnskap viser at tilstanden i mange vannforekomster er bedre
enn det som blei vurdert forut for gjeldende plan, andre vannforekomster har dårligere
tilstand. Samtidig ser vi at det er forhold som medfører økte påvirkninger og forverring av
miljøtilstanden i en del vannforekomster, eksempelvis effekter av klimaendringer, økt
befolkning/endra bosettingsstruktur og utbyggingspress i vassdragsnære områder. Dette viser
at det vil være behov for jevnlig oppdatering av vannforvalningsplanene, slik at miljøtilstand,
miljømål og tiltak tilpasses de utfordringene som vannmiljøet til enhver tid står overfor.
Svarene som er kommet inn til høring av planprogram viser at det er et bredt engasjement for
en god vannforvaltning. Alle synspunktene bidrar til en god planprosess og enda bedre
vannforvaltningsplaner for neste periode.

Konsekvenser
Økonomiske: Som vannregionmyndighet skal Vestland fylkeskommune lede prosess- og
planarbeid for regional vannforvaltningsplan for vannregionen. Vestland fylkeskommune
mottar statlige midler som bidrar til å dekke kostnader forbundet med dette arbeidet.
Arbeidet medfører ikke kostnader for Viken fylkeskommune, utover det som er budsjettert.
Miljømessige: Oppdaterte vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram er viktige verktøy som vil
bidra til bedre vannmiljø, som både tilfredsstiller miljømål i henhold til vannforskriften og
viktige brukermål i vannregionen.

Vedtakskompetanse
Reglement for delegering av myndighet fra Fylkestinget i Viken og tildeling av innstillingsrett,
punk 3.5.2, andre avsnitt punkt e.
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