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Vassforskrifta
Hovudformål:
 Miljømål som beskyttar og sikrar berekraftig bruk

av vatnet

 Hovudmål: Minst god miljøtilstand

 Utarbeiding av regionale planar for å oppfylle 
miljømål

 Iverksetting av tiltak – førebyggje, forbetre eller 
gjenopprette



Prinsipp

• Heilskapleg – sektorovergripande
• Alle sektorar som påvirkar vatn er med

• Kunnskapsbasert

• Vatnet som økosystem



Kva er miljøtilstand?
 Alt vatn har fått en miljøtilstand

 Økologisk tilstand:
• Biologiske element (Fisk, botndyr planter etc.)
• Kjemiske paramenter (Fosfor, nitrogen)

 Kjemisk tilstand: Utvalde farlige kjemiske 
stoff



Organisering



Vassforvaltningsplan 2022 - 2027

«…skal være et oversiktsdokument på regionalt nivå 
over korleis ein ønskjer å forvalte vassmiljøet og 

vassressursane i vassregionen i et langsiktig 
perspektiv.»

 Miljømål for alt vatn og tiltak

 Ny plan avventer godkjenning av KLD i 2022

 Grunnlag for kommunale-, regionale- og statlege
organ si verksemd og saksbehandling



Sette Tilstand: 
Sjøørret kommer ikke opp = dårlig Sette Miljømål= God Steg 3, gjøre tiltak= Fisketrapp

Mål oppfylt =
Bra for fisk
Miljø
Folk

Miljømål og tiltak



Avløp kan ha økologiske effektar
 Eutrofiering/overgjødsling:

 auka algevekst
 tilgroing
 nedslamming av botn 
 redusert sikt
 Auka nedbryting og oksygenmangel

 Spreidd avløp – mindre og meir sårbare resipientar



Overgjødsling fortsatt eit problem



...også i Møre og Romsdal



Avløp prioritert i plan
 Landbruk og avløp er ei av dei største 

påverknadane i regionen. 

 Overvaking og innhenting av kunnskap om 
påverknadane er ikkje tilstrekkeleg

 Oppfylling av miljømål krev prioritering av 
avløp i planperioden – stat, region og 
kommune

 Planen skal leggjast til grunn for kommunal og 
statleg planlegging og verksemd i regionen,





Forhold vassplan og regelverk for avløp
• Ansvar for oppfølging av vassforskrifta er 

lagt til ulike sektorstyresmakter og 
kommune. 

• Plan følgjast opp sektorvis og med 
eksisterande virkemidlar

• Aktuelle tiltak avløp:
• Grunnleggende – forureiningsforskrifta del 4

• Supplerande – Der rensekrav ikkje er nok



Og husk…

 Der rensekrav er oppfylt men 
tilstand fortsatt er dårleg:
• Strengare tiltak

 At tilstand er god gir ikke grunn til 
å ikkje oppfylle rensekrav

Målet er minst 
god tilstand



Når vi miljømåla? – Nei…?
 Oppfylle rensekrav = oppfylle miljømål

 Krever admin og økonomiske ressursar
 Krever politisk vilje
 Krev fleire tiltak

 Avløp må prioriterast – nasjonalt –
regionalt og lokalt!



Nasjonale føringar for avløp
Alle avløpsanleggene i den enkelte kommune skal oppfylle 
forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene kan nås innen 
2027, og senest innen 2033. 

 Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser 
etter 1.1.2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir 
renset i tråd med rensekravene i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13. 

 Fylkesmannen skal påse at utslipp fra avløpsanlegg innenfor tettbebyggelser som faller inn 
under deres myndighetsområde blir renset i tråd med kravene i forurensingsforskriftens 
kapittel 14. 

 Innsatsen bør først prioriteres i nedbørsfelt til vannforekomster som er påvirket av utslipp av 
avløpsvann og som har dårligere enn god tilstand og/eller har viktige brukerinteresser. 



Miljødirektoratets godkjenningsbrev av plan

 Slik tiltaksprogrammet for avløp nå er, kan det sjå ut som om 
fleire av kommunane ikkje har teke innover seg ansvaret sitt for 
å følgje opp nasjonale føringa og sitt ansvar for avløpssektoren 
generelt. Miljødirektoratet forventar at fleire av kommunane i 
denne vassregionen får sanert ureinsa utslepp og sørgjer for at 
reinseanlegg reinsar i tråd med ureiningsforskrifta sitt krav.

 .. alle vassområda legg inn kartlegging av separate avløp der 
denne oversikta ikkje finnast. 



Kor skal vi begynne
 Få oversikt – kartlegg separate avløp

 Tiltak for å oppnå krav i regelverk
 Utbetring
 Tilknytt kommunalt nett

 Første prioritet: 
 vassforekomster med stor påverknad 
 tilstanden er dårlegare enn god
 og/eller hvor det er viktige brukerinteresser som 

drikkevann, badeplassar, fiskeinteresser m.m



Naudsynt å tenke heilskapleg
 Avløp er ein av fleire påverknadar

 Avløptiltak må gjerast saman med 
andre tiltak

 Landbruk
 Kantsone
 Gjødselhandtering

 Inngrep
 habitattiltak



Bruk www.vann-nett.no



 Kommunen, avløp og spreidd avløp er ein sentral del av vassforvaltninga

 Når ikkje miljømål i dag - Vassplan og nasjonale føringar er ein marsjordre. 

 Behov for kunnskap og kartlegging – vassmiljø og separate avløpsanlegg 

 Vil kreve auka ressursar – økonomisk,administrativt og kompetanse

 Vil vi nok?

Oppsummering



w w w . v a n n p o r t a l e n . n o


