
Veiledning til høringsinnspill  
Tabellen under gir veiledning om hvilke tema vi særlig ønsker innspill på, hvordan innspillene ønskes 

og hvor du kan finne informasjon om temaene i høringsdokumentene. Jo mer konkrete innspillene 

er, jo større sannsynlighet er det for at innspillene kan vurderes og bli en del av de endelige 

dokumentene. 

Det poengteres at tabellen er veiledende. Innspill må ikke være knyttet til et spesifikt tema eller 

spørsmål i tabellen. 

Det er ønskelig at innspillene beskriver hva man ønsker å endre i dokumentet og hvilke naturverdier 

og brukerinteresser man søker å ivareta gjennom denne endringen. Eksempel på brukerinteresser 

kan være: friluftsliv, rent drikkevann, eller badeplasser.  

Bruk kartet i vann-nett for å se hvordan det står til i vannet i Nordland (miljøtilstand, miljømål, tiltak, 

påvirkninger osv.): https://www.vann-nett.no/portal/. 

Generelle temaer vi ønsker innspill på: 

 

Kunnskapsgrunnlaget Er kunnskapsgrunnlaget om miljøtilstand og påvirkninger riktig 

beskrevet i plandokumentene og databasen Vann-Nett? Kjenner 

du eller din organisasjon/sektormyndighet til påvirkninger som 

ikke er vurdert eller kjent?  

 

Det er ønskelig at innspillet er konkret i forhold til hvilken type påvirkning 

dette gjelder og hvordan dette kan være negativt for vannmiljøet i innsjø, 

elv, grunnvann eller kystområder. 

 

Tips: Miljøtilstand og påvirkninger er beskrevet i vedlegg 1 i 

vannforvaltningsplanen. Alle de ulike påvirkningstypene er også nærmere 

beskrevet i tiltaksprogrammet. For mer informasjon om hvordan det står 

til med vannet i Nordland se databasen Vann-Nett. Denne databasen er 

nærmere beskrevet i kapittel 2.4  i vannforvaltningsplanen.  

 

Miljømål Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i miljømålene 

som er foreslått?  

 

Innspillet kan være generelt, men det er ønskelig at innspillet er konkret  

når det kommer til hvilken vannforekomst eller vannforekomster dette 

gjelder. Innspillet bør også være konkret om hvilket miljømål som ønskes 

endret. 

 

Tips: Miljømål for de ulike vannforekomstene er beskrevet i kapittel 6.1 

vannforvaltningsplanen. Måloppnåelsen av miljømålene er nærmere 

beskrevet i kapitlene om «vurdering av måloppnåelse» for de ulike 

påvirkningstypene i tiltaksprogrammet. 

 

Tiltak  Trengs det flere tiltak som forbedrer eller opprettholder 

miljøtilstanden til vannet vårt? Trengs det flere tiltak for at 

foreslåtte miljømål skal oppnås? 

 

Innspillet kan være generelt, men det er ønskelig at innspillet er konkret 

når det kommer til hvilke tiltak dette omfatter. Innspillet kan også knyttes 

til hvilken innsjø, elv, grunnvann eller kystområdet dette gjelder.  

 



For en oversikt over alle tiltaksmuligheter og hvilken sektormyndighet 

som er ansvarlig for de enkelte tiltakene vises det til veileder for 

virkemidler og tiltak1. Denne veilederen kan være et godt 

utgangspunkt for å skaffe seg oversikt over hvilke tiltaksmuligheter som 

eksisterer. Veilederen kan også brukes som grunnlag for å komme med 

konkrete innspill til tiltak. 

 

Tips: Alle tiltak som er foreslått i planperiode 2022-2027 er beskrevet i 

tiltaksprogrammet og kapittel 6.2 i vannforvaltningsplanen. 

 

Fokusområder Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i 

prioriteringene som er gjort? Er det andre tiltak, temaer eller 

fokusområder som bør løftes fram? 

 

Tips: Regionale fokusområder er beskrevet i kapittel 5.3 i 

vannforvaltningsplanen. 

 

Overvåking Gjennomføres det overvåking av vannmiljøet som ikke er 

beskrevet i overvåkingsprogrammet? Er det behov for mer 

overvåking av vannmiljøet? 

 

Tips: Overvåkingsprogrammet er beskrevet kapittel 6.3 og vedlegg 7 i 

vannforvaltningsplanen. 

 

Behov for virkemidler Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i hvordan 

manglende virkemidler er beskrevet? Trengs det nye eller 

forbedrede virkemidler innenfor flere områder? 

 

Innspillet bør være konkret når det kommer til hvilke virkemiddel 

(juridisk, økonomisk eller administrativt) og påvirkningstype dette gjelder. 

Innspillet bør også beskrive hvorfor dette er et behov og hvilke positive 

effekter økte virkemidler kan medføre for vannmiljøet. 

 

Tips: Behov for virkemidler er beskrevet i kapittel 7 i 

vannforvaltningsplanen. 

 

Konsekvensutredning Er det mangler i konsekvensutredningen? Er du eller din 

organisasjon/sektormyndighet inkludert i vurderingen? Har 

vannforvaltningsplanen andre konsekvenser som ikke er vurdert? 

 

Tips: Konsekvensutredningen er beskrevet i vedlegg 3 i 

vannforvaltningsplanen. 

 

Handlingsprogram Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i de ulike 

aktivitetene som er beskrevet i handlingsprogrammet? Er 

ansvaret fordelt til korrekt myndighet? Bør det legges til flere 

ansvarsområder? 

 

Tips: Det er også åpent for å forslå nye aktiviteter til 

handlingsprogrammet. 

 

 

 
1 file:///C:/Users/kvmi/Downloads/Veiledning%20Virkemidler%20og%20tiltak%20i%20vannforvaltningen%2001.12.20.pdf  



Spesifikke temaer vi ønsker innspill på: 

 

Plastforurensning Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i 

kunnskapsgrunnlaget knyttet til plastforurensning i Nordland. Er 

det for eksempel andre tiltak og prosjekter som ikke fanges opp i 

vedlegg 8 i vannforvaltningsplanen? 

 

Viktig informasjon: I høringsperioden bes det spesifikt om innspill på 

problemområder knyttet til plastforurensning i våre vassdrag og innsjøer. 

Formålet med arbeidet er både å styrke vår kunnskap om 

plastforurensing i vassdrag i Nordland, samt å velge ut noen områder som 

gis en prioritet knyttet til regional kartlegging og fremtidige tiltak. Innspill 

kan rettes direkte til fylkeskommunen eller til vannområdekoordinator 

for ditt vannområde.  

 

Restaurering Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i listen over 

prioriterte vassdrag? Er det andre vassdrag og potensielle 

restaureringsprosjekter som bør løftes fram? 

 

Tips: Restaureringsprosjekter i Nordland er beskrevet i vedlegg 5 i 

vannforvaltningsplanen. 

 

Prioriteringer 

vassdragsreguleringer 

Er det noen vannforekomster/vassdrag som er påvirket av 

vannkraft og annen type regulering hvor tiltak bør prioriteres i 

særlig stor grad? 

 

Tips: Prioriteringer knyttet til vassdragsreguleringer er omtalt i vedlegg 4 i 

vannforvaltningsplanen. 

- Tabell 14 omhandler prioriterte vannforekomster med miljømål som kan 

medføre krafttap. 

- Tabell 15 omhandler vannforekomster med miljømål som kan medføre 

andre typer tiltak som kan pålegges vannkraftsektoren.  

- Tabell 16 omhandler vassdrag med vannuttak som foreslås innkalt til 

konsesjonsbehandling i planperioden i vannregionen. 

 

Landbruk Er det vassdrag i kommunen med påvirkning fra landbruk som 

bør prioriteres for forbedring av vannmiljø? 

 

Fylkeskommunen og Statsforvalteren utfordrer nå kommunene til å velge 

ut 2-3 vannforekomster i hver kommune. Disse vannforekomstene 

foreslås som kommunens satsingsområder i planperioden (2022-2027). 

De prioriterte vannforekomstene vil bli gjenstand for detaljert kartlegging 

og behovet for konkrete tiltaksplaner vil bli vurdert.  

 

Tips: Hvordan vi skal jobbe temaet landbruk er beskrevet i kapittel 5.3.2 i 

vannforvaltningsplanen.  

 

Retningslinjer for 

arealplanlegging 

Det er utarbeidet generelle retningslinjer for arealplanlegging 

etter plan- og bygningsloven og vannforskriften. Oppleves disse 

retningslinjene som tilstrekkelig for å sikre at vannmiljø ivaretas i 

arealplanleggingen? 

 

Tips: Retningslinjene omtales i kapittel 2.3 i vannforvaltningsplanen.  

 


