
 573  Vann I 04 2011

Nytt fra Klif

NYTT fra 
 

Klif jobber for bedre vannmiljø

Av Marit Ruge Bjærke og Jon Lasse Bratli, 
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Forurensningsloven med forskrifter er 
et av de viktigste virkemidlene vi har for 
å få gjennomført tiltak for å forbedre 
vannmiljøet. Klif har nylig skrevet brev 
til Miljøverndepartementet for å fortelle 
hvordan vi vil følge opp arbeidet med å 
oppnå god miljøtilstand i alt vann i Norge.

Mange planer små ...
I perioden 2010-2015 vurderes miljøtil-
standen for alt vann i Norge. Bakteppet 
er vannforskriften, gjennomføringen av 
EUs vanndirektiv her i landet. Målet er at 
både innsjøer, elver, kystvann og grunn-
vann skal ha god miljøtilstand, og at van-
net skal forvaltes helhetlig fra fjell til 
fjord. Basert på resultatene skal det lages 
regionale forvaltningsplaner med tiltaks-
program. Tiltaksprogrammet skal angi 
både eksisterende og planlagte tiltak for 
å opprettholde eller oppnå god miljøtil-
stand i vassdrag, grunnvann og kyst.

Sektormyndighetene  
har ansvar!
11 fylkeskommuner er utvalgt som vann-
regionmyndighet og koordinerer arbei-

det med vannforvaltningsplanene. Dette 
betyr imidlertid ikke at ikke sektormyn-
dighetene kan sette seg ned og slappe av, 
i trygg forvissing om at vannmiljøet blir 
bedre. Det er nemlig ikke vannforskrif-
ten selv, men sektorlover og -forskrifter 
som skal brukes til å gjennomføre nød-
vendige tiltak.

Sektormyndighetene har både ansvar 
for å utrede forslag til tiltak, for å utrede 
premissene for fastsettelse av miljømål 
og for å legge vedtatte vannforvaltnings-
planer til grunn for arbeidet sitt. Som 
forvalter av forurensningsloven har vi i 
Klif et omfattende ansvar for å bidra til at 
planene blir gjennomført og at miljømå-
lene nås på forurensningsområdet. Vi har 
vurdert det slik at forurensningsloven i 
de fleste tilfeller gir oss tilstrekkelig 
hjemmel til å følge opp nødvendige tiltak 
på vårt myndighetsområde, både når det 
gjelder hjemmel til å endre en tillatelse 
til forurensende virksomhet og hjemmel 
til å pålegge tiltaksorientert overvåking 
og utredning av tilstanden i vannfore-
komstene.
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Tiltak gjennomføres nå
Det er allerede laget planer for omtrent 
20 % av vannet i Norge. I løpet av 2011 
og 2012 vil Klif utrede og vurdere de til-
takene som er foreslått på vårt myndig-
hetsområde. Mange tiltak for å bedre vann-
miljøet er allerede satt i gang eller plan-
lagt, men det er også en del som gjenstår. 

I det videre arbeidet frem mot 2015 vil 
Klif være representert av Fylkesmannen i 
vannregion- og vannområdeutvalg, men 
vil selv sørge for å utrede mulige tiltak for 
å bedre vannmiljøet på de områdene der 
vi er myndighet. Dette vil vi gjøre i 2012.

Nye krav til 
resipientovervåking?
Vannforskriften stiller også krav til at det 
skal utføres tiltaksorientert overvåking 
og problemkartlegging. En utfordring for 

Klif i tiden fremover er å få samordnet 
det vi pålegger av utslippskontroll og re-
sipientovervåking i dag med de kravene 
vannforskriften stiller til tiltaksorientert 
overvåking. Klif vil i 2011 og 2012 gjen-
nomgå den resipientovervåkingen vi i 
dag pålegger gjennom forurensningslo-
ven. I denne gjennomgangen vil vann-
forskriftens krav være sentrale, både når 
det gjelder hva som bør overvåkes og når 
det gjelder hvilke krav det er rimelig å 
pålegge forurensende virksomheter.

Mer informasjon
Vannportalen (www.vannportalen.no) er 
det offisielle nettstedet for vannforskrif-
ten. Her finner du informasjon om ar-
beidet med gjennomføring av vannfor-
skriften i Norge og annet arbeid tilknyt-
tet EUs vanndirektiv.

Utlegging av aktivt kull og leire i blanding som tynntildekking på forurenset sjøbunn. Foto: Klif


