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Høring av regional vannforvaltningsplan med tilhørende dokumenter for Agder vannregion 
2022 - 2027   
 
Agder fylkeskommune sender forslag til Regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion 
med tiltaksprogram og handlingsprogram på høring. 
 
I tråd med vannforskriften fastsetter den regionale vannforvaltningsplanen miljømål for alt vann, 
både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannet og er beskrevet som miljøtilstanden som skal oppnås i planperioden 
2022 – 2027. Planen og de tilhørende dokumentene viser hvordan miljøtilstanden er i dag, og 
hvilke tiltak som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er 
nødvendig. 
 
Fylkesutvalget i Agder fylkeskommune vedtok å legge forslag til vannforvaltningsplan med 
vedlegg og tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram ut på høring og offentlig ettersyn i 
møte 16.03.2021. Plandokumentene har vært jobbet frem i samarbeid med både lokale, 
regionale og statlige myndigheter gjennom arbeidet i vannregionen og i Vannregionutvalget. 
 
 
Frist for å komme med innspill til planforslaget er 17. juni 2021. 
 
 
Høringsdokumentene finner du her:  
https://www.vannportalen.no/vannregioner/agder/plandokumenter-vannregion-
agder/planperiode-2022---20272/ 
 
 
Om planforslagene: 
 

1. Forvaltningsplanen (Vårt verdifulle vann): 
a. Gir en overordnet beskrivelse av kunnskapen om dagens tilstand i vannmiljøet 

vårt. 
b. Beskriver hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal forvaltes i 

kommende planperiode (2022 – 2027). 
c. Redegjør for hovedutfordringene og hvordan vi skal jobbe med disse. 
d. Setter miljømål for alle vannforekomster i vannregionen. Målene er styrende for 

https://www.vannportalen.no/vannregioner/agder/plandokumenter-vannregion-agder/planperiode-2022---20272/
https://www.vannportalen.no/vannregioner/agder/plandokumenter-vannregion-agder/planperiode-2022---20272/
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videre forvaltning og planlegging. 
2. Tiltaksprogrammet: 

a. Tiltaksprogrammet synliggjør hvilke tiltak som må på plass for å tette gapet mellom 
dagens tilstand og vedtatte miljømål. 

b. Relevante myndigheter har selv foreslått tiltak innen sine ansvarsområder. 
3. Handlingsprogrammet: 

a. Inneholder prosjekter og aktiviteter av mer overordnet karakter, som må på plass 
for at miljømålene skal kunne nås. 

b. Aktivitetene følger opp planens prioriteringer i planperioden 2022 – 2027. De skal 
være konkrete og målbare. 
 

 
Høringsinnspill 
Kommuner, offentlige myndigheter, organisasjoner, næringsliv og alle andre som har interesse 
av vannforvaltning inviteres til å bidra med innspill, slik at vi kan få en enda bedre plan for 
hvordan vi skal oppnå et godt vannmiljø til nytte og glede for hele samfunnet. 
 
Alle delene av dokumentene er åpne for innspill og uttalelser, men vannregionmyndigheten har 
utarbeidet en høringsveileder som gir tips til hvilke tema vi særlig ønsker innspill på, hvordan 
innspillene ønskes og hvor du kan finne informasjon om temaene i høringsdokumentene. 
 
Vannforvaltningsplanen med tilhørende dokumenter vil justeres på bakgrunn av 
høringsuttalelser og skal behandles i fylkesutvalget og fylkestinget i november og desember 
2021. Den vedtatte vannforvaltningsplanen skal deretter sendes til Klima- og miljødepartementet 
for godkjenning. 
 
Høringsuttalelser merkes med «Høringsinnspill til Regional vannforvaltningsplan for Agder» og 
sendes med e-post til postmottak@agderfk.no eller til Agder fylkeskommune, Postboks 788 
Stoa, 4809 Arendal. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Arne Thomassen     
fylkesordfører     
     

    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
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