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Videre oppfølging av Hurdalssjøen –

ansvar, roller og muligheter 



Vannforskriften og EUs vanndirektiv 

• skal beskytte og sikre bærekraftig 

bruk av vannressursene 

 

• på tvers av sektorer og 

administrative grenser  

 

• Arbeidet er inndelt i 12-års plan-

perioder som overlapper med 6 år 



Regioner, 

Vannområder og 

vannforekomster 

 Hele landet/Europa delt opp i: 

1. Vannregioner 

 



Regioner, 

Vannområder og 

vannforekomster 

 Hele landet/Europa delt opp i: 

1. Vannregioner 

 

2. Vannområder 

 



Regioner, 

Vannområder og 

vannforekomster 

 Hele landet/Europa delt opp i: 
1. Vannregioner 

 
2. Vannområder 

 
3. Vannforekomster 

Tilstandsvurdert 

Problemkartlagt 

Foreslått miljøforbedrende tiltak 

(vannforskriften) 

 
• Link til vann-nett 

http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://vann-nett.no/saksbehandler/


Ulike aktører 

• Vannområdet   prosess & fag 

 

• Sektorene   myndighet 

 

• Fylkesmannen   fagmyndighet 

 

• Fylkeskommunens prosessansvar 

 

• Referansegruppa innspillspartner/påvirker 

 



Regional plan for vannforvaltning 

2016 - 2021 

• Vedtatt av samtlige fylkesting des. 2015 

 

• Godkjent, med endringer, av KLD i sommer 

2016 

 



Hurdalssjøen på prioriteringslista 
• Hurdalssjøen lagt inn som regional prioritet 1.  

 
• Enighet i planen mellom planeier og sektor 

 
• Problemkartlegging og videre vurdering ift. VRL 

§ 66 om innkalling til konsesjon. 
 

• Hurdalssjøen som prioritet 1 frem mot 2021 er 
avslått i godkjenningen 
 

• Hvor går veien videre nå? 
 



Veien videre 

Dersom det er ønske om et regelverk (konsesjon) 

for reguleringen av Hurdalssjøen kan §66 

benyttes  

 

Hvem kan be om dette? 

1. Fylket gjennom vedtatt regionalplan 

2. Kommune gjennom egne vedtak 

3. Grunneierlag eller andre 

interesseorganisasjoner 

4. Egentlig alle  

 



Innkalling til konsesjonsbehandling etter § 66 

i vannressursloven 

§ 66.(forholdet til eldre tiltak)Loven gjelder også vassdragstiltak som ble 
påbegynt før loven trer i kraft (eldre vassdragstiltak). 
En konsesjon etter lov 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene §§ 104 og 105 eller 
vedtak etter § 144 gjelder som en konsesjon etter loven her. 
Eldre vassdragstiltak som ikke trengte tillatelse etter tidligere 
vassdragslovgivning, kan fortsette uten konsesjon etter § 8. 
Vassdragsmyndigheten kan i særlige tilfelle likevel bestemme i enkeltvedtak at 
tiltaket må ha konsesjon, og at tiltaket blir ulovlig hvis det ikke sendes søknad 
innen en fastsatt frist. 
For eldre vassdragstiltak gjelder § 10 i den utstrekning tiltaket ikke har gjort 
bruk av den alminnelige lavvannføring før lovens ikrafttreden. Ved 
konsesjonsbehandling av eldre vassdragstiltak etter tredje ledd annet punktum 
gjelder § 10 fullt ut. Har et eldre vassdragstiltak konsesjon etter 
vassdragsloven, kan det ved omgjøring etter § 28 settes krav i samsvar med § 
10 annet ledd. For eldre vassdragstiltak som faller inn under 
vassdragsreguleringsloven gjelder § 10 ikke. 
For utøvelse av rådighet over grunnvann gjelder første til fjerde ledd så langt 
det passer. Grunnvannsuttak etablert før lovens ikrafttreden kan utøves i 
samme utstrekning som tidligere uavhengig av bestemmelsen i § 44 første 
ledd. 

 



NVE 
Konsesjonsplikt vurdering  

a) Gammelt, konsesjonsfritt anlegg 

 Ingen saker 

a) Innkalling til konsesjonsbehandling etter § 66  

 Ingen saker 

 



Fylkeskommunen/VRM 

1. Forbedring av Økologien  

 

2. Brukerinteresser 

 

- Følge opp vedtak fra KLD og be om 

begrunnelse for avslag 

 

- Delta i dialog med ansvarlig myndighet 

 

 





Organisering i Vannområdene 


