
Sjekkliste for planlegging og
saksbehandling

Sjekkliste for planlegging

Steg 1: Få en oversikt

1.Planer med synlige vannforekomster

a.Slå opp de aktuelle vannforekomsten i vann-nett.no og sjekk status samt tidligere registrerte
påvirkninger.

i.Tilstand?
ii.Miljømål?
iii.Tiltak – og hvem er ansvarlig for tiltaket?

b.Vil det som skjer innenfor arealplanen påvirke vannet?

2.Planer uten synlige vannforekomster

a.Renner det vann inn i området?

b.Vil det påvirke vannforekomster utenfor området?

Steg 2: Gjennomfør en konsekvensutredning på bakgrunn av det som fremkommer ovenfor.

MERK: Kravet om konsekvensutredning gjelder både for kommuneplanens arealdel og for
reguleringsplaner. Dersom planen ikke vurderes som KU-pliktig må det likevel redegjøres
for virkningene av planen.

Steg 3: Vurdere hvilke virkemidler og kombinasjoner av virkemidler som er best egnet til å ivareta
vannmiljøet på en god måte.

MERK: Med virkemidler i arealplanleggingen mener vi arealformål, hensynssoner,
bestemmelser og retningslinjer.

Sjekkliste for enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye
inngrep
MERK: Vannforskriftens § 12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet
eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at
tilstanden forringes.

1.Slå opp i søknaden og finn ut hva tiltaket består av- fast installasjon, flytende, utfylling, graving
etc.
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2.Hva vil et slikt tiltak påvirke?

3.Slå opp den aktuelle vannforekomsten i vann-nett.no og sjekk status samt tidligere registrerte
påvirkninger.

a.Om der ikke er noen registrerte påvirkninger eller at kjemisk/biologisk status er ukjent- virker
mangelfull: - ring fylkesmannen og sjekk om de vet noe om vannforekomsten (ofte er der rapporter
og informasjon som ikke ligger i vann-nett). Om de har noe be de laste det inn og oppdatere
vannforekomstinfoen.

b.Sjekk kommunens arkiver om der er noen informasjon der.

c.Gjør et søk på en søkemotor – prøv navnet på vannforekomsten og stedsnavn i området, samt
bedrifter hvor det er aktuelt at det kan være gjort arbeid/undersøkelser.

d.Sett opp info over vannforekomsten; om der er undersøkelser som ikke er registrert inn - send
over til fylkesmannen og be om at disse registreres.

4.Vurder om tilgjengelige data gir grunnlag for å vurdere vannforekomstens miljømessige status,
samt påvirkning ved det omsøkte tiltaket.

a.Er det truede arter registrert i området (ålegras, elvemuslinger, kaldtvannskoraller...etc.)

b.Registreringer av anadrom fisk?

c.Registeringer av gytefelt for kommersiell fisk?

d.Er det utslippstillatelser i nærheten og hvilken type utslipp er det?

e.Er det registrerte vrak, dumpingsfelt eller forurenset grunn i området?

f.Er det områder med reguleringsstatus som må spesielt hensyntas i saksvurderingen (ferdsel,
havner, strender etc.)

g.Er det hydromorfologiske/bruksmessige endringer som følge av et slikt tiltak som vil kunne
påvirke miljøet i vannforekomsten?

h.Er det vurdert kjemiske/biologisk forurensing som følge av tiltaket som vil påvirke
vannforekomsten?

i.Er det grunnlag for å gjøre en vurdering etter § 12 i vannforskiften, eller må det innhentes mer
kunnskap?

5.Vannforskriftens § 12 skal vurderes hvis den nye aktiviteten eller det nye inngrepet kan medføre
at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes.
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