Handlingsprogram 2016
REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TRØNDELAG
2016-2021
Beskrivelse av planen
Regional plan for vannregion Trøndelag ble vedtatt som innstilt av fylkesutvalget i Sør-Trøndelag
fylkeskommune 10. juni 2014 (FU-sak 209/14), og i fylkesråd i Nord-Trøndelag fylkeskommune 24.
juni 2014 (FR-sak 117/14).
Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).
Forskriften innfører EUs vanndirektiv av 01. januar 2000 i norsk forvaltning, og sikrer beskyttelse og
bærekraftig bruk av vannet vårt etter høyest mulige standard og på tvers av alle etater som berører
vann. Det stilles krav til vannets økologiske og kjemiske kvalitet for at målsetningene etter forskriften
skal være oppnådd. Generelt skal alle vannforekomster ha minst god økologisk og kjemisk tilstand
innen utløpet av den regionale vannforvaltningsplanen i 2021. Tiltaksprogrammet som følger planen
bruker fastsatte miljømål for alle vannforekomster for å beskrive type og omfang av tiltak som må
gjennomføres for å oppnå de satte målsetningene.
Plan og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt
handlingsprogram som rulleres årlig i løpet av planperioden. Det er fylkestinget som vedtar
handlingsprogrammet som en del av den regionale planen. Det er også fylkestinget som har ansvar
for å ta handlingsprogrammet opp til en årlig rullering. Ved denne rulleringen fornyes inngåtte
avtaler med andre regionale og kommunale aktører om gjennomføringen av planen.

Handlingsprogram for Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag
VRM: Vannregionmyndigheten (Sør-Trøndelag fylkeskommune)
VRU: Vannregionutvalg
VOU: Vannområdeutvalg
Hovedansvar Medvirkende
FM: Fylkesmannen
KOM: Kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag fylker
Oppgave 1:
Koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av forskriften i henhold til tidsfristene som er angitt.
Aktivitet 1
Utarbeide planprogram for rullering av planen
Aktivitet 2
Oppdatere karakterisering og klassifisering
FM
Alle berørte
sektormyndigheter
Oppgave 2:
Legge til rette for arbeidet som skal utføres.
Aktivitet 3
Avholde minimum 1 årlig møte i det regionale vannregionutvalget
VRM
VRU
Aktivitet 4
Holde regional referansegruppe løpende orientert om arbeidet
VRM
VRU
Aktivitet 5
Avholde minimum 1 årlig møte i vannområdeutvalg
VOU
VRM, alle berørte
sektormyndigheter
Aktivitet 6
Tilrettelegge for god medvirkning gjennom hele prosessen, spesielt på lokalt nivå
VRM
Prosjektledere
Aktivitet 7
Bidra til fokus på vann – samordning av øvrig virksomhet og avdelinger i
VRM
Fylkeskommunen
fylkeskommunen
Aktivitet 8
Bidra til formidling av arbeidet og konsekvensene av den regionale planen
VRM
Prosjektledere
Aktivitet 9
Tilby kurs i vann‐nett og tiltaksmodulen for kommunene
VRM
Prosjektledere
Aktivitet 10 Utarbeide helhetlige vannmiljøplaner (i henhold til plan‐ og bygningsloven) med
KOM
VRM
utgangspunkt i Regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag
Aktivitet 11 Avholde årlig prosjektledersamling
VRM
Prosjektledere
Oppgave 3:
Følge opp myndigheter som har oppgaver i henhold til forskriften.
Aktivitet 12 Gjennomføre vedtatt tiltaksprogram
VRM
Alle berørte
sektormyndigheter
Aktivitet 13 Rapportere på vedtatt tiltaksprogram
VRM
Alle berørte
sektormyndigheter
Aktivitet 14 Gjennomføre vedtatt overvåkningsprogram
VRM
Alle berørte
sektormyndigheter
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Oppgave 4:
Planlagte prosjekter i vannregionen:
Se oversikt i det regionale tiltaksprogrammet

VRM

Alle berørte
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