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Informasjon om arbeidet etter vannforskriften og
regional vannforvaltningsplan i 2018
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag er som kjent vedtatt, og er
gjeldende fra 2016-2021. Relevante plandokumenter kan leses på
http://www.vannportalen.no/vannregioner/trondelag/. Planen er retningsgivende, og
skal legges til grunn for alle berørte sektormyndigheters planlegging og virksomhet. Vi
har de siste månedene fått en del spørsmål knyttet til oppfølging av planen og pågående
prosess rundt endring i vannforskriften. I dette brevet ønsker vi å orientere om status
for vannforvaltningsarbeidet og viktige oppgaver og frister i 2018.

Oppsummering
Pågående prosess med revidering av vannforskriften påvirker ikke ansvar for å
gjennomføre miljøtiltak etter regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram.
Regional vannforvaltningsplan 2016-2021 skal fortsatt gjelde. Den enkelte
sektormyndighet skal legge vedtatte miljømål til grunn for egen planlegging og
virksomhet, og er ansvarlig for å gjennomføre miljøtiltak for å nå miljømålene. Tiltak
skal være operative innen utgangen av 2018.
Aktiviteten i vannområdene prioriteres av Miljødirektoratet. Det er tildelt statlige midler
til å delfinansiere vannområdekoordinatorstillingene, og den totale bevilgningen til
vannområdene i vannregion Trøndelag er omtrent den samme for 2018 som for 2017.
Sektormyndigheter som har ny kunnskap om påvirkninger og miljøtilstanden i vann må
sende denne informasjonen til Fylkesmannen snarest. Fylkesmannen har ansvar for å
oppdatere kunnskapsgrunnlaget i Vann-Nett, med frist 1. juni 2018.
Den enkelte sektormyndighet skal innen 1. september 2018 oppdatere status for
tiltaksgjennomføring direkte inn i Vann-Nett. Sektormyndighet må be om skrivetilgang
og har ansvar for kvalitetssikring av informasjon og oppdatering av tiltak innen eget
ansvarsområde. Kommuner tilhørende vannområder med ansatt
vannområdekoordinator kan kontakte denne for hjelp.
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Forslag til revidert planprogram/arbeidsprogram, fremdriftsplan og vesentlige
vannforvaltningsspørsmål for vannregionen 2022-2027 skal sendes på høring 1.1.2019.

Om pågående prosess for endring av
vannforskriften
Klima- og miljødepartementet sendte forslag til revidert vannforskrift på høring fra
05.10.2018 til 15.01.2018. Mange vannområder og kommuner har sendt innspill til
høringen. Forslaget til revidert forskrift innebærer at vannforvaltningsplanene ikke
lenger skal vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven. En slik frakopling
fra plan- og bygningsloven medfører at de fylkeskommunene som i dag er
vannregionmyndigheter, ikke lenger skal ha en formell rolle i arbeidet. I stedet foreslår
departementet at utvalgte fylkesmenn utpekes som "regionale vannkoordinatorer" og at
Miljødirektoratet får ansvaret for å utarbeide rullerte vannforvaltningsplaner.
Regional vannforvaltningsplan skal følges opp, uavhengig av hvem som er regional
vannkoordinator og hvilken lov planen er forankret i. Kommuner og andre
sektormyndigheter har ansvar for å følge opp miljøtiltak innenfor eget
myndighetsområde, for å nå fastsatte miljømål.
Inntil videre jobber vi ut fra at forslaget til endring i vannforskriften både kan vedtas
som foreslått og ikke vedtas som foreslått. Vannforvaltningsarbeidet må skje slik
forskriften er i dag frem til den eventuelt ikke er det. Ny vannforskrift blir gjeldene fra 1.
juli 2018.

Status for vannområdene og videre finansiering
Miljødirektoratet har presisert at arbeidet i vannområdene skal prioriteres og at
vannområdekoordinatorstillingene bør opprettholdes og sikres i et langsiktig perspektiv.
Vannregionmyndigheten har fått årlige statlige bevilgninger til videre fordeling til
vannområdene, for å delfinansiere koordinatorstillingene. De årlige bevilgningene
kommer over statsbudsjettet, og kan derfor variere fra år til år. Total budsjettpost til
vannområdene i vannregion Trøndelag det samme i 2018 som i 2017 (kr 1.600.000).
Vannregionmyndigheten har kontakt med vannområdekoordinatorene og
sekretariatskommunene for vannområdene angående kriterier og søknadsordning for å
løse ut disse midlene.

Oppgaver og frister i 2018
Oppfølging av tiltaksprogram
Tiltakene i de vedtatte, regionale tiltaksprogrammene skal være operative senest ved
utgangen av 2018. Med operativ menes at tiltaket skal være gjennomført, igangsatt
eller iverksatt, og at utrednings- og planleggingsfasen er gjennomført.
Den enkelte myndighet har ansvar for å rapportere inn status for egne tiltak i databasen
vann-nett. Endelig frist for rapportering av tiltak er 1. september 2018. For
kommuner i vannområder som har vannområdekoordinator kan det være
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hensiktsmessig at vannområdekoordinatoren tar seg av denne rapporteringen på vegne
av kommunene.
Vann-Nett
Vann-Nett er den nasjonale databasen for vannforvaltning. Der ligger informasjon om de
ulike påvirkningene på vannforekomstene, vannforekomstenes økologisk tilstand, tiltak
og miljømål. Ny versjon av Vann-Nett ble nylig lansert, men alle funksjoner fungerer
ikke enda. Nye Vann-Nett skal ferdigstilles i løpet av våren.
Miljødirektoratet holdt kurs i bruk av Vann-Nett 1. februar 2018. Kurset ble filmet, og
kan sees på http://www.vannportalen.no/nyheter/2018/jan-mars/vann-nett-kurs/.
Kommuner som skal oppdatere statusen for egne tiltak i vann-nett må få brukernavn og
passord til saksbehandlerversjonen. Dette kan fås ved å ta kontakt med Sara Zambon i
Miljødirektoratet.
Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget i Vann-Nett
Vann-Nett har vært låst for redigering i et par års tid. I løpet av denne tida er det
gjennomført mye miljøovervåkning, og kunnskapsgrunnlaget om påvirkninger på og
tilstanden i vannforekomstene våre er bedre. Dermed er det et stort etterslep på å
oppdatere kunnskapsgrunnlaget som ligger inne i Vann-Nett.
Den enkelte sektormyndighet har ansvar for kvalitetssikring av informasjon om egen
sektor i Vann-Nett og skal bidra med kunnskap om miljøpåvirkning fra egen sektor.
Fylkesmannen har hovedansvaret for registreringen av kunnskapsgrunnlaget i VannNett. Der kommunen har ny kunnskap om vassdrag, kystvann eller grunnvann, eller ser
behovet for å justere på informasjon som ligger inne i Vann-Nett, må dette
viderebringes til Fylkesmannen og vannområdekoordinator. Fylkesmannen skal være
ferdig med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget 1. juni 2018. Innspill fra
kommunene bør sendes til/drøftes med Fylkesmannen snarest, men senest
innen 1. mai.
Kontaktinformasjon Fylkesmannen:
For vannområdene Ytre Namdal, Ytre Namsen, Namsen, Ångermanälven,
Indalsälven og Inn-Trøndelag: Leif Inge Paulsen, fmtllip@fylkesmannen..no,
74168093
For vannområdene Stjørdalsvassdraget, Nea-Nidelva, Gaulavassdraget,
Orklavassdraget, Søndre Fosen og Nordre Fosen: Iver Øfsti Tanem,
fmtlita@fylkesmannen.no, 73199221
Kontaktinformasjon vannområdekoordinatorene:
Søndre Fosen vannområde: Kari Anne Solberg,
kari.anne.solberg@hemne.kommune.no, 91129284
Orkla vannområde: Marte Turtum, marte.turtum@meldal.kommune.no,
91129284
Gaula og Nea-Nidelva vannområder: Lise Hatten,
lise.hatten@malvik.kommune.no, 41611689
Stjørdalselva vannområde: Bjørn Borge Skei,
bjorn.borge.skei@stjordal.kommune.no, 48250150
Nordre Fosen vannområde: Ny koordinator starter i midten av april, ta i
mellomtiden kontakt med vannregionmyndigheten eller Siri Vannebo,
siri.vannebo@rissa.kommune.no, 90648645
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Namsen vannområde: Lars Arnesen, lars.arnesen@grong.kommune.no,
74312151

Vannforskriften i kommunal planlegging
Utfordringene varierer fra vassdrag til vassdrag og fra kommune til kommune. Noen
kommuner har mange utfordringer med miljøtilstanden i vann, og har behov for å
gjennomføre en rekke tiltak både i nåværende og framtidige planperioder. Andre
kommuner har færre utfordringer og mindre behov for tiltaksgjennomføring. Vi
anbefaler at den enkelte kommune gjennomgår den regionale vannforvaltningsplanen
med tiltaksprogram og vurderer hva som bør prioriteres i egen kommune i nåværende
og neste planperiode. Vannområdekoordinatorene kan være behjelpelige med dette. En
gjennomgang av miljømålene og tiltakene i tiltaksprogrammet (på vann-nett) vil uansett
være en nødvendig øvelse før rapporteringsfristen 1. september.
I tillegg til konkrete sektortiltak som er beskrevet i planen er det viktig at
kommunene ved rullering av kommuneplan og relevante hovedplaner/
temaplaner vurderer hvordan tiltak for å nå miljømålene kan innarbeides.
Forebyggende arbeid med fokus på å ivareta vannmiljøet, gjennom plan- og
bygningsloven og overordnet planlegging gir rom for helhetlige vurderinger som i mange
sammenhenger vil være den samfunnsøkonomisk billigste og mest effektive måten å
bevare godt vannmiljø på for fremtiden.
Det er viktig at kommunen tar hensyn til vannmiljø i planlegging og saksbehandling.
Planer og tiltak som kan føre til at vannmiljøet forringes eller at vedtatt miljømål ikke
nås må vurderes etter vannforskriftens § 12.
Utarbeiding av planprogram og vesentlige vannforvaltningsspørsmål
I løpet av høsten 2018 skal vannregionmyndigheten/regional vannkoordinator utarbeide
planprogram/arbeidsprogram og plandokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmål
for neste planperiode (2022-2027). Plandokumentene skal legges ut på høring i seks
måneder fra 01.01.2019. Revidering av plandokumentene vil skje i samråd med
vannområdene og øvrige interessenter.

Ved spørsmål, ta kontakt med Ingrid Hjorth, inghj@trondelagfylke.no, 74175176 eller
Bendik Eithun Halgunset, benhal@trondelagfylke.no, 74175149
Så vil vi ønske lykke til i det videre arbeidet med å nå god miljøtilstand!

Med vennlig hilsen

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Mottakere:

Tynset kommune
LEVANGER KOMMUNE
FRØYA KOMMUNE
NAMSOS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
MALVIK KOMMUNE
MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
NÆRØY KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
SNILLFJORD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
RØROS KOMMUNE
TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
STEINKJER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
OPPDAL KOMMUNE
STJØRDAL KOMMUNE
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
MELHUS KOMMUNE
INDERØY KOMMUNE
HEMNE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
ØRLAND KOMMUNE
SKAUN KOMMUNE
NAMDALSEID KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE
SNÅSA KOMMUNE
ORKDAL KOMMUNE
MELDAL KOMMUNE
GRONG KOMMUNE
LIERNE KOMMUNE
NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
VIKNA KOMMUNE
INDRE FOSEN KOMMUNE
HITRA KOMMUNE
ÅFJORD KOMMUNE
LEKA KOMMUNE
ROAN KOMMUNE
HOLTÅLEN KOMMUNE
SELBU KOMMUNE
HØYLANDET KOMMUNE
BINDAL KOMMUNE
BJUGN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
OVERHALLA KOMMUNE
KLÆBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
FROSTA KOMMUNE
FOSNES KOMMUNE AVDELING FOR FELLESFUNKSJONER
VERDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
OSEN KOMMUNE UTVIKLING OG MILJØ
VERRAN KOMMUNE
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AGDENES KOMMUNE
RØYRVIK KOMMUNE
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