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Fylkestinget i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte 10.12.2015 sak 80/15
Fylkestingets vedtak
1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 8-4, og med unntak jfr. punkt 2, vedtar
fylkestinget regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016 –
2021 med tiltaksprogram og handlingsprogram. Fylkestinget vedtar også
regional vannforvaltningsplan for den norske delen av Bottenhavets
vattendistrikt. Vedtaket gjelder den delen av planen som omfatter NordTrøndelag.
2. Fylkestinget slutter seg ikke til forvaltningsplanens bestemmelser om at
Vannregionutvalget (VRU) skal kreve vilkårsrevisjon av konsesjonene i Øvre
Namsen og Mossa. Vilkårsvurdering bør henvises til ordinær fornying av
konsesjonene.
3. Basert på vanndirektivet og vannforskriften har staten et nasjonalt ansvar for å
gjennomføre en helhetlig og samordnet vannforvaltning. I forbindelse med
godkjenning av regionale vannforvaltningsplaner for 2016 – 2021, bør statlige
myndigheter gi en samordnet fremstilling av prioriteringer og ambisjonsnivå for
de statlige sektorenes / departementenes egen oppfølging av planene.
4. Det vil være viktig å synliggjøre at alle berørte myndigheter har som sitt mål at
vannforvaltningsplanene skal følges opp, herunder at planene brukes som et
innspill til statlig planlegging og et grunnlag for videre tiltak, budsjetter og
enkeltvedtak. Dette omfatter også ressurser og virkemidler til å følge opp og
gjennomføre tiltak for å nå miljømålene.
5. Dersom de neste planene skal kunne oppfylle vanndirektivets krav til
kunnskapsgrunnlag, er en betydelig økning i overvåking av vannmiljøet
nødvendig jfr. St. prp. 75 (2007 – 2008) om innlemmelse av vanndirektivet i
EØS-avtalen. Dette vil sikre et mer omforent beslutningsgrunnlag.

Fylkestingets behandling
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Saken ble sluttbehandlet 10. desember.
Følgende hadde ordet i saken:
Tomas Hallem (Sp), Signar Berger (Ap), Anne Kolstad (SV), og Tommy Reinås
(MDG) (fylkesråd for miljø og regional utvikling Terje Sørvik)
Forslag:
Anne Kolstad (SV), alternativt forslag:
1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 8-4, vedtar fylkestinget regional
vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016 – 2021 med
tiltaksprogram og handlingsprogram. Fylkestinget vedtar også regional
vannforvaltningsplan for den norske delen av Bottenhavets vattendistrikt.
Vedtaket gjelder den delen av planen som omfatter Nord-Trøndelag.
2. Basert på vanndirektivet og vannforskriften har staten et nasjonalt ansvar for å
gjennomføre en helhetlig og samordnet vannforvaltning. I forbindelse med
godkjenning av regionale vannforvaltningsplaner for 2016 – 2021, bør statlige
myndigheter gi en samordnet fremstilling av prioriteringer og ambisjonsnivå for
de statlige sektorenes / departementenes egen oppfølging av planene.
3. Det vil være viktig å synliggjøre at alle berørte myndigheter har som sitt mål at
vannforvaltningsplanene skal følges opp, herunder at planene brukes som et
innspill til statlig planlegging og et grunnlag for videre tiltak, budsjetter og
enkeltvedtak. Dette omfatter også ressurser og virkemidler til å følge opp og
gjennomføre tiltak for å nå miljømålene.
4. Dersom de neste planene skal kunne oppfylle vanndirektivets krav til
kunnskapsgrunnlag, er en betydelig økning i overvåking av vannmiljøet
nødvendig jfr. St. prp. 75 (2007 – 2008) om innlemmelse av vanndirektivet i
EØS-avtalen. Dette vil sikre et mer omforent beslutningsgrunnlag.

VOTERING
Komiteens innstilling vs SVs alternative
forslag

Komiteens innstilling vedtatt med 31 mot
4 stemmer

Komite for plan og økonomi har behandlet saken i møte 08.12.2015 sak 26/15

Saksordfører Tomas Hallem la fram saken.
Kjersti Jensen ble erklært inhabil.
FORSLAG
Torgeir Strøm (SV)
Alternativt forslag:
1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 8-4, vedtar fylkestinget regional
vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016 – 2021 med
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tiltaksprogram og handlingsprogram. Fylkestinget vedtar også regional
vannforvaltningsplan for den norske delen av Bottenhavets vattendistrikt.
Vedtaket gjelder den delen av planen som omfatter Nord-Trøndelag.
2. Basert på vanndirektivet og vannforskriften har staten et nasjonalt ansvar for å
gjennomføre en helhetlig og samordnet vannforvaltning. I forbindelse med
godkjenning av regionale vannforvaltningsplaner for 2016 – 2021, bør statlige
myndigheter gi en samordnet fremstilling av prioriteringer og ambisjonsnivå for
de statlige sektorenes / departementenes egen oppfølging av planene.
3. Det vil være viktig å synliggjøre at alle berørte myndigheter har som sitt mål at
vannforvaltningsplanene skal følges opp, herunder at planene brukes som et
innspill til statlig planlegging og et grunnlag for videre tiltak, budsjetter og
enkeltvedtak. Dette omfatter også ressurser og virkemidler til å følge opp og
gjennomføre tiltak for å nå miljømålene.
4. Dersom de neste planene skal kunne oppfylle vanndirektivets krav til
kunnskapsgrunnlag, er en betydelig økning i overvåking av vannmiljøet
nødvendig jfr. St. prp. 75 (2007 – 2008) om innlemmelse av vanndirektivet i
EØS-avtalen. Dette vil sikre et mer omforent beslutningsgrunnlag.

Votering
Fylkesrådets innstilling vs SVs alternative
forslag

Fylkesrådets innstilling vedtatt 7 mot 3
stemmer

KOMITEINNSTILLING
1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 8-4, og med unntak jfr. punkt 2, vedtar
fylkestinget regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016 – 2021
med tiltaksprogram og handlingsprogram. Fylkestinget vedtar også regional
vannforvaltningsplan for den norske delen av Bottenhavets vattendistrikt. Vedtaket
gjelder den delen av planen som omfatter Nord-Trøndelag.
2. Fylkestinget slutter seg ikke til forvaltningsplanens bestemmelser om at
Vannregionutvalget (VRU) skal kreve vilkårsrevisjon av konsesjonene i Øvre
Namsen og Mossa. Vilkårsvurdering bør henvises til ordinær fornying av
konsesjonene.
3. Basert på vanndirektivet og vannforskriften har staten et nasjonalt ansvar for å
gjennomføre en helhetlig og samordnet vannforvaltning. I forbindelse med
godkjenning av regionale vannforvaltningsplaner for 2016 – 2021, bør statlige
myndigheter gi en samordnet fremstilling av prioriteringer og ambisjonsnivå for
de statlige sektorenes / departementenes egen oppfølging av planene.
4. Det vil være viktig å synliggjøre at alle berørte myndigheter har som sitt mål at
vannforvaltningsplanene skal følges opp, herunder at planene brukes som et
innspill til statlig planlegging og et grunnlag for videre tiltak, budsjetter og
enkeltvedtak. Dette omfatter også ressurser og virkemidler til å følge opp og
gjennomføre tiltak for å nå miljømålene.
5. Dersom de neste planene skal kunne oppfylle vanndirektivets krav til
kunnskapsgrunnlag, er en betydelig økning i overvåking av vannmiljøet
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nødvendig jfr. St. prp. 75 (2007 – 2008) om innlemmelse av vanndirektivet i
EØS-avtalen. Dette vil sikre et mer omforent beslutningsgrunnlag.

Steinkjer 8.desember 2015
Tomas Hallem
Saksordfører/komiteleder
(sign)

Fylkesrådets innstilling til vedtak:
1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 8-4, og med unntak jfr. punkt 2, vedtar
fylkestinget regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016 – 2021
med tiltaksprogram og handlingsprogram. Fylkestinget vedtar også regional
vannforvaltningsplan for den norske delen av Bottenhavets vattendistrikt. Vedtaket
gjelder den delen av planen som omfatter Nord-Trøndelag.
2. Fylkestinget slutter seg ikke til forvaltningsplanens bestemmelser om at
Vannregionutvalget (VRU) skal kreve vilkårsrevisjon av konsesjonene i Øvre
Namsen og Mossa. Vilkårsvurdering bør henvises til ordinær fornying av
konsesjonene.
3. Basert på vanndirektivet og vannforskriften har staten et nasjonalt ansvar for å
gjennomføre en helhetlig og samordnet vannforvaltning. I forbindelse med
godkjenning av regionale vannforvaltningsplaner for 2016 – 2021, bør statlige
myndigheter gi en samordnet fremstilling av prioriteringer og ambisjonsnivå for
de statlige sektorenes / departementenes egen oppfølging av planene.
4. Det vil være viktig å synliggjøre at alle berørte myndigheter har som sitt mål at
vannforvaltningsplanene skal følges opp, herunder at planene brukes som et
innspill til statlig planlegging og et grunnlag for videre tiltak, budsjetter og
enkeltvedtak. Dette omfatter også ressurser og virkemidler til å følge opp og
gjennomføre tiltak for å nå miljømålene.
5. Dersom de neste planene skal kunne oppfylle vanndirektivets krav til
kunnskapsgrunnlag, er en betydelig økning i overvåking av vannmiljøet
nødvendig jfr. St. prp. 75 (2007 – 2008) om innlemmelse av vanndirektivet i
EØS-avtalen. Dette vil sikre et mer omforent beslutningsgrunnlag.
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