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FYLKESUTVALGETS INNSTILLING:
1. Fylkestinget vedtar regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016 –
2021 og regional vannforvaltningsplan for den norske delen av Bottenhavets
vattendistrikt i henhold til Plan- og bygningsloven § 8-4.
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 bedre og sikre et mer omforent beslutningsgrunnlag, er en
betydelig økning i overvåking av vannmiljøet nødvendig, som skissert i St. prp. 75
(2007 – 2008) om innlemmelse av vanndirektivet i EØS-avtalen.
Fylkestinget 2015-2019 har behandlet saken i møte 16.12.2015 sak 130/15
Protokoll
Forslag fremmet av Torhild Aarbergsbotten, på vegne av Høyre og FrP
Tillegg til innstillingen:
5. Fylkestinget legger til grunn at de konkrete miljømålene som er nedfelt for svært
modifiserte vannforekomster (SMVF) i første planperiode samsvarer med det som er
dagens tilstand i de aktuelle vannforekomstene, eller at de kan oppnås med de tiltak
som regulantene og andre nå allerede har iverksatt.
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6. I forhold til nasjonale laksevassdrag med høy risiko for flom og skred som krever tiltak
for å bedre samfunnstryggheten, må det åpnes for endringer i nåværende miljømål
etter grundige risiko og kost-/nytteutredninger.
7. Fylkestinget viser til Klima- og miljøplan og mål om økt produksjon av fornybar energi.
Fylkestinget forutsetter at tiltakene ikke medfører reduksjon i produksjon av vannkraft.

Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Forslag fra Torhild Aarbergsbotten fikk 11 stemmer (H, FrP, Pp) og falt

Vedtak
1. 2021 og regional vannforvaltningsplan for den norske delen av Bottenhavets
vattendistrikt i henhold til Plan- og bygningsloven § 8-4.
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 bedre og sikre et mer omforent beslutningsgrunnlag, er en
betydelig økning i overvåking av vannmiljøet nødvendig, som skissert i St. prp. 75
(2007 – 2008) om innlemmelse av vanndirektivet i EØS-avtalen.
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