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Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning for Trøndelag vannregion og norske deler av 
Bottenhavets vattendistrikt 2022–2027.  
 
Kontakt:  
 
Leder for Trøndelag vannregion:  
Steinar Aspli, steas@trondelagfylke.no  
 
Rådgivere for Trøndelag vannregion:  
Bendik Eithun Halgunset, benhal@trondelagfylke.no  
Bjørn Borge Skei, bjoske@trondelagfylke.no 
 
Postadresse: 
 
Vannregionmyndigheten for Trøndelag vannregion 
Trøndelag fylkeskommune  
Fylkets hus  
Postboks 2560  
7735 Steinkjer 
 
Besøksadresse:  
 
Fylkets hus Steinkjer  
Seilmakergata 2  
7725 Steinkjer 
 
Fylkets hus Trondheim 
Erling Skakkes gt. 14  
7013 Trondheim 
 
E-post:  
 
postmottak@trondelagfylke.no, merket «Trøndelag vannregion, vannforvaltningsplan 2022–2027»  
 
Nettside:  
 
www.vannportalen.no/vannregioner/trondelag 
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Beskrivelse av planen  
 
Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag vannregion og norske deler av Bottenhavets 
vattendistrikt 2022–2027 ble godkjent av vannregionutvalget i Trøndelag vannregion mmåå, og 
vedtatt av fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune mmåå.  
 
Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) som er 
en implementering av EUs vanndirektiv. Planen presenterer hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet 
og vannressursene i et langsiktig perspektiv, og vil være et sentralt verktøy for en helhetlig 
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Dette skal skje gjennom:  
 

• en helhetlig vannforvaltning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, med god 
medvirkning fra allmenne interesser. 
• at ansvarlige kommuner, fylkeskommuner og sektormyndigheter følger opp 
forvaltningsplanen gjennom egne planer og vedtak etter eget sektorlovverk.  
• å unngå forringelse av miljøtilstanden i alt overflatevann. 
• å oppfylle miljømål og gjennomføre miljøforbedrende tiltak slik det fastsettes for den 
enkelte elv, bekk, innsjø, kystvann og grunnvannsforekomst. 

 
Det generelle miljømålet er minst god økologisk og kjemisk tilstand for vannforekomstene innen 
2027. For å nå miljømålene er det utarbeidet et regionalt tiltaksprogram med tiltak for å forebygge, 
forbedre og/eller gjenopprette miljøtilstanden der det er nødvendig.  
 
Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag vannregion og norske deler av Bottenhavets 
vattendistrikt 2022–2027 er den andre av i alt tre planrunder fram til og med 2033. Planen rulleres 
hvert 6. år.  
 

Handlingsprogram  
 
I henhold til plan‐ og bygningsloven § 8‐1 skal alle regionale planer ha et handlingsprogram. 
Fylkestinget vedtar handlingsprogrammet som en del av den regionale planen. Det er også 
fylkestinget som har ansvar for å ta handlingsprogrammet opp til rullering ved behov. Ved rulleringen 
fornyes inngåtte avtaler med andre regionale og kommunale aktører om gjennomføringen av planen.  
 
Handlingsprogrammet viser hvilken oppfølging planen krever og utpeker ansvarlige organ og 
samarbeidspartnere for gjennomføring av planen. Arbeidsfordelingen fremgår av tabell på side 3-6. 
Oppgavene er ikke listet opp i prioritert rekkefølge.  
 
Handlingsprogrammet setter søkelys på selve planprosessen, og inkluderer ikke tiltak etter det 
regionale tiltaksprogrammet. Handlingsprogrammet skal være utarbeidet med medvirkning fra 
kommunene, regionale organer og statlige etater slik at de deler av planen som krever medvirkning 
fra disse blir mest mulig realistiske.  
 

Ressursbehov  
 
Det er utfordrende å gi eksakte tall på ressursbehovet innenfor de ulike oppgavene. Det er ingen som 
får tildelt nye roller eller oppgaver, og alle sektormyndigheter må sette av tid og ressurser innenfor 
sine respektive områder. 
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Organisering av arbeidet 
 
Bestemmelser om organiseringen av vannforvaltningsarbeidet regionalt og lokalt er gitt i 
vannforskriftens kapittel 4 §§ 20–24. Organisering av arbeidet i Trøndelag vannregion er vist i figur 1. 
 

 
Figur 1. Organisering av arbeidet i Trøndelag vannregion skjematisk for regionalt og lokalt nivå. 
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Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning for Trøndelag vannregion og norske deler av Bottenhavets 

vattendistrikt 2022-2027 

VRM: Vannregionmyndighet, VOU: 

Vannområdeutvalg, VRU: Vannregionutvalg,     

FK: Fylkeskommune, SF: Statsforvalter,        

KOM: Kommuner, VO: Vannområde 

Hovedansvar Medvirkende 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Oppgave                   

Implementere regional plan for vannforvaltning i Trøndelag vannregion             

Aktivitet 1 Implementere regional plan i 

kommunenes planer 

KOM VO, FK x x x x x x 

Aktivitet 2 Implementere regional plan 

gjennom regionale planoppgaver 

FK   x x x x x x 

Aktivitet 3 Gjennomføre tiltaksprogram Sektormyndigheter Alle x x x x x x 

Aktivitet 4 Legge regional plan til grunn for 

egen virksomhet 

Sektormyndigheter Alle x x x x x x 

Aktivitet 5 Løpende oppdatering i Vann-Nett 

om gjennomførte tiltak 

Sektormyndigheter VRM, VO x x x x x x 

Aktivitet 6 Utarbeide årsrapport basert på 

rapportering fra VO 

VRM FK, VO, 

sektormyndigheter 

x x x x x x 

Aktivitet 7 Rapportere til Klima- og 

miljødepartementet på 

gjennomføring av regional plan 

VRM FK, SF, VO, KOM, 

sektormyndigheter 

x     x     

Aktivitet 8 Oppfølging av regionalt 

overvåkingsprogram 

SF VO, KOM, 

miljøpåvirker 

x x x x x x 

Aktivitet 9 Klargjøring av eksisterende 

økonomiske og juridiske 

virkemidler og løpende vurdering 

av behov for nye virkemidler 

Sektormyndigheter Miljødirektoratet, 

SF, VRM 

x x x x x x 

Aktivitet 10 Samarbeide med Sverige om 

grensevassdrag 

VRM SF, FK, VO x x x x x x 
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Oppgave                   

Arbeid på regionalt nivå                 

Aktivitet 11 Avholde minimum et årlig møte i 

vannregionutvalget 

VRM VRU x x x x x x 

Aktivitet 12 Holde regional referansegruppe 

orientert om arbeidet 

VRM VRU x x x x x x 

Aktivitet 13 Avholde møter mellom VRM, FK, SF 

og VO for informasjon, diskusjon, 

kurs og opplæring 

VRM FK, SF, VO x x x x x x 

Aktivitet 14 Bidra til regionalt fokus på vann, 

samordne med andre aktiviteter og 

avdelinger i FK, f.eks. med interne 

møter mellom ulike fagenheter 

FK VRM x x x x x x 

Aktivitet 15 Følge opp vannområder i eget fylke 

ift. prosess 

FK VO x x x x x x 

Aktivitet 16 Formidle arbeidet med oppfølging 

av regional plan og tiltaksprogram 

VRM FK, SF, VO x x x x x x 

Oppgave                   

Arbeid på vannområdenivå                 

Aktivitet 17 Avholde minimum et årlig møte i 

vannområdeutvalget 

VO KOM x x x x x x 

Aktivitet 18 Sørge for medvirkning fra allmenne 

interesser på lokalt nivå 

VO KOM x x x x x x 

Aktivitet 19 Utnytte finansieringsordninger til 

tiltak og kunnskapsinnhenting 

VO, 

sektormyndigheter 

Miljødirektoratet, SF, 

FK, VRM 

x x x x x x 

Aktivitet 20 Bidra til å koordinere gjennomføring 

av tiltak i samme vannforekomst. 

Samordnet innsats kan øke effekt, 

og kan stimulere de ulike aktørene 

til å få gjennomført tiltak 

VRM, VO SF, FK, KOM, 

sektormyndigheter 

x x x x x x 
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Aktivitet 21 Bidra til lokal bevisstgjøring, 

kunnskapsoppbygning og 

medvirkning. Drift evt. hjemmeside 

VO SF, FK, VRM, KOM x x x x x x 

Aktivitet 22 Årsrapportering til FK/VRM VO KOM, 

sektormyndigheter 

x x x x x x 

Aktivitet 23 Etablere og drifte evt. 

overvåkingsprogram for 

tiltaksorientert overvåking for KOM 

SF VO, KOM x x x x x x 

Aktivitet 24 Ivareta budsjettansvar for VO. 

Forvalte VO midler iht. mandat og 

aktivitetsplan (årsplan) 

VO KOM x x x x x x 

Aktivitet 25 Løpende leveranser til VRM iht. 

bestillinger 

VO FK, SF, KOM x x x x x x 
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