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Høringsbrev med leseveiledning for forslag til regionale vannforvaltningsplaner for norske 

deler av Bottenhavet og Trøndelag vannregion 2022-2027. 

 

Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune vedtok i møte 23.03.21, sak 72/21, at forslag 

til de regionale planene for vannforvaltning for norske deler av Bottenhavet og Trøndelag 

vannregion 2022 – 2027 legges ut for offentlig høring i perioden i tre måneder med frist 

6.juli 2021. 

 

Vannregionutvalget for Trøndelag vannregion, VRU, behandlet planforslagene i møte den 

16.03.21, og godkjente forslagene for oversendelse til fylkesutvalget.   

 

Planforslagene  

Det er utarbeidet forslag til forvaltningsplaner for vann for de norske delene av 

Bottenhavet, og Trøndelag vannregion 2022 – 2027.  

 

Forslaget til forvaltningsplan for de norske delene av Bottenhavet følger 

nedbørsfeltprinsippet i vanndirektivet og vannforskriften, som beskriver at forvaltningen 

skal følge vannets vei mot havet. Dette medfører at begrensede områder med avrenning 

fra Norge renner til Sverige og Bottenhavets vattendistrikt, Ångermanälvens og 

Indalsälvens kilder i Norge.   

 

Planen fastsetter tverrsektorielle og bindende målsetninger for vannforvaltningen på 

norsk side av grensen i samarbeid med Sverige. Fylkestingene i Trøndelag, Innlandet og 

Nordland godkjenner planforslaget før det går til regjeringen for endelig fastsetting.   

 

Forslaget til forvaltningsplan for Trøndelag vannregion følger i grove trekk 

fylkesgrensene, men omfatter også areal i Nordland, Møre og Romsdal og Innlandet. 

Planen dekker vannområdene Ytre Namdal, Ytre Namsen, Namsenvassdraget, Inn-

Trøndelag, Stjørdalsvassdraget, Nordre Fosen, Søndre Fosen, Orklavassdraget, 

Gaulavassdraget, og Nidelva-Neavassdraget.   
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Planen fastsetter tverrsektorielle og bindende målsetninger for vannforvaltningen i 

Trøndelag vannregion. Fylkestingene i Trøndelag, Møre og Romsdal, og Innlandet 

godkjenner planforslaget før det går til regjeringen for endelig fastsetting.  

 

Planene blir gjeldende fra og med 01.01.22.   

 

Det formelle grunnlaget for vannforvaltningsplanene  

Vannforskriften innfører EUs vanndirektiv i norsk rett, og følger av EØS-avtalen. 

Direktivet gjennomføres i hele EU/EØS. Norge har med dette forpliktet seg til å beskytte, 

forbedre og gjenopprette alt vann innenfor landegrensene. Dette omfatter alt vann fra de 

høyeste fjellvann og bekker, til en nautisk mil utenfor grunnlinja (elver, innsjøer, 

kystvann og grunnvann).   

 

Forskriften legger et nedbørsfeltprinsipp til grunn for forvaltningen, og følger derfor 

vannet fra fjell til fjord. Med dette sikres et helhetlig fokus på vannforvaltningen og 

vassdrag, ikke kun et forekomstbasert fokus.   

 

Forringelse av vannmiljø er forbudt etter vannforskriften, og der det er behov skal alle 

kommuner og sektormyndigheter sikre forbedring og gjenoppretting av vannmiljøet i tråd 

med vannforskriften og vannforvaltningsplanene, med hjemmel i eget sektorlovverk. 

Dette gjør planen tverrsektoriell og bredspektret, og forutsetter god samordning.   

 

Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet, VRM, for de aktuelle vannregionene. 

Fylkestinget er VRM. VRM har etablert en administrasjon som driver arbeidet i det 

daglige. Administrasjonen koordinerer arbeidet med rullering og utarbeiding av 

planforslagene, og tilrettelegger i planen for arbeidet skal gjøres lokalt, regionalt og 

statlig.   

 

Vannregionutvalget, VRU, er opprettet av VRM, og sammensatt av representanter fra alle 

kommunene og sektormyndighetene som er i berøring med vannforvaltning innen sitt 

embete. VRU ledes politisk av en representant for fylkestinget. I tillegg er alle 

rettighetshavere, private og allmenne brukerinteresser representert ved en 

referansegruppe. Denne har ikke stemmerett i VRU.   

 

Fylkestinget godkjenner planutkastene i hver vannregion, før regjeringen sluttbehandler 

og fastsetter planene.   

 

Forvaltningsplanene fastsetter bindende miljømål for alt vann i Trøndelag vannregion og 

de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt. Plandokumentene følger en statlig mal. 

Miljømålene foreslås etter nærmere gitte kriterier i vannforskriften. For å nå målene skal 

det gjennomføres tiltak, overvåkning og prioriteringer.  

 

Miljømål er i denne sammenhengen en rammebetingelse for all forvaltning som kommer i 

berøring med vann, og forutsetter at kommunale, regionale og statlige 

sektormyndigheter følger opp og fatter egne vedtak som sikrer måloppnåelse i 

planperioden. Målene gjelder for økologi (livet i vann), og kjemi (prioriterte miljøgifter i 

vann).   
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Tiltaksprogrammene som følger planene gir en oversikt over gjennomførte og planlagte 

tiltak som skal bidra til at målene nås, men vedtas ikke ettersom dette ligger til hver 

sektormyndighet.  

 

Veiledning til høringen  

 

Plandokumentene er omfattende, og det kan være krevende å finne en linje eller 

prioritering som blir gjeldende for egen etat/virksomhet, og egne interesser. For 

veiledning ønsker vi innspill på f.eks. følgende tema og områder:  

 
• Vannregionmyndigheten ønsker innspill på aktuelle tema for temamøter i løpet av 

høringsperioden. Møtene vil være spesifikt rettet mot miljømål og tiltak innen det 

enkelte tema. Foreslå gjerne dato. 

• Vannregionmyndigheten ønsker innspill bl.a. på følgende tema (listen er ikke 

uttømmende, gi gjerne innspill på andre aktuelle tema). Merk gjerne innspill med 

nummereringen nedenfor:  

1. Vannforvaltningsplanen som utgangspunkt for egne prioriteringer? 

2. Trondheimsfjorden. Hvordan er kunnskapen, og hvilke utfordringer bør 

komme i betraktning i lys av miljømålene som foreslås? 

3. Fjordene for øvrig. Se over. 

4. Fisk og fremmede arter i ferskvann. Legges miljømålenes helhetlige 

prinsipp til grunn for forvaltningen? Utfordringer? 

5. Regulerte vassdrag og vannmiljø. Generelle og spesifikke behov, og 

miljømålenes betydning? 

6. Kommunal planlegging og andre kommunale oppgaver, hvordan bør 

det prioriteres for å ivareta miljømål? 

7. Jordbruket og skogbruket. hvordan bør det arbeides for å sikre dialog 

og balansering av krav med miljømål som utgangspunkt? 

8. Miljøgifter. Dette er et bredspektret problem. Hvordan kan vi bruke 

miljømålene for å sikre fokus og opprydding.  

 

Høringsperioden og adresser  

 

Høringsperioden er fra 06.04.21 til 06.07.2021.   
 

Svar sendes:    

Trøndelag fylkeskommune til postmottak@trondelagfylke.no innen fristen, og merkes 

«Vannforvaltningsplan 2022 – 2027».  Det vil også være mulig å lese dokumentene og 

avgi høringssvar på Trøndelag fylkeskommune sine hjemmesider via denne lenken. 

Planen legges også ut på Vannportalen under «Trøndelag vannregion». 

 

Svar kan også sendes som brev til:   

Trøndelag fylkeskommune,  

v/ Vannregionmyndigheten  

Fylkets hus  

Postboks 2560  

7735 Steinkjer  

 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/regional-planlegging/horing-vannforvaltningsplaner/
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Høringssvar legges ut for innsyn på fylkeskommunens hjemmesider og vannportalen 

under «Trøndelag vannregion». Etter hvert vil protokoll for håndtering av svarene også 

legges på de samme sidene.   

 

Vi vil også så langt det lar seg gjøre avholde egne høringsmøter med kommunene og 

andre sektormyndigheter, samt ha møter med vannområdekoordinatorene. 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med:  

Bendik Eithun Halgunset, benhal@trondelag.no, 970 88 631 

Bjørn Borge Skei, bjoske@trondelagfylke.no, 482 50 150   

 

 

  

Med vennlig hilsen 

 

 

Vigdis Espnes Landheim   

Seksjonsleder     

 

 

 

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur 

 

 

 

 

Mottakere:  

FRØYA KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE 

MALVIK KOMMUNE 

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 

MERÅKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

FLATANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG 

RØROS KOMMUNE 

KYSTVERKET 

OPPDAL KOMMUNE 

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

MATTILSYNET 

SKAUN KOMMUNE 

FISKERIDIREKTORATET 

RENNEBU KOMMUNE 

SNÅSA KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 

LIERNE KOMMUNE 

TYDAL KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

VERDAL KOMMUNE 

mailto:benhal@trondelag.no
mailto:bjoske@trondelagfylke.no
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LEKA KOMMUNE 

STEINKJER KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

OVERHALLA KOMMUNE 

LEVANGER KOMMUNE 

FROSTA KOMMUNE 

NORDLAND FYLKESKOMMUNE 

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 

STATSFORVALTEREN I MØRE OG ROMSDAL 

MILJØDIREKTORATET 

RØYRVIK KOMMUNE 

JERNBANEDIREKTORATET 

STJØRDAL KOMMUNE 

OSEN KOMMUNE 

RINDAL KOMMUNE 

STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 

HEIM KOMMUNE 

NÆRØYSUND KOMMUNE 

ORKLAND KOMMUNE 

ØRLAND KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

Norges vassdrags- og energidirektorat Region Midt-Norge  

 


