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Felles europeisk reform 

• Norge kom med i 2007 
• Vannforskriften ble endret 1.1. 2010 
• 1. planperiode 2010-2015 – tiltak pågår 
• 2. planperiode 2015-2021 – planprosess pågår 



Målet er 
godt vannmiljø 

• ”sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig 
bruk av vannforekomstene” 

• (Vannforskriften § 1: Formål) 
• Målet er God Økologisk Status og God kjemisk 

kvalitet 



GODT Vannarbeid er positivt ! 

• Styrker egen lokal identitet 
• Profil: God økologisk status! 
• Sikrer naturlig norsk konkurransefordel 
• Øker turisme og reiseliv 
• Styrker næringslivets muligheter 



Sentrale Nettsteder 

• Vannportalen.no 
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=
36300 

• Vann-Nett 
   http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/ 
• Vannmiljø 

http://vannmiljo.klif.no/ 
 

http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36300
http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36300
http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/
http://vannmiljo.klif.no/


Målet er God tilstand eller høyere 



Oppgaver 2010-2021 





11 Vannregioner i Norge 
Sør-Trøndelag fylkeskommune er 

vannregionmyndighet i  
Vannregion Trøndelag 



12 Vannområder (VOU) 
Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag 

Follafjorden Gaula 
Stjørdalvassdraget Nidelva 
Ytre Namdal Nordre Fosen 
Ytre Namsen Søndre Fosen 
Namsen Neavassdraget 
Inn-Trøndelag Orklavassdraget 



Organisering Trøndelag 
Vannregion 
myndighet 

(STFK) 

Referansegruppe 
-rettighetshavere 
-brukerinteresser 

 

Vannregionutvalg 
-kommune 
-sektormyndigheter 
-fylkeskommuner 
-fylkesmenn 

AU m/ representanter: 
NTFK og STFK 
FMST og FMNT 
NVE 
Mattilsynet 
Fiskeridirektoratet 
Lederne i VOU 

 

12 VOU 



Vannforekomst i 
risiko - Lynga 



Utfordringer 



Risikobildet fra Vann-Nett 



SMVF – sterkt modifiserte 
vannforekomster 



Nye næringer- avrenning??  



Gjenåpne bekker 



God kjemisk tilstand ? 



Avløpsanlegg må fornyes 



 
Grunnlaget for tiltak - risiko- og 

tilstandsvurdering   

20 



Store oppgaver i spredt bebyggelse 



Vannforekomst i 
risiko - Lynga 





Nye tema i kommuneplanen- 
hensynssoner 



Grunnvannsforekomster 



Plandokumentene 2010-2015 



Hva koster moroa ? 

• Tiltaksanalyser gjøres av vannområdeutvalg 
• Kost/nyttevurderinger 
• Tiltakshaver skal beskrive tiltaket 
• Forvaltningsplan med tiltaksprogram 

oppsummerer tiltakene 
• Forurenser betaler 
• Ingen støtte til tiltak 

 
 



Hvordan medvirke ? 

• Referansegruppen består av organisasjoner, 
lag, foreninger og tiltakshavere 

• Arbeidet i VOU er viktig 



Norsk Vann kommenterer 
planprogrammet 

Påstand Kommentar Løsning 

1. Avklare hva som menes 
med økonomiske analyser 
og vannprising 

Utredning på 
gang 

2. Avklare bedre forholdet 
til KU  

Godt nok? 

3. Framheve hva som 
måtte være fastsatt som 
lokale miljømål  

Nytt avsnitt i 
3.2 

Vannområdeutvalget skal bidra til å 
få diskutert lokale problemstillinger 
vedrørende vannforekomstenes 
status og utfordringer. Lokale 
miljømål utover vannforskriftens krav 
bør drøftes i vannområdeutvalget. 

4. Ivareta interessene til 
samvirker/andelslag  

Ja, se lister fra 
Mattilsynet mht 
vannverk 

5. Trekke med huseiere i 
spredt-avløp-sammenheng  

VOU oppgave 



Mer facts på forsommeren 2012 
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