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Vannforskriften: unngå forringelse!



Regional vannforvaltningsplan



Status økologisk tilstand



Kjemisk tilstand



10 største påvirkninger vannregion Trøndelag



Regional vannforvaltningsplan



Vannforforskriften:

Vedtatte miljømål om god økologisk tilstand skal 
legges til grunn for kommunens og andre 
sektormyndigheters planlegging og virksomhet. 

Sektormyndigheten må selv ta stilling til hvilke 
tiltak som skal gjennomføres for å nå disse målene
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Vannforskriftens § 12

Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst kan gjennomføres selv om dette medfører at 
miljømålene i § 4 – § 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes

a) Nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret nivå i en 
grunnvannsforekomst, eller

b) ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannforekomst fra svært god 
tilstand til god tilstand.

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:

a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i vannforekomstens 
tilstand,

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av miljøkvalitet, 
og

c) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk 
gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med andre 
midler som miljømessig er vesentlig bedre.



Vannforskriftens § 12

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:

a) alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i 
vannforekomstens tilstand, = avbøtende tiltak, ikke kompenserende tiltak

b) samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene skal være større enn tapet av 
miljøkvalitet, og = skjønnsvurdering

a) hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk 
gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås 
med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.

= det finnes ingen «bedre», mindre 
konfliktfylte alternativer som ikke er alt for dyre. Vurder f.eks. lokalisering og 
utforming. 



Vannforskriftens § 12

Oppsummering:

▪ Dersom nye tiltak eller inngrep berører vann og kan tenkes å ha negativ miljøeffekt, må 
vilkårene etter § 12 belyses

▪ Dette stiller krav til godt kunnskapsgrunnlag om miljøtilstanden i vannforekomsten, og 
hvilken effekt det nye tiltaket kan ha

▪ Krever også vurdering av eventuelle avbøtende tiltak og skjønnsmessig vurdering av 
samfunnsnytten og eventuelle alternativer

Omtale av miljømålene og vurderinger etter § 12 savnes ofte, i f.eks. plansaker 
og nydyrkingssaker!

Vannregionmyndigheten ønsker kopi av saker der § 12 er vurdert!



Når viser FM til § 12?

FM mottok i 2018 ca. 190 nydyrkingssaker til uttalelse

38 saker der nydyrking ble frarådd pga. hensyn til myr/spesielt 
biologisk mangfold, i 15 av disse mente KLMI at 
konsekvensutredning er nødvendig 

i 14 saker ble nydyrking frarådd med bakgrunn i vannforskriften, vist 
til § 12 i 7 saker

ikke vesentlige merknader til 138 saker (73 %)



FM vist til vannforskriften § 12 i 2018:

Tessemelva/Utvikelva i Steinkjer

Lundavatn i Steinkjer

Ståbekken i Levanger (Hotran)

Liavatn i Frosta

Refsåa og Botn i Indre Fosen (Rissa)

Kallarsbekken i Selbu 

Sektormyndigheten bestemmer innen egen sektor  



Hvordan ta hensyn til vannmiljø i planlegging? 
Aktuelle plangrep

Bruk Vann-nett/Vannmiljø!

Resipientvurderinger/forurensningsregnskap

Konsekvensutredninger

Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplaner

Sektorplaner/kommune-delplaner (tiltaksplaner, avløpsplaner, 
landbruksplaner, naturmangfold…)



Konsekvensutredning når vesentlig 
miljøvirkning (KU-forskriften)
▪ «Sikre at hensynet til miljø og samfunn tas i betraktning under forberedelse av planer og 

tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres».

▪ Omfatter nydyrking på mer enn 50 dekar, også mindre tiltak skal behandles dersom det 
ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre 
viktige miljøhensyn. 

▪ § 10: Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn:

▪ b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor 
betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for 
friluftsliv

▪ e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet



Restriksjoner i nedbørfeltet til 
belasta/sensitive vannforekomster



Takk for meg!
Hovselva, Hotranvassdraget
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