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3-053 Foreløpige vurderinger etter vannforskriften § 12 og nml 
kapittel II 

Konklusjon  
 
Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett, og vilkårene i § 12 må være 
oppfylt for at det skal kunne gis tillatelse etter det aktuelle sektorregelverket. 
Vannområdekoordinator vurderer at vilkårene etter vannforskriften § 12 ikke er oppfylt med 
planforslaget, og at dette gir grunnlag for å avvise tiltaket.  
 
Kommunen og andre myndigheter skal arbeide for å nå de konkrete miljømålene for vann som 
i perioden 2016–2021 er fastsatt i regional vannforvaltningsplan godkjent av Klima- og 
miljødepartementet. Når en reguleringsplan vedtas så er det et enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven § 2, og vilkårene etter vannforskriften § 12 og nml skal i dette tilfellet være 
oppfylt før sluttbehandling av endelig planforslag, slik vannområdekoordinator vurderer. 
Resultatet av miljøkartleggingene er en sentral del av kunnskaps- og dermed 
beslutningsgrunnlaget for vurdering av naturverdier, utbyggingsløsninger, miljøkonsekvenser 
og avbøtende og/eller restaurerende og/eller kompenserende tiltak for vann, vannmiljø og 
øvrig naturmangfold. Ved ikke å legge denne praksisen til grunn mister Stjørdal kommune som 
planmyndighet muligheten til å foreta vurderingen etter vannforskriften § 12. Det bør med 
andre ord ikke åpnes for at nødvendig miljøkartlegging kan utsettes til etter politisk 
sluttbehandling og vedtak, slik vannområdekoordinator vurderer. Resultatet kan da bli at 
kommunen gjennomfører en tid- og ressurskrevende planprosess og vedtar en plan som aldri 
vil kunne gjennomføres grunnet konflikt med vannforskriften § 12. 
 
Som planmyndighet kan Stjørdal kommune få forhold knyttet til vannforskriften § 12 og nml 
kapittel II ytterligere belyst gjennom høring og offentlig ettersyn.  
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Bakgrunn  

 
Kommunen kan vedta inngrep eller aktivitet i en vannforekomst, selv om dette forringer 
tilstanden eller medfører at miljømålene ikke nås. Dette går frem av vannforskriften § 12, og 
gjelder når det utarbeides planer etter plan- og bygningsloven. Det er ansvarlig 
sektormyndighet, i dette tilfellet Stjørdal kommune som planmyndighet, som må vurdere om 
vannforskriften § 12 kommer til anvendelse og om vilkårene er oppfylt for å gjøre unntak fra 
miljømålene. Følgende vilkår må alle være oppfylt for å gjøre unntak: 

 samfunnsnytten av nye inngrep eller aktivitet er større enn tap av miljøkvalitet i vann,  

 det finnes ikke alternative løsninger som er vesentlig bedre for vannmiljøet, og  

 alle avbøtende tiltak som er praktisk gjennomførbare skal settes inn for å begrense 
skadeomfanget på vannmiljøet. 
 

Vurderingene etter § 12 suppleres av de alminnelige bestemmelsene i naturmangfoldloven 
kapittel II, som kommer inn der det fattes vedtak som berører naturmangfold. Bestemmelsene 
i naturmangfoldloven §§ 8–12 omfattes av begrunnelsesplikt. Kostnadene ved miljøforringelse 
skal bæres av tiltakshaver etter lovens § 11. Tiltakshaver må betale for  

 å fremskaffe mer kunnskap,  

 å overvåke naturtilstanden,  

 en mer kostbar og tidkrevende teknikk, lokalisering eller driftsform, og  

 avbøtende tiltak som reduserer eller minimerer skadene på naturmangfoldet.  
 
Diskusjon  

 
Det må fremgå at NVAS forholder seg til de konkrete miljømålene for vann som er fastsatt i 
regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion, som er godkjent av Klima- og 
miljødepartementet. Miljømålene gjelder som ramme for all vannforvaltning, noe Stjørdal 
kommune som planmyndighet forpliktes av, jf. plan- og bygningsloven § 8-4 og vannforskriften 
§ 1, 4 og 29. For vannforekomster som berøres av planen er miljømålet god økologisk og 
kjemisk tilstand, og alle miljømål forventes oppnådd innen 2027. Konsekvensutredningen viser 
klar negativ påvirkning på vannmiljøet som konsekvens av planforslaget, ergo påligger det 
kommunen som planmyndighet å ivareta vurderinger etter vannforskriften § 12, og de 
alminnelige bestemmelsene i naturmangfoldloven kapittel II.  
 
Miljøkartlegginger som forslagsstiller til nå har lagt frem er til dels ikke ferdigstilt. Det er 
problematisk fordi resultatet av miljøkartleggingene er en viktig del av kunnskaps- og 
beslutningsgrunnlaget for vurdering av naturverdier, utbyggingsløsninger, miljøkonsekvenser 
og avbøtende og/eller restaurerende og/eller kompenserende tiltak for vann, vannmiljø og 
øvrig naturmangfold. NVAS har formidlet at de planlagte miljøkartleggingene med resultater 
forventes ferdigstilt i løpet av oktober 2020. Vannområdekoordinator imøteser nødvendige 
miljøkartlegginger med resultater, før en endelig vurdering.  
 
Med vedlagt designoppfølgingsplan har forslagsstiller en generell tilnærming til avbøtende 
tiltak i planområdene. Denne beskriver i liten eller ingen grad tap av miljøverdier og konkrete 
utredninger av forbedrende tiltak i hhv. Langsteinelva og Vollselva med sidevassdrag. De 
fleste inngrepene som er planlagt med ny E6 vil medføre negativ påvirkning på natur og 
naturmangfold i planområdene. I nedbørfeltene til hhv. Langsteinelva og Vollselva er det 
allerede samlet belastning og ytterligere inngrep i vassdrag og naturlig vegetasjon gjør det 
nødvendig å utvide kartleggingen utover selve planområdene, mht. avbøtende og/eller 
restaurerende og/eller kompenserende tiltak. Dersom det skal lykkes å motvirke eller 
oppheve bit for bit-nedbygging og forringelse må forslagsstiller kunne vise til en systematisk 
kartlegging av vassdrag og økologi i hele nedbørfeltet, og med konkrete forslag til forbedring. 



, saksnr. 2018/1381-53 
 

Side 3 av 3 

 

Et illustrerende eksempel er muligheten for en naturhermende gjenåpning av lukket strekning 
og naturlig revegetering langs Skatvalsbekken mellom Forbordsfjellet og bekkeløpet som går 
åpent nord for Skatval kirke. Vannområdekoordinator etterlyser en metodisk tilnærming og 
kartlegging, gjerne med utgangspunkt i tidligere kartlegging av tapt areal og produksjonsevne 
for sjøørretbekker i Trondheim kommune (NINA Rapport 1354). Disse undersøkelsene 
konkluderer med at det må gjøres betydelig større innsats for å gjenvinne tapt areal, i tillegg 
til å bedre både vann- og habitatkvaliteten i vassdragene i Trondheim. Metodikken er også 
gyldig mht. stasjonær ørret, og kartlegging samt forbedring av vandringshindrende kulverter, 
bekkelukkinger og manglende kantvegetasjon er flere steder vel så viktig for øvrig 
naturmangfold, herunder kryptogamer, planter, insekter, fugl og vilt langs vassdragene. 
Behovet for en slik kartlegging er formidlet av vannområdekoordinator i møte med NVAS. Med 
planlagt fremdrift for utbygging må en kartlegging av vandringshindre som kan utbedres, og 
bekkestrekninger som kan gjenåpnes og/eller revegeteres gjennomføres allerede høsten 2020. 
 
I tillegg til undersøkelser som er gjennomført, planlagt eller beskrevet etterspørres konkrete 
undersøkelser av påslag av larver fra elvemusling på gjeller hos ungfisk ved elfiske fra medio 
oktober 2020 i hhv. Skatvalsbekken og Holelva. Elvemusling er funnet ved flere lokaliteter i 
Gråelva og kan foreløpig ikke utelukkes i spesielt disse to vassdragene. Det er gjennomført 
svært begrensede undersøkelser knyttet til deler av naturmangfoldet flere steder. Det stilles 
spørsmål ved om hvorvidt det ikke bør gjennomføres en utvidet undersøkelse mht. blant annet 
kryptogamer i svært viktige ravinedaler. Tilsvarende om hvorvidt det bør gjennomføres en 
naturtypekartlegging over planlagt tunnel gjennom Forbordsfjellet. Der undersøkelser ikke 
gjennomføres må det gjøres konkrete vurderinger av hensynet til føre var-prinsippet. 
 
Lange bekkelukkinger kan skade fisk, vannkjemi, bekken som habitat, kantvegetasjon og øvrig 
naturmangfold og økologi. Vann bør renne åpent og vannforvaltningsmyndighetene er generelt 
imot bekkelukkinger både av hensyn til miljø og sikkerhet. Det anmodes om at NVAS utvetydig 
redegjør for om hvorvidt foreslåtte løsninger, der vann, vannmiljø og øvrig naturmangfold 
forringes av inngrep som utfylling eller lukking, skyldes hensynet til geoteknikk eller andre 
interesser. Det presiseres at det etter vannforskriften ikke er anledning til å forringe vann og 
vannmiljø til fordel for dyrkamark, slik det antydes i Temarapport konsekvensutredning 
naturmangfold under kapittel 1.5, s. 9. Vannområdekoordinator er negativ til at blant annet 
Raudhåmmårbekken vil legges i rør på en strekning på 350 meter. Det forutsettes tett 
oppfølging også av relevante sektormyndigheter på dette området. 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Borge Skei 
Rådgiver | vannområdekoordinator Stjørdalsvassdraget 
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