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Tildeling av skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak ifm. vårflom 2020
KMD har 25.05.20 fordelt fylkesrammene til flomforebyggende tiltak i forbindelse med ventet
vårflom, der rammen for Trøndelag er 8 millioner kroner.
Vedlagte brev fra KMD viser til retningslinjer for tildelingen, som er:











Det kan søkes om støtte til iverksatte og planlagte forebyggende tiltak som vil ha
effekt under den ventede vårflommen.
Primært skal tiltaket forebygge skade på kommunal infrastruktur og eiendom.
Tiltakene må kunne gjennomføres raskt.
Akutte tiltak prioriteres.
Det skal ikke gis tilskudd til mer langsiktige forebyggingstiltak.
Det skal ikke gis støtte til finansiering av egenandeler i andre statlig støttede tiltak
(eks. distriktsandel til NVE for ordinære sikringstiltak).
Det skal legges til grunn en egenandel på 15 pst. per kommune.
Fylkesmannen har rapporteringsansvaret, og det anbefales at kommunene bes om
en enkel rapportering på kostnadene i etterkant.
Det rapporteres ikke til departementet.
Merverdiavgift som blir kompensert, skal trekkes ut av tildelingsbeløpet.

På grunn av behovet for flomforebyggende tiltak i forkant av en eventuell vårflom, har
saken svært knappe frister. Basert på anslag fra kommunene i forbindelse med
behovskartleggingen som ble gjennomført 19.-20. mai, har Fylkesmannen i Trøndelag
fordelt skjønnsmidler til kommunene i fylket, se tabell under. Vi har ikke tildelt midler til
tiltak som ikke kan settes i gang i forkant av en eventuell vårflom. Kommunene må gjøre en
egenvurdering opp mot retningslinjene til KMD (gjengitt over) og følge opp at hensynet til
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natur og miljø ivaretas. Dersom det er endringer i forhold til tidligere anslag, ber vi om et
revidert anslag innen torsdag 28.05.20 kl. 12:00.
Kommune

Kort beskrivelse av tiltak

Midtre Gauldal

Vannfylt flomvern og pumpeutstyr

200 000

Oppdal

Sikring av Driva ved Torvesøyan. Merk egne vilkår gitt under.

510 000

Verdal

Ekstra sjekk av stikkrenner og rensk av bekker langs
Verdalsvassdraget
Flomvern mot Namsen ved Bunsete

Grong
Overhalla

Malvik

I dialog med fylkeskommunen tiltak knyttet til fylkesvei som
skal forebygge isolering av deler av kommunen ved flom
Ekstra rensk av snø ved alle stikkrenner som følge av unormal
snødybde
Steinsetting bruer, sikring av hus og boliger og sikring/flytting
av utstyr
Flytting av masser i elveløp, skifte stikkrenner,
plastringsarbeider og ekstra grøftrensk
Opprusting av vannkummer utsatt for vanninntrengning og
sikring av drikkevann
Pumpeutstyr for sikring av vann- og kloakkanlegg, samt
drikkevannskilde
Sikring av Sagelva og Vikhammerelva

Røros

Skadebegrensende tiltak - sandsekker og lensepumper

Holtålen

Ytterligere flomsikring av kunstgressbane og tilhørende
bygningsmasse
Tiltak stikklinjer og kummer, forebygging tiltak i elver/bekker
og sikring av drikkevannskilde

Namsskogan
Høylandet
Lierne
Melhus
Selbu

Meråker
SUM

Tildelt beløp,
ekskl. MVA og
15% egenandel

90 000
510 000
3 000 000
60 000
130 000
170 000
430 000
90 000
1 190 000
50 000
850 000
330 000
7 610 000

Særskilte vilkår for sikring av Driva ved Torvesøyan (Oppdal)
Veiledning fra NVE gitt så langt i saken, må følges. Det skal tas særlig hensyn til gyte- og
oppvekstområder for sjøørret og laks. Arbeidet må dokumenteres med dronebilder før og
etter tiltak. Arbeidet med en reguleringsplan (eller eventuelt vassdragskonsesjon) for
grusuttak i Driva, må videreføres i løpet av året, jf. tidligere avtale. For øvrig viser vi til
generelle krav og vilkår om hensynet til natur og miljø under.
Flomsikring og hensynet til natur og miljø
Fylkesmannen vil understreke at det må tas hensyn til naturen når det skal gjøres
flomforebyggende tiltak. Tiltak bør bare gjøres der det er nødvendig for
samfunnssikkerheten. Tiltak skal ikke gjøre om vassdrag til land, jf. definisjon av vassdrag i
vannressursloven. Flomsoner skal bevares.
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Det er svært viktig å beholde elvenaturen intakt for framtida, når flommene blir større og
hyppigere. Flomdempings- og flomavledningskapasiteten i en elv med naturlig flomsone er
langt bedre enn i utretta elver og kanaler.
Graving i elver og bekker på denne tiden av året kan ødelegge mye for fisk og andre arter.
Aktsomhetsplikten i vannressursloven og naturmangfoldloven gjelder til enhver tid.
Risikovurderinger knyttet til natur og miljø må gjøres i hver enkelt sak. Vi minner om at
fjerning av kantvegetasjon med noe omfang er søknadspliktig.
Der hvor flomvoller og forbygninger må bygges, må beste tilpasning til natur- og
klimahensyn sikres. I alle saker som berører vassdragsnatur skal naturmangfoldloven og
vannforskriften komme til anvendelse.
Reviderte anslag innen 28.05.20
Kommunene må gjøre en egenvurdering opp mot retningslinjene til KMD. Dersom
kommunen vurderer at hele eller deler av tiltakene ikke tilfredsstiller retningslinjene fra
KMD, tiltaket er endret eller det er behov for tilleggsopplysninger, ber vi om et revidert
anslag innen torsdag 28. mai kl. 12:00. Anslaget sendes til følgende e-postadresse:
fmtlkommuneokonomi@fylkesmannen.no
Det er så langt et restbeløp mellom den tildelte fylkesrammen og det vi så langt har fordelt
til kommunene. Det betyr at anslag på eventuelle nye tiltak også kan gis innen 28.05 kl.
12:00.
Rapportering innen 18.06.20
Fristen for rapportering for bruken av de tildelte midlene settes til 18.06.20. Vi ber om at
det rapporteres til følgende e-postadresse: fmtlkommuneokonomi@fylkesmannen.no
Tildelingen er basert på anslag fra kommunene. Dersom tildelt beløp er høyere enn påløpte
utgifter, skal dette framgå av rapporteringen. Kommunen må også bekrefte at bruken av
midler er i tråd med KMDs retningslinjer gjengitt innledningsvis. Ubrukte midler må betales
tilbake til KMD.
Midlene vil bli utbetalt ifm. med rammetilskuddet, og være på kommunens konto 03.07.20.

Med hilsen
Mari Mogstad (e.f.)
direktør
Kommunal- og justisavdelingen
Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg

Trude Mathisen
seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen
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Brev fra FMTL til KMD 20.05 Tildeling av skjønnsmidler til flomforebyggende tiltak ifm vårflom
2020 - Trøndelag
Brev fra KMD 25.05 Fordeling av fylkesrammer - forebygging flomskader

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735

Likelydende brev sendt til:
Flatanger kommune
Frøya kommune
Namsos kommune
Rennebu kommune
Stjørdal kommune
Holtålen kommune
Leka kommune
Trondheim kommune
Indre Fosen kommune
Malvik kommune
Meråker kommune
Snåsa kommune / Snåasen Tjielte
Namsskogan kommune
Frosta kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Tydal kommune
Melhus Kommune
Nærøysund kommune
Rindal kommune
Steinkjer kommune
Verdal kommune
Åfjord kommune
Grong kommune
Hitra kommune
Orkland kommune
Raarvihken Tjïelte/ Røyrvik
kommune
Skaun kommune
Ørland kommune
Heim kommune
Midtre Gauldal kommune
Oppdal kommune
Røros kommune
Selbu kommune

STEINKJER

Lauvsneshaugen 25
Postboks 152
Postboks 333 Sentrum
Myrveien 1 Berkåk
Postboks 133 / 134
Bakkavegen 1
Leknesveien 67
Postboks 2300
Torgarden
Rådhusveien 13
Postboks 140
Rådhuset
Sentrum
Kommunehuset
Alstad
Vargeia 1
Vennalivegen 7
Postboks 130
Heggvollveien 6
Rådhusveien 13
Svalivegen 2
Tydalsvegen 125
Rådhusvegen 2
Postboks 133, Sentrum
Rindalsvegen 17
Postboks 2530
Postboks 24
Øvre Årnes 7
Postboks 162
Rådhusveien 1
Postboks 83
Røyrvikveien 5

7770
7261
7801
7391
7501
7380
7994
7004

FLATANGER
SISTRANDA
NAMSOS
RENNEBU
STJØRDAL
ÅLEN
LEKA
TRONDHEIM

7100
7551
7530
7760
7890
7633
7977
7670
7601
7882
7740
7863
7590
7224
7901
6657
7729
7651
7170
7871
7240
7301
7898

RISSA
HOMMELVIK
MERÅKER
SNÅSA
NAMSSKOGAN
FROSTA
HØYLANDET
INDERØY
LEVANGER
NORDLI
STEINSDALEN
OVERHALLA
TYDAL
Melhus
RØRVIK
RINDAL
STEINKJER
VERDAL
ÅFJORD
GRONG
HITRA
ORKANGER
LIMINGEN

Postboks 74
Alf Nebbs gate 2
Trondheimsveien 1
Rørosveien 11
Inge Krokanns veg 2
Bergmannsgt. 23
Gjelbakken 15

7358
7160
7200
7290
7340
7374
7580

BØRSA
BJUGN
KYRKSÆTERØRA
STØREN
OPPDAL
RØROS
SELBU
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