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Beskrivelse av planene
Regionale vannforvaltningsplaner (2016-2021) for Finnmark vannregion og den norsk-finske
vannregionen ble vedtatt i fylkestinget 9. desember 2015. Planene skal danne grunnlaget for
en felles langsiktig forvaltning av alle vannressurser i fylket, der målet er å bevare og
forbedre vannmiljøet.
Planene er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften),
som er den norske gjennomføringen av EUs vanndirektiv. Vannforskriften er hjemlet i
forurensningsloven,
planog
bygningsloven
og
vannressursloven.
Regionale
vannforvaltningsplaner vedtas som regionale planer etter plan- og bygningslovens § 8 – 4,
med de særregler som følger av vannforskriften.
Planene fastsetter miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig
bruk av vannet. Tilhørende tiltaksprogram diskuterer hvilke tiltak som må gjennomføres for at
disse målene skal nås. Det generelle miljømålet er minimum god miljøtilstand, som definert
av vannforskriften, for alt overflatevann, grunnvann og kystvann innen 2021. Planlegging
etter vannforskriften følger seks års sykluser, og dermed skal det foretas en rullering av
gjeldende plan innen utgangen av 2021.
Den 1. juli 2016 godkjente Klima- og miljødepartementet planene for 2016-2021, med visse
endringer.

Planenes hovedinnhold
Planene består av:
1.
2.
3.
4.

Regional vannforvaltningsplan med planbeskrivelse
Regionalt tiltaksprogram
Regionalt overvåkingsprogram
Handlingsprogram (dette dokumentet)

Det er utarbeidet en forvaltningsplan og et tiltaksprogram for hver vannregion.
Overvåkingsprogrammet og handlingsprogrammet gjelder for begge vannregioner.

Handlingsprogram
I henhold til plan- og bygningslovens § 8–1 skal alle regionale planer ha et
handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal gi en vurdering av hvilken oppfølging planene
krever. Handlingsprogrammet anslår ressursbehov, og utpeker de ulike ansvarlige partene
for gjennomføring av planene. Ettersom de regionale tiltaksprogrammene for 2016-2021
inneholder svært mange tiltak som skal bidra til å bedre vannkvaliteten i vannregionene, er
det også lagt opp til en årlig tiltaksrapportering fra alle sektormyndigheter. En slik årlig
rapportering følger ikke av forskriften, men vil være viktig for å kunne følge opp
sektormyndighetene som har ansvar for gjennomføring av tiltak. Det er imidlertid det enkelte
departement som er ansvarlig for å sørge for at deres etater har rammer og mandat til å
kunne gjennomføre sine tiltak.
Det er fylkesutvalget som har ansvar for å vedta handlingsprogrammet som en del av den
regionale planen. Handlingsprogrammet skal rulleres årlig, ettersom de økonomiske
ressursene i mange tilfeller er knyttet til årlige budsjettvedtak. Ved denne rulleringen fornyes
inngåtte avtaler med andre regionale og kommunale aktører om gjennomføringen av planen.
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Lokalkunnskap
En stor del av Finnmarks befolkning driver med fiske i elver og vann. De tre største
lakseførende
vassdragene,
Alta,
Tana
og
Neiden,
har
lokal
forvaltning.
Det samme gjelder for et par andre vassdrag med grunneierforvaltning.
I disse organene og blant fiskerettshavere finnes det mye kunnskap om vanntilstand,
vannmiljø, erosjon og følger av fysiske inngrep.
Finnmark fylkeskommune mener derfor det er viktig at kunnskapen som lokallag og fiskere
besitter, i større grad må involveres i den praktiske overvåkingen av vann og vassdrag.

3

VRM: Vannregionmyndighet, VO: Vannområde, VRU: Vannregionutvalg, FM: Fylkesmannen, FFK: Finnmark fylkeskommune, KLD: Klima- og miljødepartementet

Handlingsprogram for regionale planer for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016-2021
Hovedansvar
Medvirkende
2017
2018
Oppgave 1: Koordinere og legge til rette for arbeidet som skal utføres på regionalt nivå
Aktivitet 1
Oppdatere
FM
VO, alle berørte
X
X
karakterisering og
sektormyndigheter
klassifisering
Aktivitet 2
Avholde minimum 1
VRM
VRU
X
X
årlig møte i VRU
Aktivitet 3

Aktivitet 4

Aktivitet 5

Aktivitet 6

Aktivitet 7

Holde regional
referansegruppe
orientert om arbeidet
Sørge for godt
samarbeid gjennom
hele prosessen
Sørge for god
medvirkning gjennom
hele prosessen

2019
X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid

X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i FFK,
arrangementsutgifter
Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i FFK,
arrangementsutgifter
Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i FFK,
arrangementsutgifter
Dialog med interessenter
om hvordan best oppnå og
ivareta medvirkning,
vurdere økonomisk støtte
for deltakelse
Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i FFK

VRM

VRU

X

X

X

VRM

VO, alle berørte
sektormyndigheter

X

X

X

VRM

VO, alle berørte
aktører og
interessenter

X

X

X

Fylkeskommunen

X

X

X

VO-koordinator,
FFK

X

X

X

Samordne med andre
VRM
avdelinger i
fylkeskommunen
Bidra til formidling av
VRM
arbeidet og
konsekvensene av den
regionale planen
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Ressursbehov

Ressurser til faglig,
administrativt og politisk
arbeid i FFK,
arrangementsutgifter. Det
samme i VO og hos
sektormyndigheter, FM

VRM: Vannregionmyndighet, VO: Vannområde, VRU: Vannregionutvalg, FM: Fylkesmannen, FFK: Finnmark fylkeskommune, KLD: Klima- og miljødepartementet

Aktivitet 8

Problemkartlegging i
vannforekomster

Aktivitet 9

Sørge for oppstart av
tiltak senest innen
2018

Hovedansvar
FM

Medvirkende
VO, kommuner,
problemeiere

2017
X

2018
X

Alle berørte
sektormyndigheter

VRM,
VO-koordinator

X

X

Oppgave 2: Koordinere og legge til rette for arbeidet som skal utføres på lokalt nivå
Aktivitet 10 Følge opp lokal
VRM, VOBerørte sektorX
X
tiltaksanalyse,
koordinator
myndigheter,
oppdatere Vann-Nett
kommunen

2019
X

Ressursbehov
Ressurser til planlegging
og gjennomføring av
problemkartlegging hos
alle berørte parter.
Dialog med
sektormyndigheter om
konkretisering av tiltak og
oppstartstid, registrere
endringer i vann-nett

X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i
kommunene,
arrangementsutgifter
Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i
kommunene,
arrangementsutgifter
Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i
kommunene,
arrangementsutgifter
Dialog med aktører om
hvordan best oppnå aktiv
medvirkning, ressurser til
faglig og administrativt
arbeid i kommunene,
arrangementsutgifter

Aktivitet 11

Avholde møter i
vannområdeutvalget

VOkoordinator

VO

X

X

X

Aktivitet 12

Sørge for godt
samarbeid gjennom
hele prosessen,
spesielt på lokalt nivå
Sørge for god
medvirkning gjennom
hele prosessen,
spesielt på lokalt nivå

VOkoordinator

Alle berørte
sektormyndigheter
og aktører,
kommunen
Alle berørte
aktører og
interessenter,
kommunen

X

X

X

X

X

X

Aktivitet 13

VOkoordinator
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VRM: Vannregionmyndighet, VO: Vannområde, VRU: Vannregionutvalg, FM: Fylkesmannen, FFK: Finnmark fylkeskommune, KLD: Klima- og miljødepartementet

Hovedansvar
VRM, VOkoordinator

Medvirkende
FM

Ressursbehov
Aktivitet 14 Opplæring i bruk av
Saksbehandlere i
Vann-Nett til
kommunene i Finnmark
kommunene
skal kunne bruke VannNett til å finne informasjon
om sitt lokale vannmiljø til
bruk i saksbehandling, og
se hva som er planlagt av
tiltak i kommunen
Oppgave 3: Følge opp myndigheter som har oppgaver i henhold til regional plan og tiltaksprogram jmf. vannforskriften
Aktivitet 15 Følge opp regional
FFK
VRM, FFK
X
X
X
Fokus på regional
plan overfor
vannforvaltningsplan i
kommunenes
innspill og veiledning til
planleggingsoppgaver
kommunene
Aktivitet 16 Legge regional plan til Alle berørte
VRM, FFK
X
X
X
Ressurser til
grunn for egen
sektorgjennomføring hos alle
virksomhet
myndigheter
berørte parter
Aktivitet 17 Gjennomføre vedtatt
Alle berørte
VRM
X
X
X
Ressurser til planlegging
tiltaksprogram, sørge
sektorog gjennomføring
for at Vann-Nett er
myndigheter
oppdatert
Aktivitet 18 Rapportere på vedtatt
Alle berørte
VRM
X
X
X
Ressurser til faglig og
tiltaksprogram
sektoradministrativt arbeid hos
myndigheter
sektormyndigheter og i
FFK, rutiner på
rapportering av tiltak (og
evt. endringer i tiltak) til
VRM, FM og
prosjektledere for
oppdatering i vann-nett.
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2017
X

2018

2019

VRM: Vannregionmyndighet, VO: Vannområde, VRU: Vannregionutvalg, FM: Fylkesmannen, FFK: Finnmark fylkeskommune, KLD: Klima- og miljødepartementet

Hovedansvar
Medvirkende
2017
2018
Aktivitet 19 Rapportere til VRM når Alle berørte
VRM
X
X
planens formål og
sektorprioriteringer avvikes
myndigheter
Aktivitet 20 Rapportere til KLD på
VRM
Alle
X
gjennomføringen av
den regionale planen
Aktivitet 21 Gjennomføre vedtatt
FM
Alle berørte
X
X
overvåkingsprogram
sektormyndigheter,
så langt det lar seg
kommunene, VRM
gjøre
Aktivitet 22 Veiledning til
FM
VO-koordinator
X
X
kommunenes
saksbehandling og
oppfølging av
forurensningsforskriften
Oppgave 4: Koordinere arbeidet etter forskriften i henhold til tidsfristene som er angitt
Aktivitet 23 Oppdatere
VRM, VRU
VRU, FFK
X
planprogram og
«vesentlige
vannforvaltningsspørsmål» for 20222027-plan
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2019
X

Ressursbehov
Ressurser til faglig og
administrativt arbeid.
Vann-Nett må oppdateres
Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i FFK

X

Ressurser til
Fylkesmannens
miljøvernavdeling

X

Ressurser til
Fylkesmannens
miljøvernavdeling

X

Ressurser til faglig,
politisk og administrativt
arbeid i FFK,
arrangementsutgifter

