Handlingsprogram
for Regional plan
for vannforvaltning
i vannregion
Nordland og Jan
Mayen - 2016

Beskrivelse av planen
Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak XX).
Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) som er
en implementering av EUs vanndirektiv. Planen fastsetter miljømål som skal sikre en mest mulig
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Tiltaksprogrammet til planen fremsetter hvilke
tiltak som må gjennomføres for at disse målene skal nås. Det generelle miljømålet er minimum god
miljøtilstand for vannforekomstene innen 2021. Planlegging etter vannforskriften følger
seksårsykluser, så planen skal rulleres innen utgangen av 2020. Denne planen har planperiode fra
2021 til 2027.

Plan og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt
handlingsprogram. Det er fylkestinget som vedtar handlingsprogrammet som en del av den
regionale planen. Det er også fylkestinget som har ansvar for å ta handlingsprogrammet opp til
en årlig rullering. Ved denne rulleringen fornyes inngåtte avtaler med andre regionale og
kommunale aktører om gjennomføringen av planen.

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland
VRM: Vannregionmyndigheten (Fylkeskommunen) VOU: Vannområdeutvalg VRU: Vannregionutvalg
FM: Fylkesmannen KOM: Kommuner i Nordland MDIR: Miljødirektoratet

2016
Hovedansvar

Medvirkende

2016

2017

2018

Oppgave:
Koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av forskriften i henhold til tidsfristene som er angitt.
Aktivitet 1

Utarbeide planprogram for rullering av planen

VRM

Aktivitet 2

Drive aktiv kunnskapsoppbygging i tråd med vannforskriftens vedlegg V

Alle
berørte
sektormyndigh
eter

Aktivitet 3

Oppdatere karakterisering og klassifisering

FM

VRU

X
X

X

X

Alle berørte sektormyndigheter

X

X

X

Oppgave:
Legge til rette for arbeidet som skal utføres.
Aktivitet 4

Avholde minimum 2 årlige møter i det regionale vannregionutvalget

VRM

VRU

X

X

X

Aktivitet 5

Holde regional referansegruppe løpende orientert om arbeidet

VRM

VRU

X

X

X

Aktivitet 6

Avholde møter i vannområdeutvalg

VOU

VRM, alle berørte
sektor-myndigheter

X

X

X

Aktivitet 7

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

VRM

Prosjektledere

X

X

X

Aktivitet 8

Bidra til fokus på vann – samordne med andre aktiviteter og avdelinger i
fylkeskommunen

VRM

Fylkeskommunen

X

X

X

Aktivitet 9

Bidra til formidling av arbeidet og konsekvensene av den regionale planen

VRM

Prosjektledere

X

X

X

Aktivitet 10

Kurs i vann-nett for kommunene

VRM

Prosjektledere

X

Aktivitet 11

Utarbeide helhetlige vannmiljøplaner (i henhold til plan- og bygningsloven) med
utgangspunkt i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

KOM

VRM

X

X

Aktivitet 12

Legge til rette for det lokale arbeidet i vannområdene

VRM,
MDIR,
KOM,

FM og andre
sektormyndigheter

X

X

X

Aktivitet 13

Veilede kommunene om planens virkninger i henhold til plan- og bygningsloven

VRM
FM

Andre berørte
sektormyndigheter

X

X

X

Aktivitet 14

Gjennomføre bilaterale møter med svenske vannregionmyndigheter

VRM, FM

Vannregionene
Bottenhavet og
Bottenviken

Aktivitet 15

Delta i arbeidet med å utarbeide nasjonalt veiledningsmateriale

VRM

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

Oppgave:
Følge opp myndigheter som har oppgaver i henhold til forskriften.
Aktivitet 14

Gjennomføre vedtatt tiltaksprogram

VRM

Alle berørte sektormyndigheter

Aktivitet 15

Rapportere på vedtatt tiltaksprogram

VRM

Alle berørte sektormyndigheter

Aktivitet 16

Gjennomføre vedtatt overvåkingsprogram

VRM

Alle berørte sektormyndigheter

X

Aktivitet 17

Rapportering til sentrale myndigheter

VRM

Alle berørte sektormyndigheter

X

Andre aktiviteter i vannregionen
Aktivitet 18

Kartlegging av spredte avløp

KOM

VRM og FM

X

Aktivitet 19

Vurdere arealpolitiske retningslinjer ved rullering av Fylkesplanen for Nordland med
tanke på vannforvaltning

VRM

KOM, alle berørte
sektor-myndigheter

X

X

Aktivitet 20

Sette fokus på reduksjon av marin forsøpling

VRM

KOM, FM

X

Aktivitet 21

Utarbeide en «kortversjon» av planen.

VRM

VRU

X

X

