FAKTAARK

Tiltaksplan for å bedre miljøtilstanden i vassdrag, innsjø eller fjord

Mange vannforekomster har en miljøtilstand som ikke er god. I de vassdragene, innsjøene og
fjordene hvor tilstanden ikke er tilfredsstillende, må det settes i verk tiltak. For mange
vannforekomster kan en tiltaksplan være et godt hjelpemiddel for å komme i gang med arbeidet.

Hvorfor en tiltaksplan?
En helhetlig tiltaksplan vil være særlig nyttig
der hvor det er flere typer påvirkning, flere
ansvarlige og mange interessenter å ta hensyn
til. Hensikten med en tiltaksplan er å få
kartlagt aktuelle tiltak og beslutte hvilke tiltak
som faktisk skal gjennomføres.

Det er viktig å tenke godt gjennom prosessen
før en begynner på selve planen! Alle
grunneiere, «problemeiere», brukerinteresser,
næringsinteresser og andre aktører må med
helt fra starten av.
Spørsmål som må vurderes før planarbeidet
starter:









Hvordan komme i gang?
Mange steder vil det være naturlig at
kommunen tar initiativ til en tiltaksplan.
Oftest må flere kommunale etater samarbeide
om planen. Noen steder må flere kommuner
samarbeide, mens i andre tilfeller vil det være
aktuelt for andre sektormyndigheter å starte
arbeidet med en tiltaksplan.







Avgrensing: Skal hele vannforekomsten
inkluderes? Bør andre formål inkluderes
når det først lages en plan, f.eks.
flomvern?
Kunnskapsgrunnlaget: Er miljøstatus og
påvirkninger kjent? Trengs mer
kartlegging før en setter i gang?
Hvilke andre planer/hensyn må ivaretas?
Hvem leder arbeidet med å utarbeide
planen? Hvem bidrar?
Hvilke ressurser kan de involverte avsette
til arbeidet?
Hvilke andre aktører skal involveres, og
hvordan skal disse ansvarliggjøres?
Hvordan skal kostnadene ved utarbeidelse
av planen fordeles? Er det aktuelt å søke
om ekstern støtte?
Hvilke virkemidler er kommunen villig til å
bruke? Hvor stor grad av frivillighet legges
det opp til?
Hva er realistisk og gjennomførbart?
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Skal planen vedtas politisk i
kommunen(e). Skal politikerne involveres

Utarbeidelse av selve planen
Planen må konkludere med hvilke tiltak som
skal gjennomføres, estimere kostnader for
disse tiltakene og slå fast hvem som er
ansvarlige for gjennomføringen. Det er viktig å
også omtale de tiltakene som blir
nedprioritert og si noe om hvorfor de ikke
foreslås gjennomført.
Høyt prioriterte tiltak vil selvfølgelig være de
tiltakene hvor en får mest «forbedring» ut av
lite penger eller innsats, men symboltiltak og
fordeling av ansvar og innsats må ikke
undervurderes.
En framdriftsplan for tiltakene som skal
gjennomføres bør også være med i
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undervegs i prosessen?

tiltaksplanen. Til slutt må oppfølgingen av den
ferdige tiltaksplanen vurderes: Hvem har
koordineringsansvaret for oppfølgingen?
Hvordan skal effekten av tiltakene måles?

Les mer:
På vannportalen.no/rogaland finner du
 mer informasjon om hvordan du kommer i
gang med en tiltaksplan.
 et forslag til struktur for selve
tiltaksplanen.
 forslag til tiltak.
 eksempler på ferdigstilte tiltaksplaner til
inspirasjon.
 tips til å søke om støtte fra eksterne
finansieringskilder for utarbeidelse eller
gjennomføringen av en plan.
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