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HØRING «REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION TROMS 2016-2021»
Troms fylkeskommune har som vannregionmyndighet i Troms, i samarbeid med øvrige
medlemmer i Vannregionutvalg Troms, utarbeidet forslag til regional forvaltningsplan for
vannregion Troms 2016-2021.
Planen består av tre dokumenter, selve planforslaget, regionalt tiltaksprogram og regionalt
overvåkingsprogram. Selve plandokumentet vedlegges dette brev, mens de to øvrige er lagt ut
på nettstedet www.vannportalen.no/troms og kan lastes ned derfra. Øvrige vedlegg til planen
er også lagt ut på siden.
Formålet med planen er å samle og fremstille kunnskap om vannet i regionen og angi
prioriteringer for vannforvaltningen i regionen i tråd med EUs vannrammedirektiv og den
norske vannforskriften.
Det overordna mål i vannforvaltningsarbeidet er å oppnå eller opprettholde god miljøtilstand
i vannforekomstene i regionen. Det er lagt ned mye arbeid i karakterisering, analyser av
aktuelle tiltak og forslag til overvåking der kunnskap mangler. Planen gir en oversikt over
miljøtilstanden i vannforekomstene og de ulike påvirkninger. Tiltaksprogrammet gir oversikt
over gjennomførte og planlagte tiltak som skal bidra til at miljømålene nås.
Overvåkingsprogrammet gir en oversikt over foreslått overvåking og kartlegging der
kunnskap mangler.
Planen omfatter de seks vannområdene i regionen; Harstad-Salangen, Senja, Bardu-Målselv,
Balsfjord-Karlsøy, Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen. Arbeidet med tiltak i
vannområdene har resultert i en tiltaksanalyse for hvert område. Tiltaksanalysene er
sammenstilt i regionalt tiltaksprogram. Planen er sektorovergripende og vil være retningsgivende for sektorenes forvaltning av vannressursene.
Forvaltningsplanen ble behandlet i Vannregionutvalg Troms 27. mai 2014 og i fylkesrådet 1.
juli 2014.
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Fylkesrådet fattet følgende vedtak:
1. Fylkesrådet i Troms har som vannregionmyndighet i Troms behandlet høringsutkast til
«Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021».
2. Høringsutkastet sendes på høring i perioden 1. juli - 31. desember 2014. Planen skal i
henhold til planprogrammet vedtas i Fylkestinget i Troms i løpet av 2015.
3. Høringsutkast til «Regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021» og
«Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Troms 2016-2021» med vedlegg legges
ut på www.vannportalen.no/troms og gjøres tilgjengelig for høringsinstansene før
1.7.14.
4. Vannregionmyndigheten vil arrangere høringsmøter i hvert vannområde tidlig i
høringsperioden for å sikre god medvirkning i planarbeidet.
5. Fylkesrådet ønsker ikke å ta stilling til Miljødirektoratets foreslåtte prioritering av
revisjoner av vannkraftkonsesjoner som fremgår av planens Kap 2.5. Prioriteringer i
planarbeidet, men ber høringsinstansene gi tilbakemelding om evt. alternativ og
begrunnet prioritering.
I henhold til planprogrammet skal planen vedtas i fylkestinget i Troms for deretter å bli
godkjent av Kongen i Statsråd i løpet av 2015.
Alle berørte parter kan gi innspill og uttale seg til planforslaget. Vannregionmyndigheten
ønsker spesielt innspill på aktuelle tiltak for ivaretakelse av miljømål i de enkelte
vannforekomstene og forslag til prioriteringer. Vannregionmyndigheten vil i løpet av
høringsperioden arrangere møter i de ulike vannområdene, møtene vil være åpne for alle
interesserte. Kommuner og organisasjoner bes formidle informasjon om møtene og oversende
høringsutkastet til lokale organisasjonsledd og intresseorganisasjoner. For nærmere
informasjon om tid og sted for møtene kontakt tone.rasmussen@tromsfylke.no.
Høringsuttalelser kan sendes i e-post til postmottak@tromsfylke.no eller i brev til: Troms
fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 Tromsø

Med vennlig hilsen,

Gunnar Davidsson
avdelingsleder Næringsetaten og leder for Vannområdeutvalg Troms
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

