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Forsvarsbyggs uttalelse til høring av "Planprogram" og
"Hovedutfordringer" i Vannregion Troms 2022 - 2027
Bakgrunn
Vi viser til brev datert 01.04.2019 (deres sak 19/3891-1) hvor det varsles om oppstart av planarbeid til
Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027, og hvor dokumentene Planprogrammet for Regional
forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027 og Hovedutfordringer i Vannregion Troms 2022-2027 er lagt ut
på høring sammen med vedleggene Hovedutfordringer i Vannområde Bardu-Målselv, Hovedutfordringer i
Vannområde Harstad- Salangen, Hovedutfordringer i Vannområde Karlsøy-Balsfjord, Hovedutfordringer i
Vannområde Lyngen-Skjervøy, Hovedutfordringer i Vannområde Nordreisa-Kvænangen og Hovedutfordringer i
Vannområde Senja.
Forsvarsbygg forvalter Forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg på vegne av Forsvarsdepartementet. I
tillegg forvalter vi landarealer vi leier. Skytefelt i sjø forvaltes av Sjøforsvaret.
Forsvarsbygg har Miljødirektoratet som sin sektormyndighet. I noen saker har Miljødirektoratet delegert dette
ansvaret til Fylkesmannen. Vi har i dialog med Miljødirektoratet fått avklart tilnærmingen for og omfanget av
vår tilbakemelding i høringsprosessen. De foreslo at vi i første omgang sjekker om forsvarssektorens bruk og
mulig påvirkning er nevnt som en av de 10 hovedutfordringene i dokumentene for hhv. vannregionen og hvert
vannområde, og at vi går i tettete dialog med fylkesmennene utover høsten for å bidra med data til å oppdatere
kunnskapsgrunnlaget. Denne uttalelsen er derfor begrenset til det. Vi uttaler oss derfor i denne sammenheng
som en statlig aktør som har mye kunnskap om vannmiljøet ut fra overvåkingen som vi utfører knyttet til
områdene og aktivitetene vi forvalter.

Uttalelse
Dokumentene synes godt gjennomarbeidet, og utfordringene og manglende kunnskap om mulige påvirkninger
kommer tydelig frem både i hoveddokumentet og i dokumentene for hvert vannområde. Dokumentene synes å
være skrevet før de nasjonale føringene https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vassforvaltning/id2633068/
kom nå i vår. Disse føringene må hensynstas i det videre arbeidet også. Forsvarsbygg vil også måtte hensynta
disse føringene i vårt videre arbeid.
Ved gjennomlesing av dokumentene har vi ikke sett at forsvarssektorens mulige påvirkning er nevnt som noen
av hovedutfordringene. Vi er enige i at forsvarssektorens bruk og påvirkning ikke er en hovedutfordring. Men, i
dokumentet Hovedutfordringer i Vannområde Bardu-Målselv nevnes punktkilder og skytefelt som områder
knyttet til forurensning, under kapittelet «Samfunnsutvikling». Forsvarsbygg synes det er riktig at påvirkning fra
forsvarsaktiviteter nevnes, og at dataene vi rapporterer til Vannmiljø brukes i kjemisk og økologisk klassifisering.
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Vi ser ellers at det i høringsdokumentene for samtlige vannområder, nevnes at data om kjemisk tilstand er en
mangel. Vi mener det er viktig at slike data hentes inn fra ulike sektorer og ulike kilder. Forsvarsbyggs har en
rekke overvåkingsdata – i stor grad data om stoffer forbindelser som er aktuelle for den kjemiske og økologiske
tilstandsklassifiseringen – data fra aktive- og nedlagte skyte- og øvingsfelt (overflatevann og grunnvann),
flystasjoner, deponier/forurenset grunn-lokaliteter, sedimentdata fra havneoppryddinger mm. Vi har derfor
innkalt Fylkesmannen til et arbeidsmøte i høst hvor vi ønsker vi å





gjennomgå kunnskapsgrunnlaget der Forsvarsbygg har kjemiske data
diskutere om inndeling av vannforekomstene i skyte- og øvingsfeltene er hensiktsmessig
avklare hva som kan være representativt prøvepunkt for aktuelle vannforekomster
diskutere og avklare hvordan skal vi få synliggjort hva prøvepunktene vi legger inn i databasene
representerer – om de er «nærpunkt», «utslippspunkt», «representativt punkt for vannforekomsten» ol.

Møtet blir i tillegg til også en oppfølging av møtet vi hadde med Fylkesmannen i Troms 07.11.2017. Da
informerte vi om hvor vi har ulike typer av vannovervåking, og vi la opp til å se på muligheten for tettere dialog
om og utveksling av overvåkingsdata (se vedleggene). I hvilken grad Forsvarsbyggs dataene er tatt inn i VannNett og vurderingene der etter dette, har vi ikke rukket å se nærmere på før fristen for denne høringen.
Vi ser frem til det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen
Turid Winther-Larsen
Forsvarsbygg
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Presentasjonen "Dialogmøte vannforskriften FB og Fylkesmannen i Troms. Vannforskriften"

2

Referat fra møtet 07.11.2017

Kopi til:



Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.

2 av 2

