TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Høringsdokument 1 :

Planprogram
for Regional forvaltningsplan for Vannregion Troms 2022-2027

Skjema for høringsinnspill

Bruk gjerne dette skjemaet når dere ønsker å komme med innspill til
høringsdokumentet Planprogram for Regional forvaltningsplan for Vannregion
Troms 2022-2027. Innspillene vil hjelpe oss med å utarbeide en god plan for
vannforekomstene i ditt lokale vannmiljø og med å utarbeide en god forvaltingsplan.
Alle innspill er viktige!
Vi føretrekker innspill per e-post. Men det er likevel også anledning til å sende innspill per
post.

Frist for høringsinnspill: 30. juni 2019
Merk forsendelse med "Høringsinnspill Hovederetfordringer i Vannregion Troms" og send
deres innspill til:

Med e-post:

postmottak@tromsfylke.no eller

Troms
fylkeskommune
Postboks 6600
9296 Tromsø
Spørsmål angående høringen rettes til:

Seniorrådgiver Matthias Zielke
Troms fylkeskommune
Matthias.zielke@tromsfylke.no

Telefon :
Mobil:

7778 8156
414 33 767

Skjema for høringsinnspill - planprogram
Navn:

Karin Karlsen

Organisasjon/sektormyndighet Kåfjord kommune
om relevant
Øvervn. 2, 9146 Olderdalen
Adresse:

E-post:

Karin.karlsen@kafjord.kommune.no

Telefon :

777 19254/48159642

Dato:

28.06.19

Vi ønsker særlig svar på følgende spørsmål:
Er det tydelig når og hvordan ulike myndigheter skal delta i planleggingen?
TIPS. Tidsplan for arbeidet med vannforvaltingsplanen er vist i Figur 2. Forslag til
arbeidsgrupper og utvalg er omtalt i kapittel 6. Plan for deltage/se og medvirkning er vist i
punkt 8.3.

Er det tydelig nar og hvordan ulike interessenter kan medvirke i arbeidet frem mot
revidert og oppdatert forvaltingsplan og tiltaksprogram?
TIPS. Plan for deltagelse og medvirking er vist i punkt 8.3. Forslag til arbeidsgrupper og utvalg
finnes i kapittel 6. Er det behov for å vise tydeligere muglighetene for medvirkning i arbeidet?
Hvordan kan det gjøres?

> Hvordan bør vi organisere arbeidet i Vannregion Troms?
TIPS. Forslag til hvordan organisering av arbeidet i Vannregion Troms kan gjøres er beskrevet i
kapittel 6. Er dere enig i forslaget, eller ønsker dere å foreslå en alternativ løsning?

> Er det behov for å justere grensene for vannområdene?
TIPS. I kapittel 6 beskrives dagens oranisering/inndeling av Vannregion Troms. Ser dere behov
for en endring av vannområdene, også i lys av den forventete sammenslåing med Vannregion
Finnmark frå og med 2020.

> Er det temaer eller utredninger som mangler i planprogrammet?

TIPS. I kapittel 9 omtaes temaer og utredninger som vi skal jobbe med for å oppdatere
vannforvaltingsplanen, og for å kunne utrede konsekvensene som planen vil ha på miljø
og samfunn. Er dere enig i forslagene, eller mangler det noe

Har dere forslag til forbedringer i planprogrammet?
TIPS. Her kan dree komme med konkrete forslag til forbedringer i planprogrammet. Angi sidetall
og avsnitt deres forbedringer gjelder for.

Er det mangler i det foreslatte programmet for konsekvensutredninge i forhold til
milljø og samfunn?
TIPS. Kapittel 10 foreslår en metode og program for konsekvensuredning. Er dere enig i det, eller
mangler det noe?

Har dere forslag til konkrete tiltak som bør vurderes og utredes, og eventuelle
prioriteringer i det videre planarbeidet?
TIPS. Kapittel 10 beskriver prioriteringer for arbeidet frem mot oppdatert vannforvaltingsplan og
tiltaksprogram. flere tiltak og prioriteringer for S betre vassmiljøet som vi bør vurdere og greie ut
om?

Er det ønskelig med en regional planbestemmelse
vannforvaltingsplanen (plan- og bygningsloven § 8-5)?

knyttet

til

TIPS. Plan- og bygningsloven § 8-5 åpner for at det kan fastsettes en regional
planbestemmelse knyttet til retningslinjer for arealbruk (for eksempel forbod mot
utbygging) i Kommuner, fylkeskommunen og andre planorganer må legge regionale
planbestemmelse til grunn i sin planlegging og saksbehandling.

Har dere andre kommentarer og innspill
TIPS. Her kan dere for eksempel gi tilbakemelding på det dere synes er bra med dokumentet og det
som ikke er så bra.Angi sidetall og avsnitt, og kom gjerne med konkrete forslag til forbedringer.
Fra Kåfjord kommunes side er det ikke ytterligere kommentarer til planprogrammet

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan

Høringsdokument 2:

Hovedutfordringer
i Vannregion Troms 2022-2027

Skjema for høringsinnspill

Bruk gjerne dette skjemaet når du ønsker å komme med innspill til
høringsdokumentet Hovedutfordringer i Vannregion Troms 2022-2027. Innspillene
vil hjelpe oss med å utarbeide et godt kunnskapsgrunnlag for vannforekomstene i
ditt lokale vannmiljø og med å utarbeide en god forvaltingsplan. Alle innspill er
viktige!
Vi føretrekker innspill per e-post. Men det er likevel også anledning til å sende
innspill per post.

Frist for høringsinnspill: 30. juni 2019
Merk forsendelse med "Høringsinnspill Hovedutfordringer i Vannregion Troms" og send
deres innspill til:

Med e-post:

postmottak@tromsfylke.no eller

Troms
fylkeskommune
Postboks 6600
9296 Tromsø

Spørsmål angående høringen rettes til:

Seniorrådgiver Matthias Zielke
Troms
fylkeskommune
matthias.zielke@tromsfylke.no
Telefon:

7778 8156

Mobil:

414 33 767

Skjema for høringsinnspill
Hovedutfordringer i Vannregion Troms

Navn:

Karin Karlsen

Organisasjon/sektormyndighet
(om relevant):

Kåfjord kommune

Ad resse:

Øvervn. 2, 9147 Birtavarre

E-post:

Karin.karlsen@kafjord.kommune.no

Telefon:

777 19254/48159642

Dato :

28.06.19

Vi ønsker særlig svar på følgende spørsmål:
> Er miljøtilstanden og påvirkningene rett omtalt? Finst det data hos
sektormyndigheiter eller lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til en
bedre beskrivelse?
TIPS. Miljøtilstanden er omtalt i kapittel 3. Påvirkninger er omtalt i kapittel 4.
Tiltakene fra forrige planperiode er ikke gjennomført, og det er vanskelig å si om miljøtilstanden
og påvirkningene er rett omtalt når innhenting av ny og oppdatert kunnskap ikke er utført. For å
vite hvordan miljøtilstanden er, samt hvilke påvirkninger som vannet utsettes for er det behov for
en grundigere kartlegging og utredning, hvor også tradisjonell kunnskap tillegges vekt.

> Er alle viktige interesser tatt hensyn til? Er det noen viktige interesser som ikke er
omtaltt?
TIPS. Viktige brukerinteresser er omtalt under punkt 5
Som næringsinteresser bør utmarksnæring og skogbruk nevnes

> Har dere innspill til prioriteringer i det videre planarbeidet?
TIPS. Videre arbeid med regional vannforvaltingsplan og tiltaksprogram er omtalt i kapittel 7.
Her må tiltakene fra forrige planperiode komme med på nytt, og fra kommunens side har vi
følgende vannforekomster som settes på listen til ønsket tilbakeføring til naturlig høstbar bestand
av både anadrome fisk og fjellrøye. Følgende opplisting er ikke i prioritert rekkefølge.
 Kåfjordelva i sin helhet, da elva er påvirket av kraftutbygging
 Indre del av Kåfjorden på grunn av islegging forårsaket av vannkraftutbygging
 Trollvikelva pga fiskevandringshinder
 Olderdalselva pga fiskevandringshinder







Manndalselva, utbedring av tidligere elveforbygging foretatt av NVE
Olderdalsvannet, tilbakeføring til naturlig vannforekomst med høstbar bestand av røye
Bievla, vannet er blitt fisketomt
Kåfjorden undersøkes i forhold til hvilken påvirkning regulering og varierende utslipp av
ferksvann har på vanntemperatur, hvordan vandringsmønster og gyteadferd kan påvirkes
når de fysiske forholdene i sjøen endres.
Innhente ny, oppdatert kunnskap fra kompetent og uavhengig instans på miljøpåvirkning i
fjorden fra oppdrettsanlegg.

> Har dere andre kommentarer og innspill
TIPS. Her kan dere for eksempel gi tilbakemelding på det dere synes er bra med dokumentet og det
som ikke er så bra.Angi sidetall og avsnitt, og kom gjerne med konkrete forslag til forbedringer.

