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Høringssvar planprogram og hovedutfordringer i vannregionen i Troms 2022-2027
Planprogram/ kunnskapsgrunnlag Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2022-2027
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 28.06.2019
Vedtak:
Storfjord kommune har følgende innspill til høring av planprogram og hovedutfordringer i
vannregionen i Troms 2022-2027.
1. Kommunen har ingen innspill til planprogrammet.
2. Tiltak som ble meldt inn i forrige runde vedørende oppdeling og navngiving av
vannforekomster bes vurdert på nytt. Skjema er sendt inn i forrige runde og legges
dermed ikke med på nytt. Oppdelingen i vann-nett er for grovmasket. De tiltakene med
oppdeling og navneendring bør utføres.
3. Vannforekomster som har kraftverk/småkraftverk bør vurderes til å settes som kandidat
til sterkt modifisert vannforekomst (kSMVF).
4. En av hovedutfordringene som det bør arbeides med er kartlegging av private vann- og
avløpsanlegg.
5. Tiltak fra statlige sektormyndigheter skal ikke overføres til kommunen. De tiltak som er
overført så langt skal overføres tilbake.
6. Dersom tiltak likevel overføres til kommunen, vil Plan- og driftsstyret understrek
følgende:
 Dette er et stort og krevende arbeidsområde både med hensyn til kompetanse,
kapasitet og økonomi. Det vil kreve betydelig tilføring av statlige tilsynsmidler.
 For at dette skal fungere, må det etableres godt og varig samarbeid mellom de 3
offentlige nivå.

Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Internett:

Organisasjonsnr: 964 994 129

Du kan klage på dette vedtaket. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen dette vedtaket kom frem til deg.
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Din klage må være skriftlig og skal sendes til Plan- og driftsstyret som har truffet dette vedtaket. Du må oppgi
hvilket vedtak du klager over, de endringene du ønsker, og de grunnene du har for å klage.
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, ber vi deg også oppgi når dette
vedtaket kom frem til deg. Du har rett til å se sakens dokumenter.
Dersom Plan- og driftsstyret ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli oversendt av oss til Fylkesmannen i Troms og
Finnmark for endelig avgjørelse.

Med hilsen

Charlotte Heimland
Sekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Side 2 av 2

