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:
7778 8156
Mobil:
414 33 767

Skjema for høringsinnspill - planprogram
Navn:
Organisasjon/sektormyndighet
(om relevant):
Adresse:

Karlsøy kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusveien 41

E-post:

postmottak@karlsoy.kommune.no

Telefon:

77746000

Dato:

29.06.2019

Vi ønsker særlig svar på følgende spørsmål:


Er det tydelig når og hvordan ulike myndigheter skal delta i planleggingen?

TIPS. Tidsplan for arbeidet med vannforvaltningsplanen er vist i Figur 2. Forslag til
arbeidsgrupper og utvalg er omtalt i kapittel 6. Plan for deltakelse og medvirkning er vist i punkt
8.3.

Kap. 8 gir en god beskrivelse av prosessen mht. medvirkning og informasjon.



Er det tydelig når og hvordan ulike interessenter kan medvirke i arbeidet frem mot
revidert og oppdatert forvaltingsplan og tiltaksprogram?

TIPS. Plan for deltakelse og medvirking er vist i punkt 8.3. Forslag til arbeidsgrupper og utvalg
finnes i kapittel 6. Er det behov for å vise tydeligere mulighetene for medvirkning i arbeidet?
Hvordan kan det gjøres?

Kap. 6 gir en god forståelse for organisering og medvirkning, både for kommunen og
lokale interesseorganisasjoner.



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?

Kanskje 2 vannområdekoordinatorer i Troms er for lite for å ivareta 6 vannområder,
kanskje burde det være 3, med to områder hver?



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 fra og med 2020.

6 vannområder i Troms mener vi er passe.



Er det temaer eller utredninger som mangler i planprogrammet?

TIPS. I kapittel 9 omtales 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

Enig i forslagene.



Har dere forslag til forbedringer i planprogrammet?

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

Ingen forslag.



Er det mangler i det foreslåtte programmet for konsekvensutredninger 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?

Kap. 10 om konsekvensutredning ser greit ut.



Har dere forslag til konkrete tiltak som bør vurderes og utredes, og eventuelle
prioriteringer i det videre planarbeidet?

TIPS. Kapittel 11 beskriver prioriteringer for arbeidet frem mot oppdatert vannforvaltningsplan
og tiltaksprogram. Flere tiltak og prioriteringer for å bedre vannmiljøet som vi bør vurdere og
greie ut om?

Har ingen forslag til nye tiltak, enig i prioriterte tiltak.


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

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.

Ønsker å gi tilbakemeldinger på dokumentet «Hovedutfordringer i vannområde
Balsfjord – Karlsøy». Dette gis i et eget dokument.

