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Beskrivelse av planen
Regional vannforvaltningsplan (2022-2027) for Troms og Finnmark vannregion skal danne
grunnlaget for en felles og langsiktig forvaltning av vannressursene, der målet er å bevare og
forbedre vannmiljøet. Det generelle miljømålet er minimum god miljøtilstand, som definert av
vannforskriften, for alt overflatevann, grunnvann og kystvann innen 2027. Dette skal skje
gjennom:





En helhetlig vannforvaltning på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, med god
medvirkning fra allmenne interesser
At ansvarlige kommuner, fylkeskommuner og sektormyndigheter følger opp
forvaltningsplanen gjennom egne planer og vedtak etter eget sektorlovverk
Å unngå forringelse av miljøtilstanden i vassdrag og kystvann
Å oppfylle miljømål og gjennomføre miljøforbedrende tiltak slik det fastsettes for den
enkelte elv, innsjø og kystvannsforekomst

Planene er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften),
som er den norske gjennomføringen av EUs vanndirektiv. Vannforskriften er hjemlet i
forurensningsloven, plan- og bygningsloven, vannressursloven og naturmangfoldloven.
Regionale vannforvaltningsplaner vedtas som regionale planer etter plan- og bygningslovens
§ 8 – 4, med de særregler som følger av vannforskriften.
Planlegging etter vannforskriften følger seks års sykluser, og det skal foretas en rullering av
planene innen utgangen av 2027.

Planenes hovedinnhold
Planene består av:
1. Regional vannforvaltningsplan med overvåkingsprogram, regionale planretningslinjer
og overordnet konsekvensutredning
2. Regionalt tiltaksprogram
3. Handlingsprogram (dette dokumentet)

Handlingsprogram
I henhold til plan- og bygningslovens § 8–1 skal alle regionale planer ha et
handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal gi en vurdering av hvilken oppfølging planene
krever. Handlingsprogrammet anslår ressursbehov, og utpeker de ulike ansvarlige partene
for gjennomføring av planene. Ettersom det regionale tiltaksprogrammet for 2022-2027
inneholder mange tiltak som skal bidra til å bedre vannkvaliteten i vannregionene, er det
også lagt opp til en årlig tiltaksrapportering fra alle sektormyndigheter. En slik årlig
rapportering følger ikke av forskriften, men vil være viktig for å kunne følge opp
sektormyndighetene som har ansvar for gjennomføring av tiltak. Det er imidlertid det enkelte
departement som er ansvarlig for å sørge for at deres etater har rammer og mandat til å
kunne gjennomføre sine tiltak.
Behovet for rullering av handlingsprogrammet skal vurderes årlig, ettersom de økonomiske
ressursene i mange tilfeller er knyttet til årlige budsjettvedtak. Ved denne rulleringen fornyes
inngåtte avtaler med andre regionale og kommunale aktører om gjennomføringen av planen.
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VRM: Vannregionmyndighet, VO: Vannområde, VRU: Vannregionutvalg, SF: Statsforvalteren, TFFK: Troms og Finnmark fylkeskommune, KLD: Klima- og miljødepartementet

Handlingsprogram for regionale vannforvaltningsplaner i Troms og Finnmark vannregion 2022-2027
Hovedansvar

Medvirkende

2022

2023

2024

Ressursbehov

Oppgave 1: Koordinere og legge til rette for arbeidet som skal utføres på regionalt nivå
Aktivitet 1

Oppdatere
karakterisering og
klassifisering

SF

VO, alle berørte
sektormyndigheter

X

X

X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid

Aktivitet 2

Avholde minimum et
årlig møte i VRU

VRM

VRU

X

X

X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i
TFFK, arrangementsutgifter

Aktivitet 3

Holde lokal
referansegruppe
orientert om arbeidet

VOK

VRM

Aktivitet 4

Sørge for godt
samarbeid gjennom
hele prosessen

VRM

VO, alle berørte
sektormyndigheter

X

X

X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i
TFFK, arrangementsutgifter

Aktivitet 5

Sørge for god
medvirkning gjennom
hele prosessen

VRM

VO, alle berørte
aktører og
interessenter

X

X

X

Dialog med interessenter
om hvordan best oppnå og
ivareta medvirkning,
vurdere økonomisk støtte
for deltakelse

Aktivitet 6

Samordne med andre
avdelinger i TFFK

VRM

TFFK

X

X

X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i TFFK

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i VO
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VRM: Vannregionmyndighet, VO: Vannområde, VRU: Vannregionutvalg, SF: Statsforvalteren, TFFK: Troms og Finnmark fylkeskommune, KLD: Klima- og miljødepartementet

Aktivitet 7

Bidra til formidling av
VRM
arbeidet og
konsekvensene av den
regionale planen

VO-koordinator,
TFFK

X

X

X

Ressurser til faglig,
administrativt og politisk
arbeid i TFFK,
arrangementsutgifter. Det
samme i VO og hos
sektormyndigheter.

Aktivitet 8

Problemkartlegging i
vannforekomster

VO, kommuner,
problemeiere

X

X

X

Ressurser til planlegging og
gjennomføring av
problemkartlegging hos alle
berørte parter

SF

5

VRM: Vannregionmyndighet, VO: Vannområde, VRU: Vannregionutvalg, SF: Statsforvalteren, TFFK: Troms og Finnmark fylkeskommune, KLD: Klima- og miljødepartementet

Oppgave 2: Koordinere og legge til rette for arbeidet som skal utføres på lokalt nivå
Hovedansvar

Medvirkende

2022

2023

2024

Ressursbehov

Aktivitet 9

Følge opp det lokale
arbeidet vannområdet
og bidra i
oppdateringen av
Vann-Nett

VRM, VOkoordinator

Berørte sektormyndigheter,
kommunen

X

X

X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i
kommunene,
arrangementsutgifter

Aktivitet 10

Avholde møter i
vannområdeutvalget
og lokal
referansegruppe

VOkoordinator

VO

X

X

X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i
kommunene,
arrangementsutgifter

Aktivitet 11

Sørge for godt
samarbeid gjennom
hele prosessen,
spesielt på lokalt nivå

VOkoordinator

Alle berørte
sektormyndigheter
og aktører,
kommunen

X

X

X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i
kommunene,
arrangementsutgifter

Aktivitet 12

Sørge for god
medvirkning gjennom
hele prosessen,
spesielt på lokalt nivå

VOkoordinator

Alle berørte
aktører og
interessenter,
kommunen

X

X

X

Dialog med aktører om
hvordan best oppnå aktiv
medvirkning, ressurser til
faglig og administrativt
arbeid i kommunene,
arrangementsutgifter
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VRM: Vannregionmyndighet, VO: Vannområde, VRU: Vannregionutvalg, SF: Statsforvalteren, TFFK: Troms og Finnmark fylkeskommune, KLD: Klima- og miljødepartementet

Oppgave 3: Følge opp myndigheter som har oppgaver i henhold til regional plan og tiltaksprogram jmf. vannforskriften
Hovedansvar

Medvirkende

2022

2023

2024

Ressursbehov

Aktivitet 13

Følge opp regional
plan overfor
kommunenes
planleggingsoppgaver

TFFK

VRM, TFFK

X

X

X

Fokus på regional
vannforvaltningsplan i
innspill og veiledning til
kommunene

Aktivitet 14

Legge regional plan til
grunn for egen
virksomhet

Alle berørte
sektormyndigheter

VRM, TFFK

X

X

X

Ressurser til
gjennomføring hos alle
berørte parter

Aktivitet 15

Sørge for at Vann-Nett
er oppdatert

SF i samarbeid VRM
med alle
berørte sektormyndigheter

X

X

X

Ressurser til planlegging
og gjennomføring

Aktivitet 16

Årlig rapportering på
vedtatt tiltaksprogram

Alle berørte
sektormyndigheter

VRM

X

X

X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid hos
sektormyndigheter og i
TFFK, rutiner på
rapportering av tiltak (og
evt. endringer i tiltak) til
VRM

Aktivitet 17

Rapportere til VRM når Alle berørte
planens formål og
sektorprioriteringer avvikes
myndigheter

VRM

X

X

X

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid
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Aktivitet 18

Rapportere til KLD på
gjennomføringen av
den regionale planen

VRM

Alle

Ressurser til faglig og
administrativt arbeid i
TFFK

Aktivitet 19

Gjennomføre vedtatt
overvåkingsprogram
så langt det lar seg
gjøre

SF

Alle berørte
sektormyndigheter,
kommunene, VRM

X

X

X

Ressurser til
Statsforvalterens
miljøvernavdeling

Oppgave 4: Koordinere arbeidet etter forskriften i henhold til tidsfristene som er angitt

Aktivitet 20

Oppdatere
planprogram og
hovedutfordringer for
2027-2033-plan

Hovedansvar

Medvirkende

VRM, VRU

Alle berørte
sektormyndigheter
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2022

2023

2024
X

Ressursbehov
Ressurser til faglig,
politisk og administrativt
arbeid i TFFK,
arrangementsutgifter

