
Veiledning til høringsinnspill  

Tabellen under gir veiledning til høringsinstansene om hvilke innspill som er særlig interessante, 

hvordan innspillene ønskes og i hvilke kapittel du kan finne denne informasjonen i 

høringsdokumentene. Hvor mer konkret innspillene er, hvor større sannsynlighet er det for at 

innspillene kan vurderes og bli en del av de endelige dokumentene. Det poengteres at tabellen under 

er veiledende. Innspill må ikke være knyttet til et spesifikt tema eller spørsmål i tabellen. 

Høringsinnspill sendes skriftlig til postmottak@tffk.no eller Troms og Finnmark fylkeskommune, 

postboks 701, 9815 Vadsø. Vi foretrekker innspill per e-post. Høringsinnspill merkes med 

«Høringsinnspill til Troms og Finnmark vannregion og saksnummer 21/04725». 

Frist for innsending av høringsinnspill er 31.mai 2021. 

 

Kunnskapsgrunnlaget Er kunnskapsgrunnlaget om miljøtilstand og 
påvirkninger riktig beskrevet i plandokumentene og 
databasen Vann-Nett? Kjenner du eller din 
organisasjon/sektormyndighet til påvirkninger som ikke 
er vurdert eller kjent?  
 
Det er ønskelig at innspillet er konkret i forhold til hvilken type 
påvirkningen dette gjelder og hvordan dette kan være negativt 
for vannmiljøet i innsjø, elv, grunnvann eller kystområder. 
 
Tips: Miljøtilstand og påvirkninger er beskrevet i vedlegg 1 i 
vannforvaltningsplanen. Alle de ulike påvirkningstypene er 
også nærmere beskrevet i tiltaksprogrammet. Veiledning til 
hvordan bruke og hente ut informasjon fra databasen Vann-
Nett er beskrevet i kapittel 1.6 i vannforvaltningsplanen.  

 

Miljømål Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i 
miljømålene som er foreslått?  
 
Innspillet kan være generelt, men det er ønskelig at innspillet 
er konkret i forhold til hvilken vannforekomst eller 
vannforekomster dette gjelder. Innspillet bør også være 
konkret i forhold til hvilket miljømål som ønskes endret. 
 
Tips: Miljømål for de ulike vannforekomstene er beskrevet i 
kapittel 2.2 vannforvaltningsplanen. Måloppnåelsen av 
miljømålene er nærmere beskrevet i kapitlene om «vurdering 
av måloppnåelse» for de ulike påvirkningstypene i 
tiltaksprogrammet. 

 

Tiltak  Trengs det flere tiltak som forbedrer eller opprettholder 
miljøtilstanden til vannet vårt? Trengs det flere tiltak 
for at foreslåtte miljømål skal oppnås? 
 
Innspillet kan være generelt, men det er ønskelig at innspillet 
er konkret i forhold til hvilke tiltak dette omfatter. Innspillet 
kan også knyttes til hvilken innsjø, elv, grunnvann eller 
kystområdet dette gjelder.  
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For en oversikt over alle tiltaksmuligheter og hvilken 
sektormyndighet som er ansvarlig for de enkelte 

tiltakene vises det til veileder for virkemidler og tiltak1. Denne 

veilederen kan være et godt utgangspunkt for å skaffe seg 
oversikt over hvilke tiltaksmuligheter som eksisterer. 
Veilederen kan også brukes som grunnlag for å komme med 
konkrete innspill til tiltak. 
 
Tips: Alle tiltak som er foreslått i planperiode 2022-2027 er 
beskrevet i tiltaksprogrammet og kapittel 2.4 i 
vannforvaltningsplanen.  

 

Overvåking Gjennomføres det overvåking av vannmiljøet som ikke 
er beskrevet i overvåkingsprogrammet? Er det behov 
for mer overvåking av vannmiljøet? 
 
Tips: Overvåkingsprogrammet er beskrevet kapittel 1.3 og 
vedlegg 4 i vannforvaltningsplanen. 

Prioriteringer Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i 
prioriteringene som er gjort? Er det andre tiltak, temaer 
eller fokusområder som bør løftes fram? 
 
Tips: Prioritering er beskrevet i kapittel 2.1.2 i 
vannforvaltningsplanen. 
 

Prioriteringer vannkraft Er det noen vannforekomster/vassdrag som er påvirket 
av vannkraft hvor tiltak bør prioriteres i særlig stor 
grad? 
 
Hvilke vassdrag som skal få miljømål som kan gi tap i 
kraftproduksjon og reguleringsevne vil fastsettes ved den 
sentrale godkjenningen av vannforvaltningsplanene. Forslag til 
miljømål som vil medfører krafttap kan derimot foreslås av 
vannregionmyndigheten og andre sektormyndigheter i særlige 
tilfeller. Innspillet må være konkret i forhold til hvilken 
vannforekomst/vassdrag dette gjelder og hvilke tiltak som bør 
gjennomføres.  
 
Tips: Vannkraft er nærmere omtalt i kapittel 2 i 
tiltaksprogrammet. 
 

Behov for virkemidler Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i 
hvordan manglende virkemidler er beskrevet? Trengs 
det nye eller forbedrede virkemidler innenfor flere 
områder? 
 
Innspillet bør være konkret i forhold til hvilke virkemiddel 
(juridisk, økonomisk eller administrativt) og påvirkningstype 
dette gjelder. Innspillet bør også beskrive hvorfor dette er et 
behov og hvilke positive effekter økte virkemidler kan medføre 
for vannmiljøet. 
 

                                                           
1 https://www.vannportalen.no/veiledning/Virkemidler-og-tiltak-i-vannforvaltningen-01.12.2020/  
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Tips: Behov for virkemidler er beskrevet i vedlegg 2 i kapittel 
2.4 i vannforvaltningsplanen. 

 

Samarbeid med tilgrensende land Vannregionen deler nedbørsfelt/vassdrag med 
tilgrensende land. Er det noen tiltak eller annen form 
for oppfølging som er særlig relevant i denne 
sammenhengen? 
 

Handlingsprogram  Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i de 
ulike aktivitetene som er beskrevet i 
handlingsprogrammet? Er ansvaret fordelt til korrekt 
myndighet? Bør det legges til flere ansvarsområder? 
 

Konsekvensutredning Er det mangler i konsekvensutredningen? Er du eller din 
organisasjon/sektormyndighet inkludert i vurderingen? 
Har vannforvaltningsplanen andre konsekvenser som 
ikke er vurdert? 
 
Tips: Konsekvensutredningen er beskrevet i vedlegg 3 i 
vannforvaltningsplanen. 

 

Retningslinjer for arealplanlegging Det er utarbeidet generelle retningslinjer for 
arealplanlegging etter plan- og bygningsloven og 
vannforskriften. Oppleves disse retningslinjene som 
tilstrekkelig for å sikre at vannmiljø ivaretas i 
arealplanleggingen? 
 
Tips: Retningslinjer for arealplanlegging er beskrevet i vedlegg 
7 i vannforvaltningsplanen. 

 

Plastforurensning Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i 
kunnskapsgrunnlaget knyttet til plastforurensning i 
Troms og Finnmark fylke? Er det for eksempel andre 
tiltak og prosjekter som ikke fanges opp i vedlegg 8 i 
vannforvaltningsplanen? 
 

Prosess og medvirkning fram til 
endelig vedtak 

Har du eller din organisasjon/sektormyndighet innspill 
til hvordan prosessen fram til endelig vedtak bør 
gjennomføres? Bør det legges til rette for oppfølgende 
møter? Bør det gjennomføres opplæring i Vann-Nett? 
Annet? 
 
Tips: Prosess/medvirkning er beskrevet i vedlegg 9 i 
vannforvaltningsplanen.  

 

 


