Bakgrunn for arbeidet med vannforskriften:
For å få til et løft for vannmiljøet valgte Norge, gjennom EØS-avtalen, å slutte seg til
EUs vanndirektiv. Direktivet setter klare og konkrete mål om miljøforbedringer og
legger rammene for hva som er god vannforvaltning. For å sikre gjennomføringen av
vanndirektivet i Norge har myndighetene utarbeidet den norske vannforskriften.
Norge forpliktet seg 1.1.2007 til å følge opp arbeidet i henhold til EUs
Vannrammedirektiv.
Prinsippet med Vannrammedirektivet og vannforskriften er å forvalte vannet som en
helhet fra fjell til fjord og å sikre en bærekraftig bruk av alt vann.
Etter prinsippet "helhetlig vannforvaltning" skal vannet nå forvaltes etter de naturgitte
nedbørsfeltene og på bakgrunn av dette er det opprettet 11 Vannregioner i Norge.
En vannregion kan bestå av ett eller flere tilstøtende nedbørsfelt som til sammen
utgjør en hensiktsmessig forvaltningsenhet. Flere fylker kan være en del av en
vannregion. Vest-Agder, Aust-Agder, deler av Telemark og en liten del av
Rogaland utgjør vannregion Agder.
Grensen defineres av naturgitte nedbørsfelt. Med det menes det at alt vann
som drenerer (renner) ned til samme hovedvassdragsområde. .
Organisering i vannregion Agder:
I hver vannregion er det utnevnt en fylkeskommune som er vannregionmyndighet.
Vest-Agder fylkeskommune er utnevnt som vannregionmyndighet og har ansvaret for
å koordinere arbeidet med å følge opp arbeidet i henhold til vannforskriften i
vannregion Agder og er også ansvarlig for utarbeidelse av regional plan for
vannforvaltning i vannregion Agder.

I tråd med vannforskriften er det opprettet et regionalt utvalg, vannregionutvalget,
som består av politisk representasjon fra kommunene, fylkeskommunene og i tillegg
sektormyndigheter og fylkesmennene.
Vannregion Agder har pr. i dag vedtatt Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Agder 2016-2021 i alle fylkestingene (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og
Rogaland). Planen er sendt til endelig behandling hos Klima- og miljødepartementet
og skal godkjennes innen juni 2016.
Når planen er godkjent vil den være gjeldende frem til 2021 og skal rulleres hvert 6.
år.
Vannregion Agder er delt inn i sju vannområder:
Sira-Kvina vannområde, Lygna vannområde, Mandal-Audna vannområde, Otra
vannområde, Tovdal vannområde, Nidelva vannområde og Gjerstad-Vegår
vannområde. Hvert av vannområdene definerer et nedbørsfelt innenfor regionen.
Det er utarbeidet tiltaksanalyser for alle vannområdene, som er et viktig grunnlag for
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021.
Medlemmene i styringsgruppene i hvert vannområde har hovedsakelig vært
ordførere i kommunene. En ordfører i hvert vannområde har vært utpekt som leder
for styringsgruppen.
Medlemmene av prosjektgruppene i hvert vannområde har bestått av en
administrativ representant fra hver kommune, aktuelle sektormyndigheter,
fylkeskommune, fylkesmannen.

