REFERAT FRA MØTE I VANNREGIONUTVALGET (VRU) 26. JANUAR 2012
Møtet ble holdt i Kristiansand 26. januar fra kl. 10.00-14.00. Møtet ble ledet av Terje
Damman, fylkesordfører i Vest-Agder.
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Administrasjonen, Aust-Agder fylkeskommune
Administrasjonen, Telemark fylkeskommune
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Prosjektleder for Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår
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Innkalling
Telemark fylkeskommune ønsker at invitasjon og informasjon til VRU-møtene blir
sendt til alle kommunene. I henhold til vannforskriften har alle kommuner rett til å
delta i VRU. VRU var enige om at alle berørte kommuner skal få innkalling/invitasjon
og informasjon om at de kan delta i møtene.

Ny sak 0. Konstituering av VRU
Det foreslås at nytt VRU konstitueres. Med bakgrunn i tidligere organisering og
politiske saker behandla av fylkestinga i Aust-Agder og Vest-Agder anbefales det at
leder VRU er fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman, og at fylkesordfører i AustAgder Bjørgulv Sverdrup Lund er nestleder. VRU konstituert seg i tråd med
anbefalingene.
Det ble påpekt at det ikke er lagt fram et eget budsjett for VRU. Det var felles
forståelse om at alle dekker egne kostnader og bidrar med egeninnsats i arbeidet. I
forbindelse med gjennomføring av tiltak i forvaltningsplan og tiltaksprogram gjelder
prinsippet om at forurenser betaler.
Ekstrasaker
Powerpointpresentasjon ble holdt av Tonje Rundbråten som informerte om
vannforskriften og vannregion Agder sin organisering. Presentasjonen vedlegges
referatet.
Saken angående mandat ble utsatt og tatt sammen med Sak 2, Stemmerett.
Saken om handlingsplan for medvirkning ble utsatt og tatt til slutt under Sak 7,
Eventuelt.
Sak 1. Referat fra forrige møte
Det har vært store utskiftninger av VRU sine deltakere siden forrige møte. Referatet
ble tatt til orientering.
Sak 2. Stemmerett og mandat
Svarbrev fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) ble diskutert. DN anser spørsmålet
om stemmerett som lite aktuelt siden VRU ikke har beslutningsmyndighet. Brevet ble
tolket både til at DN sier alle i VRU skal ha stemmerett, og til at VRU selv kan avgjøre
dette. Det ble vist til at vannregion Vest-Viken har oppretta ei politisk styringsgruppe i
tillegg til VRU. VRU utsetter saken til neste møte. Vannregionmyndigheten (VRM)
undersøker hvordan det er løst i andre vannregioner og utarbeider et forslag til
løsning til neste møte.
Diskusjonsnotatet om VRU sitt mandat som ble utsendt i forkant tar utgangspunkt i
vannforskriften. NVE foreslo en endring under punktet om Tiltaksprogram: I stedet for
"lovhjemmel" bør "rettslig grunnlag for å gjennomføre tiltak" benyttes. NVEs foreslåtte
endring innarbeides i teksten. VRU godkjente med dette det utsendte forslaget til
mandat. Det ble videre påpekt at mandatet kan endres ved en senere anledning
dersom det er hensiktsmessig.
Sak 3. Endring av framdrift
Framdriftsplanen for arbeidet med forvaltningsplanen er endret i tråd med vedtatte
endringer i Vannforskriften. Endringene er innarbeida i forslag til planprogram. VRU
tar saken til orientering.

Sak 4. Endring av vannområdegrenser
Under første planperiode ble det utarbeida en forvaltningsplan for Otravassdraget,
som var en del vannområdet Otra sammen Søgne- og Songdalsvassdraget. VRU
slutta seg til denne inndelingen av vannområdet Otra, men det foreligger imidlertid
ikke noe vedtak. Da planen kun omfatta Otravassdraget har man nasjonalt oppfatta
dette som at Søgne- og Songdalsvassdraget ikke var en del av vannområdet Otra,
men i stedet tilhørte vannområdet Mandal-Audna. Vannområdegrensene til MandalAudna og Otra i nasjonale databaser m.m. samsvarer derfor ikke med det VRU
tidligere har slutta seg til. Med bakgrunn i nasjonale databasene og at Søgne- og
Songdalsvassdraget prosessmessig er på samme stadium som Mandals- og
Audnavassdraget anbefaler sekretariatet at VRU fastsetter at Søgne- og
Songdalsvassdraget er en del av vannområdet Mandal-Audna. VRU har ingen
merknader og fastsetter den foreslåtte endringen i vannområdegrensene. Nytt kart
innarbeides i planprogrammet.
Arendal kommune har bedt om at Molandsvassdraget flyttes fra vannområdet
Gjerstad-Vegår til vannområdet Nidelva. Det ble bedt om innspill til endringen i
forbindelse med høring av planprogrammet, men det kom ikke inn noen innspill.
Vannområdeutvalga i Gjerstad-Vegår og Nidelva støtter opp om den foreslåtte
endringa. Sekretariatet anbefaler med bakgrunn i dette at Molandsvassdraget flyttes
fra vannområdet Gjerstad-Vegår til vannområdet Nidelva. VRU har ingen merknader
og fastsetter den foreslåtte endringen i vannområdegrensene. Nytt kart innarbeides i
planprogrammet.
Sak 5. Gjennomgang av høringsinnspill til planprogrammet
Følgende ble diskutert:
-

-

Krypsiv aktuelt som en av hovedutfordringene i Siravassdraget?
Problemstillingen sjekkes i etterkant og innarbeides i planprogrammet dersom
sekretariatet ser behov for det.
Det ble diskutert om det bør presiseres at det er skadelige, uønska arter man
skal sette inn tiltak mot. Det ble enighet om at eksisterende tekst kan brukes.
Problematikken knytta til Sur nedbør bør synliggjøres bedre i de enkelte
vannområdene. Sekretariat innarbeider innspillet i planprogrammet.
Utfordringer i forhold til folkehelse/drikkevannskvalitet. Det ble påpekt at
problemstillingen vil bli et høringstema i forbindelse med vesentlige
vannforvaltningsspørsmål som skal på høring. Sekretariatet ser nærmere på
problemstillingen og tar stilling til om den bør innarbeides i planprogrammet.

Forslagene over tas inn/vurderes av sekretariatet. VRU anbefaler at fylkestingene
fastsetter planprogrammet etter at endringene er innarbeida. VRM utarbeider forslag
til vedtak og saksfremlegg og oversender dette til berørte fylkeskommuner.
Sak 6. Orientering om status
Powerpointpresentasjon av status for organiseringsarbeidet og videre milepeler i
vannregionen og de enkelte vannområdene ble holdt av Tonje Rundbråten. Ørnulf
Haraldstad holdt powerpointpresentasjon om status knytta til karakterisering og
klassifisering av miljøstatus i Vest-Agder. Presentasjonene vedlegges referatet.

Thorstein Holtskog orienterte om karakteriseringsarbeidet i Aust-Agder. Dag Matsow
ga en kort rapportering på vegne av Fylkesmannen i Telemark. Fylkesmennene
informerte om at det skal holde hardt, men at de skal klare å fullføre
karakteriseringsarbeidet innen 1. juli 2012 i tråd med vannforskriften.
Det finnes pr. dags dato ikke et vannområdestyre for Otra. Det er ønskelig at
oppfølging av forvaltningsplanen for Otra, og etablering av et vannområdestyre
kommer på plass så fort som mulig. VRM vil følge opp arbeidet med vannområdet
Otra i løpet av våren.
Fylkesmannen i Vest-Agder ble utfordret på hvordan sektormyndighetene skal
bidra/trekkes inn i karakteriseringsarbeidet. Ørnulf Haraldstad vil komme tilbake til
dette i etterkant av møtet.
VRU ønsker en mer detaljert gjennomgang av karakteriseringsarbeidet og de ulike
parameterne som benyttes på neste møte.
Sak 7. Eventuelt
Involverte regulanter bør delta aktivt i arbeidet med forvaltningsplan og
tiltaksprogram. Det bør ses på sammenhengen mellom revisjonssaker og
utarbeidelse av forvaltningsplan og tiltaksprogram. VRU påpeker at det bør
utarbeides en oversikt over aktuelle revisjoner i Agder. Norges vassdrags- og
energidirektorat påpekte at dette ligger på NVEs nettsider på
http://nve.no/no/Konsesjoner/Vannkraft/Revisjon-av-vilkaar/ øverst i høyre hjørne.
Det var videre ønskelig at VRU kan diskutere/bli informert om aktuelle revisjonssaker.
Er det ønskelig med egen handlingsplan for medvirkning? Det ble vist til at en slik
plan vil komme i tillegg til det som står i planprogrammet samt den nasjonale
veilederen for medvirkning. VRU påpekte at det er viktig å fokusere på medvirkning i
vannområdene. VRU kan ikke se noe behov for bruke tid på utarbeidelse av en
medvirkningsplan på dette stadiet.
Neste møte i VRU blir onsdag 13. juni kl. 10.00. Det ble foreslått at møtet ble lagt i
nærheten av Dyreparken. På møtet vil blant annet utkast til Vesentlige
vannforvaltningsspørsmål, som skal ut på høring innen 1. juli, bli et tema.
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