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1. Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 23.01.2014
Ingen merknader
2. Gjennomgang av forslag til:
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021
 Det ble orientert om avvik fra mal som ble begrunnet med at både
vannforskriften og malene forutsetter at man er kommet lengre enn hva
som er tilfelle.
Det ble ved en gjennomgang av forslag til høringsutkast Regional plan for
vannregion Agder 2016-2021 påpekt følgende:
- Sammendraget som ikke er skrevet bør konsentreres om tiltak og
miljømål (NVE)
-

Kap. 1.2. Det må nevnes at godt økologisk potensiale (GØP) ikke er
ferdig utredet (NVE) (i etterkant ser vi at det ikke passer her, og det er
ført inn i kapittel 4.3.1).

-

Kap 1.5 EU erstattes med Stortinget

-

Kap. 1.6 Det er fremdeles uavklart om det kreves handlingsprogram
ved første gangs utleggelse til offentlig ettersyn. Prosjektleder for
vannregion Agder skal forsøke å få avklart dette så fort som mulig.

-

Kap. 1.8: På grunn av kapasitetsproblemer hos Fylkesmannen i VestAgder er uenigheten mellom Fiskeridirektoratet og fylkesmannen i
Vest-Agder ikke avklart. De får frist til ut denne uka (uke 18) til å
avklare dette. Hvis ikke blir det stående som en uenighet.

-

Kap 3.1.1: Definisjon på miljøtilstand, kjemisk og økologisk tilstand

-

Kap 3.1.1: Grunnvann: Tekst blir oppdatert og kommunene blir
oppfordret til å komme med innspill på grunnvann i høringsperioden.

-

Kap 3.1.1: Figur 9, 10 og 11 må få definert enhet.

-

Kap. 4.4: NVE forslår at relevante myndigheter jobber med mindre
strenge miljømål i høringsfasen.

-

Kap. 5.1.3: NVE er uenig i noen formuleringer innenfor kartlegging av
konsesjoner som kan tas opp til revisjon innen 2022, og kommer med

tilbakemelding om dette skriftlig innen denne uken (uke 18). Ønsker
også link til brevet fra OED/KLD
-

Kap. 6.1: NVE er uenig i formuleringer ift tiltak, jf. punktet over.

3. Gjennomgang av forslag til:
Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016-2021
 Det ble orientert om avvik fra mal som ble begrunnet med at både
vannforskriften og malene forutsetter at man er kommet lengre en hva
som er tilfelle.
Det ble ved en gjennomgang av forslag til høringsutkast Regionalt tiltaksprogram for
vannregion Agder 2016-2021 påpekt følgende:


NVE er uenig i samme punktene som i den regionale planen.



Kap. 2.1.1: Det ble foreslått at man kun tar med liste over de
spesielle nasjonale føringene, ikke lover og forskrifter som er med i
referanselisten.



Kap. 3.1: Tabellene 1,2 og 3 trenger forklaring på x-aksen (antall)



Kap. 3.2.3: Bør presisere om marine arter (stillehavsøsters, japansk
drivtang med mer) er med eller ikke. Dersom marine arter er med er
Fiskeridirektoratet myndighet.



Kap. 3.2.6: Kystverket sender inn innspill til formulering vedrørende
myndighet ved fysiske inngrep i sjø

4. Orientering om høringsinnspill fra intern høring i vannregionutvalget
I den interne høringen kom til Regionalplan og tiltaksprogram for vannregion
Agder innspill fra:
-

Froland kommune

-

Tokke kommune

-

Åmli kommune

-

NVE

-

Fiskeridirektoratet

-

Kystverket

Merknadene er stort sett innarbeidet i det forslaget som foreligger

5. Forslag til todelt høring, se e-post fra Miljødirektoratet
Det ble orientert om at Miljødirektoratet forespurt i forehold til å dele høringen
opp i 2, for å få en bedre prosess. Miljødirektoratet var positiv til dette. VRU
hadde ingen innvendinger dersom det lot seg gjøre praktisk og tidsmessig.
6. Beslutning:
1. "Vannregionutvalget slutter seg til at Regional plan og regionalt
tiltaksprogram for vannregion Agder sendes til fylkesutvalgene med
innstilling om utleggelse til høring" med de kommentarene som er kommet
frem i møtet i dag.
2. "Vannregionutvalget slutter seg til forslaget om todelt høring".
3. Vannregionutvalget anmoder fylkesutvalgene om å delegere utleggelse til
2. gangs høring til leder av vannregionmyndigheten.
7. Eventuelt
Det avsettes følgende datoer for møter i VRU.
Like etter 1. høring:
 28. november 2014
Like før 2. høring:
 15. januar 2015
Før sluttbehandling
 14. april 2015

Referenter: Kristin Uleberg, Berit Gregersen og Ingrid Strande

