REFERAT
Møte:
Møtedato:
Møtetid:
Møteleder:
Møtested:

Vannregionutvalget
27. oktober 2016
10.00 -15.00
Terje Damman
Sandic Dyreparken Hotell Kristiansand

Til stede:
Fylkespolitikere
Fylkesordfører, Vest-Agder
Politiker, Vest-Agder
Politiker, Vest-Agder
Politiker, Telemark
Politiker, Aust-Agder
Politiker, Aust-Agder
Politiker, Aust-Agder
Regionråd
Regionråd for Østre Agder
Setesdal Regionråd
Lister Regionråd
Lindesnesregionen
Knutepunkt Sørlandet
Regionråd for Vest-Telemark
Sektormyndigheter
Statens Vegvesen Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat
Mattilsynet
Kystverket
Fiskeridirektoratet
Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen
i Aust- og Vest-Agder
Miljøvernavdelinga, Fylkesmannen i Telemark
Landbruksavdelinga, Fylkesmannen i Aust- og
Vest-Agder
Direktoratet for mineralforvaltning
Jernbaneverket
Norges geologiske undersøkelser
Administrasjon
Prosjektleder vannregion Agder, Vest-Agder
fylkeskommune
Administrasjonen, Aust-Agder fylkeskommune

Terje Damman (leder)
Janne Nystøl
Fredrik Jensen
Karianne Sydtveit Reiten
Eva Nilsen
Tormod Vågsnes
Torunn Ostad

x
x
x
Avbud
x
x
x

Kirsten Helen Myren (vara)
Leiv Rygg
Stig Alfred Eikeland (vara)
Helge Sandåker
Thorhild Bransdal
Erik Skjervågen

x
x
x
x
Avbud
Ikke møtt

Steinar Møll (vara)
Eilif Brodtkorb
Jørn Einar Weidemann
Aase K E Marthinsen
Kari Grundvig

x
x
x
x
Avbud

Ingunn Løvdal
Arne Kjellsen

x
Avbud

Solfrid Mygland
Per Zakken Brekk
Tor Chr. Taraldsen (vara)
Bjørn Frengstad

x
Ikke møtt
x
Ikke møtt

Kristin Uleberg
Berit Gregersen

x
x

Administrasjonen, Telemark fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Vannområdene:
Vannområdekoordinator
Vannområdekoordinator

Ingrid Strande
Vegard Næss

x
Avbud

Tanja E. Øverland
Erling Nitter Dalen

x
x

Agenda
Del 1. Opplæring for nye deltakere i vannregionutvalget (VRU)
1. EUs vanndirektiv v/Kristin Uleberg
2. Vannforskrift, v/Kristin Uleberg
3. Vannområdene v/Erling Nitter Dalen
Del 2. Ordinært møte i VRU
4. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 er vedtatt med
endringer v/Kristin Uleberg
KLD har godkjent vannforvaltningsplanen med endringer i 3 vedlegg. Vedlegg 1 er
endringer på samferdselsområder. Vedlegg 2 (omtalt som positivlista) er en liste over
vannforekomster hvor vannkraftsektoren kan pålegges å slippe vann. Vedlegg 3 er en
liste over vannforekomster hvor vannkraftsektoren kan pålegges andre tiltak en
vannslipp.








Vi er skuffa over at KLD ikke involverte oss i endringen og at det ikke er sagt
hva som er endret, bare hva som er vedtatt. Vi er også skuffet over at KLD
ikke har svart på spørsmål. Nå har de imidlertid sagt ja til et møte.
Siden KLD fremdeles ikke har svart på spørsmål er vi fremdeles ikke helt sikre
på hva endringene betyr. Antageligvis betyr det at vi får flere sterkt modifiserte
vannforekomster (SMVFer) og lavere miljømål
Når kommer endringer i vann-nett? (Kystverket) - Direktoratet skal
gjennomføre endringene etter beskjed fra departementet. Er ikke i gang ennå,
men har opplyst om at det skal skje snarest.
Fylkeskommunene må orientere i fylkestingene, men venter til vi har fått
forståelse av hva endringene betyr.

Det skjer litt på vannfronten fortiden:


Riksrevisjonen har undersøkt KLD sitt arbeid, rapporten finnes her:








http://www.vannportalen.no/nyheter/2016/okt-des/riksrevisjonens-rapport-omvannforvaltningen/
NIBR – Hvordan klimaendringene er implementert i arbeidet
Gjennom stortingets behandling av energimeldinga er samla plan for vassdrag
avviklet, og det er sagt at nå er det vannforvaltningsplanene som skal sørge
for at vassdragenes miljøkvaliteter blir ivaretatt.
Miljøforvaltninga har fått store kutt i budsjettet. Direktoratet må kutte stillinger,
men vannforvaltninga blir videre prioritert. Vil fortsatt ha innsats på dette
området.
Vannregionmyndighetene fra hele landet har spilt inn ønske om økt bevilgning

5. Oppfølging av vannforvaltningsplanen
NVE v/Eilif Brodtkorb kom med følgende innspill:









NVE har endret organisering – Konsesjonsavdelingen på sentralkontoret i
Oslo har overtatt koordinering i stedet for regionskontoret som tidligere– (se
foredrag)
Ikke kapasitet til å delta på vannområdenivå. På spørsmål om regionskontoret
kunne delta på vannområdenivå var svaret i utgangspunktet nei. Dersom det
er møter med tema som har en dagsorden som i stor grad berører NVE sitt
ansvar og sektorområde, vil de allikevel prøve å stille.
Kommentar fra salen: NVE vil ikke være med lenger? – Hva med ansvaret for
å utrede premisser for å sette miljømål og foreslå tiltak og gjøre
kostnadsvurderinger? Sektormyndighetene har ansvar. Kommunikasjonene
mellom vannområdene og NVE er viktig – NVEs ansvarsområder må også
sees sammen med andres ansvarsområder.
NVE mener det vil være mindre omfang av jobben nå, fordi mye er gjort.
Det kan være mer aktuelt å delta i tematiske grupper hvor inngrep i vassdrag
er tema.

Øvrige sektormyndigheter hadde ikke innspill angående oppfølging av
vannforvaltningsplanen.
6. Vannområdeorganisering, før og nå v/Tanja Øverland
Orientering om vannområdenes organisering før og nå. I hovedsak består endringen i at
vannområdekoordinatorene (tidligere prosjektledere) nå er ansatt i Vest-Agder
fylkeskommune, i stedet for i vertskommuner og er i sin helhet finansiert av midler fra
Miljødirektoratet. I tillegg er de politiske styringsgruppene avviklet etter ønsker fra lederne
i styringsgruppene selv.

Det ble diskutert hvordan vannområdene skal jobbe i vannregion Agder. Det kom
følgende spørsmål og innspill:








I Vest-Viken uttaler noen vannområder seg til planer og konsesjonssaker.
Disse vannområdene har politiske styringsgrupper som forankrer innspill i
kommunene.
Det er viktig å bruke eksisterende grupper og råd som regionråd og
vassdragsstyrer.
Delegering til prosjektgruppene – Hva betyr det? Arbeidet er ikke formelt
delegert til prosjektgruppene (administrasjon i kommunene). Oppfølgingen av
vannforvaltningsplanen skal gjøres i hver sektor/hver kommune.
Fylkeskommunene uttaler seg til det som vedrører det enkelte fylket
Vannområdekoordinatorer må kunne bidra med faglige innspill til kommune,
fylke og ev. andre som ber om det. Gi innspill til hvordan omsøkte tiltak er i
forhold til miljømål satt i regional plan – administrativt – ikke politisk.

Oppfølging til neste møte: Skissere måten å jobbe på til neste møte – konklusjon
7. VRU rolle og ansvar











Hva slags rolle vil VRU i Agder ha?
I forhold til vannkraftkonsesjoner/revisjon: Ingen spesiell involvering av VRU
Vannforvaltningsplan følges opp av respektive myndigheter.
2 VRU møter i året – budsjett innspill – politisk innspill til staten og vårmøte
med rapportering om arbeidet
NVE – det er vanlig/ønskelig at berørte kommuner spiller inn krav om revisjon,
da revisjonen er mer enn bare en vannmiljøsak (friluftsliv, landskap m.m)
NVE kan initiere revisjon selv. NVE kommer til å ha mer fokus på revisjoner
fremover
Vanskelig å gi innspill til enkeltsaker – Kan uttale seg, men normalt ikke
aktuelt.
Høring av revisjon av vannforskriften aktuell som sak for VRU
Innspill fra VRU: Nytt møte på nyåret – hvordan ser arbeidet ut, måte å
jobbe på administrativt og politisk, hvordan jobbe i VRU?
Det er enighet om at nestleder for VRU er politiker fra Vest-Agder –
formelt og praktisk i forhold til VRM - Fredrik Jensen (ap) ble utnevnt
som nestleder
Referenter: Berit Gregersen, Ingrid Strande og Kristin Uleberg

