Referat fra møtet med Nidelva Vannområde – 1. mars
Sted: Pan Garden Hotell
Tilstede: Olav Bjørn Bakken(Tokke), Magne Skraperud(Kviteseid og Nissedal), Einar
Mikkelsen(Fyresdal), Kjetil Nese(Åmli), Ole Tom Ørnevik(Froland), Ragnhild Hammer(Arendal), Ove
Bach og Karl Christian Langevoll(Grimstad), Solfrid Mygland(AVFK- Landbruk) Berit Weiby
Gregersen(AAFK), Ingrid Strande(TFK), Camilla Moseid(FNF-Agder), Tanja Øverland(VO – Nidelva)

0. orienteringer:
a) Midler til rådighet: kr. 400.000 til vannområdet. Komme med forslag til prosjekter.

Gruppa må være enig i hva vi skal bruke de til; kan brukes til konkrete tiltak.
b) Det er kommet melding fra Miljødirektoratet hvor de ber berørte myndigheter nasjonalt, i
vannregionene og i vannområdene om å prioritere å forberede og følge opp
tiltaksgjennomføringen i de regionale tiltaksprogrammene. Tiltak som skal gjennomføres skal
være operative innen utgangen av 2018.
c) Klimaendringer bør inn i alle faser av vannforvaltingsarbeidet og det er viktig at vi har det
frampanna når vi nå skal jobbe med tiltaksgjennomføring og tiltaksanalyser- f.eks med
klimatilpassa tiltak. Kommer tilbake til dette!
d) Oppdatert info om Vann-Nett – Miljødirektoratet er ferdig med oppdatering av Vann-Nett ,
men venter på godkjenning fra KLD. Vann-Nett åpner når KLD har godkjent oppdatering gjort
av Miljødirektoratet. Det er usikkert når Vann-Nett åpnes, men muligens i Mars.
e) Veileder i §12 – det er utgitt en veileder som tar sikte på å redegjøre for de juridiske
rammene for § 12 og sentrale tolkningsspørsmål knyttet til den praktiske anvendelsen av
paragrafen.

f)

Virkningsveileder "Veiviser mellom regelverk: virkning av regional vannforvaltingsplan med
tilhørende tiltaksprogram" er under utarbeidelse. Dette skal være en kort veiviser mellom
gjeldene regelverk for oppfølging av regional vannforvaltningsplan. Det er utarbeidet et
utkast, men dette er ikke ferdig. Det er planlagt møte i PPP-gruppa(plan, prosess og
prosjekter) hvor det skal lages en fremdriftsplan for arbeidet videre. Vanskelig å si når denne
veilederen blir ferdig.

1. Gjennomgang av plan møteplan 2017(se vedlegg til referatet)
Datoer for kommende møter på Pan Garden
6. april kl. 10 10-14.30
31.mai kl. 10
6.sept. kl. 10
7.nov. kl. 10

2. Gjennomgang av foreslåtte tiltak.
- Vanskelig å sortere og finne ut hva som gjelder den enkelte sektor. Tanja gjennomgikk
prosedyren for Vann- Nett rapport- se egen bruksanvisning sendt ut tidligere.
Det ble vist hvordan laste ned aktuelle tiltakslister og sortere tiltak som gjelder for egen
sektor og i hvilken planperiode tiltakene er planlagt. De tiltakene som er prioritert i denne
planperioden(2016-2021) skal iverksettes i løpet av 2017 og 2018. De foreslåtte tiltakene må
først og fremst kvalitetssikres av ansvarlig sektormyndighet, for videre å vurdere hvilke tiltak
som skal iverksettes. Hva er relevant. Hva kan vi gjøre noe med.
Kommunene har ansvar for vann og avløp og landbruk og også ansvar for å sikre oppfølging
av vannforskriften i kommune- og reguleringsplaner.
Dette er viktig for sektormyndigheter i det videre arbeidet med oppfølging av
vannforvaltningsplan:
- Involvere flere etater i egen kommune.
- Finne ut hvor mange tiltak skal gjennomføres i den enkelte kommune i denne planperioden.
- Finne ut av hvor det allerede gjøres det tiltak som bedrer vannkvaliteten. Vann-Nett er ikke
oppdatert i forhold til igangsatte tiltak og derfor er det viktig å få en oversikt over igangsatte
tiltak, slik at man kun fokuserer på de vannforekomstene hvor det ikke gjøres noe i dag.
- Sikre at miljøtilstanden i vannforekomstene ikke forverres; passe på i byggesaker og
innarbeide rutiner for å sette vilkår som sikrer at vannmiljøet ikke forringes
Spredte utslipp- er det noe problem? Bør det kartlegges i hver kommune? Trengs det
forskrift for å kunne gi pålegg om utbedringer? Felles i flere kommuner?
- Sette seg inn i §12
3. Diskutere plan for hvordan kvalitet sikre datagrunnlag og de foreslåtte tiltakene.
Datagrunnlaget- Stemmer den informasjonen som er registrert på hver vannforekomst. Er
det kommet nye data? Har kommunen hatt noe overvåking som gir nye data?
Kritisk gjennomgang av tiltakene basert på det som står vedr. påvirkning. Er påvirkningene
korrekte?
4. Strategi for hvordan oppfølging av regional plan for vannforvaltning kan innarbeides i
kommuneplaner(Se i plan for vannområdene) og hvordan sikre at vannforekomster ikke
forringes
Tas opp i neste møte

5. Bruk av §12
- Hvordan sikre at sektormyndigheter aktivt bruker § 12 der hvor det er risiko for forringelse av
vann i forbindelse med utbygginger.
- Veileder for bruk av § 12 er et viktig verktøy.
Huske å bruke § 12 i vannforskriften
6. Hvordan skal brukerinteresser og brukergrupper involveres?
Tas opp i neste møte
7. Orientering til regionråd
Det er ikke behov for å orientere regionrådene etter dette møtet.

Eventuelt.
Kurs i Vann-Nett saksbehandler og Vann-Nett rapport trengs for plan- og byggesak.
Det blir ei plannettverkssamling for kommunene i juni der vann er tema
Til neste møte må sektormyndigheter ha gjennomgått listene sine og begynt å arbeide med en
oversikt over allerede igangsatte tiltak i egen virksomhet.

Neste møte: 6. april fra kl. 10.00 – 1430 - Pan Garden Hotell

Referent: Tanja Øverland og Ingrid Strande

