Referat - Møte i Tovdal vannområde 15.3.17
Sted: Hotell Norge, Lillesand
Tilstede: Trude Engesland, Froland, Ole Martin Aanonsen, Lillesand og Birkenes, Randi Skjelanger,
Kristiansand, Solfrid Mygland, FMAV – Landbruk, Camilla Moseid, FNF-Agder, Berit W. Gregeresen,
FKAA, Tanja Øverland, FKVA.

1. Generell info
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.
-

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.

-

Klimaendringer bør inn i alle faser av vannforvaltingsarbeidet og det er viktig at vi har fokus
på dette når vi nå skal jobbe med tiltaksgjennomføring og tiltaksanalyser- f.eks med
klimatilpassa tiltak.

-

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.

-

Veileder i §12 – det er utgitt en veileder som ta sikte på å redegjøre for de juridiske rammene
for § 12 og sentrale tolkningsspørsmål knyttet til den praktiske anvendelsen av paragrafen.

-

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.

2. Gjennomgang av plan møteplan 2017.
Datoer for møteplan i 2017:
Onsdag 26. april
Onsdag 24. mai

Torsdag 14. september
Torsdag 16. november
Mål for vannområdet i 2017, se vedlegg – møteplan for Tovdal vannområde 2017.
3. Opplæring av Vann-nett rapport og gjennomgang av foreslåtte tiltak.
- Hvor mange tiltak skal gjennomføres i den enkelte kommune i denne planperioden?
4. Hvordan sikre datagrunnlag og gjennomføring av de foreslåtte tiltakene – hvordan mener
dere dette kan gjøres?
Det er viktig at vann-nett oppdateres så fort det åpnes for redigering – Fylkesmannen har en
sentral rolle.
Det kommer ikke frem i kartet hvor de registrerte påvirkningene i vannforekomstene er
lokalisert, noe som gir en utfordring ved bruk av Vann-Nett blant annet i
saksbehandlersammenheng. Det er derfor viktig at dette blir tydelig i definert i tekstdelen for
påvirkningen.

5. Drøfte 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
Bevisstgjøring av sektormyndigheter om viktigheten med forvalting av vann i henhold til
vannforskriften er nødvendig.










Vannforskriften bør inn på samme måte som naturmangfoldloven i alle saker. Stor jobb med
bevisstgjøring i forhold til at dette er et lovpålagt forvaltningskrav med hjemmel i blant annet
plan- og byggingsloven.
Standardtekst som bør inn i kommuneplanens samfunn og arealdel. Standardformulering
som minimum i plansaker (og byggesaker).
Lage en felles sjekkliste over de viktigste tingene som må tas hensyn til.
Det skal arrangeres et planfaglig nettverksseminar i juni. Innspill til temaer som bør tas med:
Ha med jordbruk også?
Målgruppe: plan, byggesak teknisk (vann/avløp), konsulenter.
Finne dato.
Lage program.
Vise basis bruk av vann-nett – hvordan bruke det i forhold til tiltak.
Lovpålagt å følge – eksempler på hvordan – forventer at vann skal inn i plansaker.
Surt fjell, overvann, vegsalting, ivaretakelse av bekker ved utbygginger, klima – mer vann,
Tydelig invitasjon – målgruppe, informere fagleder/enhetsleder i tillegg til saksbehandlere.

6. 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.

7. Hvordan skal brukerinteresser og brukergrupper involveres?
FNF informerer om at når sektormyndighetene har fått en oversikt over tiltak og hva som kan
gjøres, vil FNF kunne bistå med å orientere ulike lag og foreninger som har interesse av å
forvalte vassdrag og at dette er en mulig samarbeidsarena.
8. Eventuelt
Orientering om søknad – Hauglandsfossen kraftverk
Berit orienterte om at hun jobber med en høringsuttalelse vedr. søknad om bygging av
Hauglandsfossen kraftverk i Tovdalselva i Froland kommune i Aust-Agder og er åpen for
innspill.
Det pekes på at det ofte er vanskelig å være høringspart i kraftsaker og at det er behov for et
felles forum for diskusjon av kraftsaker tilsvarende planforum som kan bidra til å styrke
forutsetning for å gi innspill i slike saker.
Forslag om at Fylkeskommunen har ansvar for dette.
Det ble også pekt på at det kunne vært nyttig med felles fagseminar for alle saksbehandlere i
ulike sektorer som behandler kraftsaker som blant annet har fokus på:
- Å bygge opp kunnskapsgrunnlaget hos saksbehandlere
- Hvilke påvirkninger kraftreguleringer har i et vassdrag.
- Hva som er akseptabel minstevannføring
- Opplæring i kost nytte vurderinger og samfunnsøkonomisk nytte av et kraftverk opp mot
samfunnsøkonomisk nytte av natur og rekreasjonsområder.
- Kraftsaker og vannforvaltningsplan
Fagtreff om forurenset veivann og mulige renseløsninger
Randi tipset oss om dette fagtreffet og at dette nok kunne være aktuelt for flere. Tanja
sender ut informasjon om dette til vannområdene
9. Orientering til regionråd?
Det er ikke behov for å orientere regionråd etter dette møtet.
10. Neste møte: onsdag 26. april – 17.
Referent: Tanja Øverland og Berit W. Gregersen

