Referat
Møte: Tovdal vannområde
Møtedato: 24.5.17
Møtetid: 10.00 – 14.30
Møteleder: Tanja Øverland
Møtested: Hotell Norge, Lillesand
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Organisasjon
Lillesand og Birkenes
kommune
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
Froland kommune
Åmli kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Fylkesmannen i Aust og Vest
Agder, Landbruk
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Agder, Forurensing
Fylkesmannen i Aust og Vest
Agder, Fiskeforvalter
FNF - Agder
Statens vegvesen
Mattilsynet
NVE
Vannområdekoordinator

Deltakelse
Deltar
Deltar
Deltar ikke
Deltar
Deltar ikke
Deltar ikke
Deltar
Deltar
Ikke svart
Deltar ikke
Deltar ikke
Deltar ikke
Deltar ikke
Deltar

1. Orienteringer
Status for Vann-Nett
Vann nett er nå åpnet, men med begrenset tilgang, som vil si at FM har fått tilgang. Med
dette følger det også et definert embetsoppdrag fra M-dir med krav om oppretting i VannNett. Frist for oppretting er 12. juni?
Utvidet tilgang til vann nett vil komme når Vann-Nett til høsten kommer med ny plattform.
Godkjenning av vannforvaltingsplaner – Vannforekomster med endringer (ny SMVF) og
avviste tiltak.
I Tovdal er det ingen vannforekomster som har blitt endret.
Avviste tiltak: se vedlegg
Veileder – vannmiljø som hensyn i arealplanlegging.
Hvordan følge opp vannforvaltningsplan og vannforskrift – miljøkommune.no. eget ark ble
utdelt. Oppfordring om at denne informasjonen deles med kollegaer.

Egen delveileder for §12
FM og vannregionmyndighet jobber med å utarbeide en tolkning av §12. Ukjent med når den
er planlagt ferdig.
Fylkesmannens deltakelse på VO møter
FM har et stort økt arbeidspress pga stillingsstopp og de har hatt et nedtrekk på 60% i
forurensingsgruppa, noe som har gjort at de ikke har klart å prioritere å delta i
vannområdemøtene.
FM jobber med saken har signalisert at de skal prioritere dette arbeidet.
Det er mulig at det vil komme en ny kontaktperson til å følge opp arbeidet i vannområdene.
Søkbare midler:
Det kan søkes midler hos miljødirektoratet. Den mest aktuelle posten å søke på er" Tilskudd
til vassmiljøtiltak – generell vassforvaltning". Søknadsfristen er 15. januar 2018, men
oppfordrer til at man begynner å planlegge prosjekter som man vil søke midler til tidlig.
Lillesand kommune
Lillesand kommune søkte midler i 2017 til etablering av en stilling for håndtering av
sulfidholdige bergarter og fikk bevilget dette.
2. Gjennomgang av foreslåtte tiltak:
Hver kommunene forsøker å finne svar på følgende temaer/spørsmål under og
orienterer om dette (runde rundt bordet):
Lillesand:
- Har store utfordringer med sulfidholdige bergarter og håndtering av disse massene ved
utbygginger. Kommunen har søkt midler og fått bevilget midler fra M-dir til å opprette
en stilling som blant annet skal jobbe med å utarbeide felles retningslinjer for
håndtering av sulfidholdige bergarter. Det jobbes fremdeles med å definere endelig
innhold i stillingen og fremdriftsplan. Det er planlagt at dette skal være klart i løpet av
høsten.
- Lillesand kommune skal gjøre en intern gjennomgang av alle foreslåtte tiltak innen
neste møte i vannområdet de 14. juni.
- Det er satt opp en masteroppgave som skal se på utlekking av tre ulike typer sulfidstein.
- Gjennomgang for Kristiansand – se vedlagt excel- ark
- Det bør for øvrig være et tettere samarbeid mellom Kristiansand og Lillesand om felles
utfordringer knyttet til felles vannforekomster i områder som blant annet
sørlandsparken næringsområde. I forhold til tiltaksoppfølging er det behov for et møte
mellom kommunene før møtet med Tovdal vannområde i september. Blant annet er Åna
en felles vannforekomst med utfordringer som burde drøftes i felleskap. Noen
nøkkelspørsmål; - hva vet man, hva trenger man å vite, ansvarsforhold, gjennomgang av
registrerte påvirkninger.
- Froland har ikke noen tiltak som skal gjennomføres i denne planperioden. Kommunen
har gått igjennom datagrunnlaget i vannforekomstene og har meldt ifra om feil i VannNett.
3. Plan for bruk av VO-midler.
Midler kan blant annet benyttes til felles kartlegging av jordbruk påvirkning og spredt vann
og avløp påvirkning.

4. Eventuelt
Vedtaksbrev fra Åmli kommune.
- Det ble orientert om at Åmli kommune har hatt oppe til politisk behandling en sak i
forhold til kommunens deltakelse vannområdene og om organisering. Dette er sendt ut
som en orientering til alle kommuner i vannområdene de er med i.
-

Vannområdet er positive til at det brukes 10.000,- til å medfinansiere et "adopter din
egen sjøørretbekk" prosjekt i regi av Lillesand folkebibliotek dersom det er behov for
midler til blant annet foredragsholdere.

5. Neste møte:14. juni.2017
Referent: Tanja Øverland

