Møteinnkalling
Vår dato: 29.04.2013

Aust-Telemark vassområde
Møte

: Arbeidsgruppemøte

Møtestad

: Kommunehuset 4. etasje, Teatergt. 3, Notodden

Møtedato/-tid

: 08.05.2013 kl 09.30 – 12.00

Arbeidsgruppa:
Arne Kjellsen
Ingrid Strande
Eilin Blütecher
Bjørn Bjørnsen
Dorthe Huitfeldt
Nicolai Østhus

Fylkesmannen i Telemark (FM)
Telemark fylkeskommune (Tfk)
Notodden kommune
Tinn kommune
Vinje kommune
Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB)

Dagsorden:
Nr.

Sak

06.01 Referatsaker
1. Referat frå arbeidsgruppemøtet 13.09.12 (vedlagt).
2. Årsrapport 2012 frå Aust-Telemark VO til vassregionmyndigheita (VRM).
Rapporten er vedlagt.
3. Høyring av ”Vesentlege spørsmål”. VRM har utarbeidd ein høyringsrapport
med oversikt over høyringsfråsegnene. Rapporten er vedlagt.

06.02 Økonomi
1. Gjennomgang av rekneskap for 2012
2. Forslag til budsjett for 2013
Rekneskap 2012 og forslag til budsjett 2013 er vedlagt.

06.03 Høyring av omsøkte småkraftverk
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt åtte konsesjonssøknader om
småkraftverk i Tinn og Notodden kommunar ut på høyring, der sju av dei omsøkte
kraftverka vil bli lokalisert i Aust-Telemark vassområde. Høyringsfristen er 15. mai.
Forslag til høyringssvar er sett opp i saksutgreiinga.

06.04 Tiltaksanalysar for vassforekomstar i risiko for ikkje å nå miljømålet
1. Orientering om arbeidet med tiltaksanalysar i vassområdet/ vassregionen (viser til
vedlagt framdriftsplan for Telemark og til vedlagt saksutgreiing)
2. Gjennomgang av vassforekomstar i risiko, med forslag til tiltak for å nå miljømålet.

Vassforekomstar i risiko for ikkje å nå miljømålet innan 2021 er lista opp i tabellform
(bruttolister), der registrert informasjon på vassforekomstane i Vann-nett og forslag
til tiltak er sett opp. I bruttolistene er det forsøkt å adressere påverknadene av
vassforekomstane til den sektoren som har ansvar for påverknaden. Bruttolistene er
vedlagt.
06.05 Eventuelt

Ver venleg å gje beskjed innan 6. mai dersom du blir forhindra i å møte.
VEL MØTT!

Med helsing

Liv Rigmor Flå
prosjektleiar
Aust-Telemark VO
tlf. 350 82 826/ 95 92 46 02

Vedlegg:

1. Referat arbeidsgruppemøte 13.09.2012

Dei andre vedlegga som er henvist til i innkallinga, ligg ved innkallinga til
styringsgruppemøtet.

