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Svar til Øst-Telemark vannområde - om organisering av
vannområdet og deltakelse fra kommunene
Styringsgruppen for Øst-Telemark vannområde har bedt om synspunkter og råd i forbindelse med at
teknisk utvalg i Notodden kommune gjorde vedtak i sak 19/15 i møte 25.2.15 om at Notodden
kommune trekker seg ut av prosjektsamarbeidet for Øst-Telemark vannområde i 2015.
Om organisering av vannområdene
Vannregionens politiske styringsgruppe har drøftet organiseringen av vannområdene med sikte på å få
til en robust og effektiv organisering for å nå målet om godt vannmiljø. Organiseringen er blant annet
drøftet som en del av 1. gangs høring av planforslaget og i møte med KS i Buskerud, Vestfold, Telemark
og Oppland den 11. mars 2015. Fylkeskommunene har fulgt opp styringsgruppens arbeid og behandlet
sak om organisering av vannområdene. Tilrådningen fra styringsgruppen er at vannområder med
kommunalt lederskap og aktiv fylkeskommunal deltakelse gir en god løsning for plansamarbeidet og
gjennomføring av den regionale planens intensjon. Samarbeid mellom kommunene i vannområder er
også vurdert som en god løsning for å vareta kommunale oppgaver og plikter jfr. vannforskriften.
Fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune har behandlet spørsmålet om organisering i flere saker, sist i
sak 60/15 i møte 21. mai 2015. Fylkesutvalget gjorde følgende vedtak:
1. Fylkesutvalet tilrår at arbeidsoppgåver, organisering og finansiering av vassforvaltingsarbeidet
vert vidareført gjennom vassområde med kommunalt leiarskap som i prosjektperioden fram til
partane har avtala ei fastare organisering.
2. Fylkesutvalet ber fylkesrådmannen fremme ei eiga sak om fast organisering av arbeidet
snarast råd og seinast ved starten av neste planperiode i 2017 så sant dette ikkje alt er på
plass innan då.
Vannregionmyndigheten vil, i samarbeid med fylkeskommunene og vannområdene, evaluere arbeidet
før starten av neste planperiode og senest innen 2017 trekke endelig konklusjon på ansvar, roller,
geografisk inndeling og finansiering. Kommunene deltar i dette arbeidet. Telemark fylkeskommune vil
initiere prosessen for vannområdene i Telemark.
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Om Øst-Telemark vannområde
På grunn av at vannområdene krysser administrative grenser som kommune- og fylkesgrenser er det
flere kommuner som har areal i mer enn ett vannområde. Vannregionmyndigeten er derfor opptatt av
at kommunene finner en effektiv og hensiktsmessig organisering av samarbeidet. Dette må være en
løsning hvor kommunene på best måte får gjennomført sine oppgaver og plikter etter vannforskriften
og den regionale vannforvaltningsplanen.
Finansieringsmodell
Enkelte vannområder i vannregionen benytter seg av en finansieringsmodell basert på en andel av
kommunens areal i vannområdet og kommunens andel av befolkningen. Eksempelvis har Midtre
Telemark vannområde benyttet denne. Modellen er enkel og tar dermed hensyn til arealfordelingen
mellom kommunene. Vannregionmyndigheten vil derfor anbefale at Øst-Telemark vannområde tar i
bruk denne modellen og henstiller til Notodden kommune om å vurdere deltakelse videre i
vannområdet basert på omforent fordelingsnøkkel. Vannregionmyndigheten vil være behjelpelig med
å sette opp modellen for Øst-Telemark vannområde.
Ved aktiv deltakelse fra Notodden kommune vil prosjektleder for Øst-Telemark vannområde kunne
bistå kommunen med oppdateringer av miljøtilstand (karakterisering/ klassifisering) og tiltak i
databasen Vann-Nett, bistå med rapportering til vannregionmyndigheten osv. for kommunens del av
vannområdet.
Samarbeid om felles utfordringer
De tre kommunene Vinje, Tinn og Notodden har flere felles utfordringer. Vassdraget er utbygd til
vannkraftformål og miljøforbedringer i regulerte vassdrag er høyt prioritert i vannområdet. Det er
naturlig å se vannforvaltningsarbeidet i sammenheng med at Rjukan-Notodden Industriarv er kommet
på UNESCOs verdensarvliste. Kommunene Vinje, Tinn og Notodden vil trolig ha felles interesse av å
samarbeide i oppfølgingen av vannforvaltningsplanen når det gjelder spørsmål som har betydning for
verdensarven. I oppfølging av vannforvaltningsplanen er ikke dette kun begrenset til gjennomføring av
miljøforbedrende tiltak, men også i satsninger som berører arealbruk.
Slik vi forstår, gjelder vedtaket i Notodden kommune angående deltakelse i Øst- Telemark
vannområde i 2015. I saksframlegget legges det opp til at kommunen kan vurdere deltakelse på nytt
når det er mer avklart i Vest-Viken hva for organisering det legges opp til videre. Fylkesutvalg og
regional styringsgruppe har i saker nå i 2015 anbefalt videre organisering med vannområder og
kommunalt lederskap fram til partene har avtalt en fastere organisering.
Kommunene i vannområdet oppfordres til å diskutere hvilke felles utfordringer og oppgaver som det
kan være behov for å samarbeide om i vannforvaltningsplanen og annen samfunnsforvaltning/ planlegging og derigjennom finne fram til formålstjenelig organisering og deltakelse.
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