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Sak nr. 13/4 Godkjenning av møtereferat fra 21.06.2013
Til sak 13/2.
Ang. kvikksølvforurensing. Det foreligger en rapport fra Nifes 2011 som er grunnlaget for
kostholdsråd. Nye undersøkelser settes i gang nå på høsten. Rapport med resultatene
forventes høst 2014.
Ang. Kåsbekken (Øvre Toke bekkefelt). Erik S. Jensen fra Drangedal viste bilder tatt av tunnel
og rør for bekken. Opparbeiding av turvei med kulvert ved Oddebakken synes å ha
midlertidig standard. Her bør det bygges bro. Røret som ligger der nå er trolig for lite
dimensjonert. Veivesenet har foreslått en befaring. Det ble også pekt på en mulig
forurensing fra en gammel søppelfylling. Dette skal undersøkes av kommunen.
Tilleggsopplysninger ang. kvikksølvundersøkelser. Styringsgruppen ser positiv på at det er
økonomi til undersøkelsene og godkjenner budsjettet.
Sak nr. 13/5 Utkast til tiltaksanalyse for Kragerøvassdraget
Tiltaksanalysen blir ett av flere grunnlagsdokumenter til regional vannforvaltningsplan for
Vest Viken. Den blir ikke et formelt vedlegg, men skal være tilgjengelig på vannportalen.
Regional plan som skal behandles i fylkesting og av kongen i statsråd i 2015 blir ikke juridisk
bindende, men retningsgivende i forvaltningen. Sektorene, bl.a. kommunene skal følge opp
planen når den endelig er vedtatt. Tiltaksanalysen synliggjør behovet for midler til tiltak. Det
kan søkes om unntak eller utsettelser for gjennomføring av tiltak der det ikke er realistisk å
oppnå god økologisk tilstand.
Regional vannforvaltningsplan for Vest Viken skal på høring 01.07.2014 og ut året 2014.
Kommunene kan da komme med høringsuttalelser.
Vann- og avløpssektor i kommunen er i utgangspunktet selvfinansierende og økte kostnader
kan dekkes i et lengre perspektiv. Vann- og avløpsplan for Drangedal bør inn i tiltaksanalysen
og det gjenstår noen rettelser for renseanlegg. Dette vil komme i de nye rapportene fra
driftsassistansen, og gjelder alle 3 kommuner.
Ny tekst fra Skagerrak Kraft under omtale av regulant legges inn.
Forslag til tiltak i forbindelse med revisjon som er igangsatt for Suvdøla regulering er innspill
fra Faun AS. Konsulenten utarbeider revisjonsdokumentet på oppdrag av Drangedal e-verk.
Dokumentet er foreløpig og ikke oversendt NVE. Det skrives en forklarende tekst i
tiltaksanalysen.
Eksempler på brukermål/brukerinteresser kan være friluftslivsinteresser, badeplasser,
båtutsettingsplasser, estetikk og lignende. Vurder om det bør være mer om dette i
tiltaksanalysen.

Side 2 av 3

Vannområdet Kragerøvassdraget

Vannregion Vest-Viken

Det synes å være en svakhet i arbeidet med tiltaksanalysen at tilstand av
vannforekomstene for en stor del er bygget på skjønn og ikke dokumentert i
form av overvåkingsresultater.
Sak nr. 13/6 Foreløpig tiltakstabell for Kragerøvassdraget
Tabellen er en oppsummering av tiltaksanalysen
Skagerak Kraft hadde en del innspill til formuleringer når det gjelder vannforekomstene
Kammerfoss, Vadfoss og Toke. Styringsgruppen var enig i at disse endringene gjøres.
Tiltakstabellen oppdateres.
Prosjektleder jobber videre med dokumentene frem til neste styringsgruppemøte og ser om
det er mulig å beregne kost/effekt for noen av tiltakene der en ikke har fått tallmateriale fra
sektorene.
Sak nr. 13/7 Videre oppfølging
Prosjektleder lager saksfremstilling for kommunene med oppdatert tiltaksanalyse og
tiltakstabell som vedlegg. Vedtak i kommunene legges frem for styringsgruppen i neste
møte.

Neste styremøte: 25.11.2013, kl. 9.00 – 12.00, Bamble Rådhus
Takk for møtet i styringsgruppen
Elke Karlsen, prosjektleder og referent
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