Vannregion Vest-Viken

Vannområde Kragerøvassdraget

Møtereferat

Styringsgruppe
Formål
Møtested
Møtedato/-tid
Møteleder
Referent

Møte i styringsgruppe for vannområde ”Kragerøvassdraget”
Frammøte: Dalsfoss i Kragerø (vedlagt kart)
09.00: Informasjon rundt Dalsfoss dam
10.00 Møte (lunsj ca. 11.00), Farsjø velhuset
Ons 28.9.2016, kl. 09.00 – 12.00
Erik Næsland
Elke Karlsen (prosjektleder)

Tilstede:
Styremedlemmer:
Politikere
Erik Næsland, Kragerø kommune
Øyvind Olsen, TFK og Kragerø havnevesen
Heidi Herum, Bamble kommune
Rettighetshavere
Åsmund Hasaas, Skagerak Kraft AS
Prosjektleder
Elke Karlsen, Kragerøvassdraget (sekretær)

Nr.
16/16
16/17
16/18
16/19
16/20
16/21
16/22

Tilstede:
Prosjektgruppe:
Ingrid Strande, TFK

Fraværende/ingen vara møtte:
Anne Solbraa, Drangedal kommune
Arne Kjellsen, FMT
Erik S. Jensen, Drangedal kommune
Christian Hagstrøm, Bamble kommune
Arne Larsen, Kragerøvassdr. grunneierlag

Saker
Befaring med informasjon
Godkjenning av møtereferat (vedlagt) og dagsorden
Informasjon ang. regional plan for vannforvaltning v/Ingrid Strande
Orientering fra møtet om forurenset sjøbunn, Kalstadkilen
Orientering ang. handlingsplan for
Stillehavsøsters http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Juli2016/Handlingsplan-for-stillehavsosters/
Ny vannperiode 2016-21, deltakelse og økonomi
Eventuelt
Dato for neste styringsgruppemøte
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Sak nr. 16/16 Befaring med informasjon
Åsmund Hasaas fra Skagerak Kraft viste oss rundt ved Dalsfoss kraftstasjon i Kragerø. Vi fikk
se og høre om kraftverket med kraftturbiner, dammen, regulering, minstevannføring, åleledere og transport av voksen ål og glassål, rister og inntaket til turbinene. Det er planer om
å bygge et nytt kraftverk og søknaden ligger til behandling i NVE. Erik Næsland fortalte om
historikken og den gamle nåledammen. Hele anlegget er Norges eldste og fredet som
kraftanlegg.
På vei til velhuset i Farsjø viste Erik Næsland flomutsatte steder. I fjor var beboere avskåret
på grunn av flom. I nødstilfeller ville sykebil og brannbil ikke ha kommet frem. Saken tas opp
i kommunen.

Dalsfoss kraftverk og dam
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Sak nr. 16/17 Godkjenning av møtereferat (vedlagt) og dagsorden
Referat og dagsorden er godkjent. Ingen merknader.
Sak nr. 16/18 Informasjon ang. regional plan for vannforvaltning v/Ingrid Strande
Ingrid informerte. Følgende oppsummeres her:
Planen ble 4. juli 2016 godkjent i Klima- og miljødepartementet. Den gjelder flere
fagområder, så som avløp, landbruk, forurensning, vannkraft, fremmede organismer, klima.
Planvedtaket skaper forpliktelse for offentlige sektormyndigheter lokalt, regionalt og
nasjonalt, men er ikke absolutt rettslig bindende. Det skal brukes virkemidler i eksisterende
lovverk, f.eks. Forurensningsloven, Plan- og bygningsloven, Vannressursloven. Vurdering av
kost-nytte ivaretas av sektormyndighetene.
Det er utført et solid arbeid i vannområdene. Den regionale planen peker på
klimautfordringene, tar opp viktige målkonflikter og peker på kunnskapsbehov.
Planen er godkjent når det gjelder fagområder som kommunen har ansvar for, dvs. avløp,
landbruk og forurensing. Planen er endret på områdene staten har ansvar for, dvs. utsatt
frist for kystvann, miljømål for vannkraft og tiltak i forbindelse med fremmede arter (gyro. i
Lierelva, Drammenselva og Sandevassdraget).
Styringsgruppa i vannregion Vest Viken tar sentral godkjenning til etterretning.
Styringsgruppa vil påpeke at de er sterkt kritiske til at sentral godkjenning endrer
miljømålene i planen og er bekymret over prosessen av sentral godkjenningen, fordi regional
planmyndighet ikke var involvert i godkjenningen. Styringsgruppa stiller seg undrende
overfor at departementet ikke tar hensyn til planens kapittel 5.4 som redegjør for lokale- og
regionale tilpasninger når det gjelder vannkraftområdene. Styringsgruppa ser et stort behov
for ytterligere avklaringer på konsekvensene og hva som legges til grunn for godkjenningen.
Kommunens oppfølging som planmyndighet gjelder areal- og ressursforvaltning (PBL) og
som sektormyndighet dvs. avløp, landbruk, forurensning, kommunale veier.
Gjennomføring av planen har et helhetlig fokus om vannets verdi i et samfunnsperspektiv i
samarbeid med ulike myndigheter. Vannforekomster med mål om god økologisk tilstand i
2021 skal prioritere miljøforbedrende tiltak. Det skal lages en gjennomføringsplan og kobles
til kommunenes økonomiplan. Tiltak skal være igangsatt innen 2018/2019. Fokus på ikke å
forringe tilstanden der det er god tilstand
Sak nr. 16/19 Orientering fra møtet om forurenset sjøbunn, Kalstadkilen i Kragerø
Vi (Arne Kjellsen, Walter Jaggi, Erik Næsland, Elke Karlsen) har hatt skypemøte med Hilde
Keilen fra miljødirektoratet den 7.9.2016. Følgende ble notert.
Kragerø havn har ikke kommet med på den nasjonale prioriteringslisten (17 områder i
Norge) og heller ikke på den utvidete listen (+12 nye områder). Derfor er det lite sannsynlig
at Kragerø kan regne med tilskudd over forurenset-sjøbunn-midler. En annen mulighet er
midler som tildeles vanndirektivarbeidet (søknadsfrist årlig 15.1.)
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Hun anbefaler å få med flere i et spleiselag for å gjennomføre kildekartlegging og vurdere
forurensingsnivået, dvs. kjemisk og økologisk tilstand i vann og i sjøbunn. Det ble nevnt NCC
som mulig deltaker i et spleiselag. Dette skal avklares i et møte mellom leder, prosjektleder
og NCC ledelse.
Nye kilder må stoppes, dvs. diverse tiltak i småbåthavn for å hindre utslipp til fjorden, så som
oppsamlingsplass for sortert avfall og spyleplass for båter etter dagens standarder.
Det må lages en god begrunnet søknad med plan for gjennomføring, finansiering, samt
beskrive naturverdier og historikk, bruk av norsk standard og veiledere.
Sak nr. 16/20 Orientering ang. handlingsplan for Stillehavsøsters
I den nasjonale handlingsplanen er det foreslått følgende tiltak:
Tiltak 1: Fylkesvis gjennomgang av dagens problemomfang og anslag på ressursbehov
Tiltak 2: Fjerning av stillehavsøsters på kjente problemlokaliteter
Følgende kategorier/typer verneområder bør gis høy prioritet i arbeidet med å fjerne eller
redusere bestander av stillehavsøsters:
• Områder vernet som Ramsar-områder og nasjonalparker der også undersjøisk natur er
vernet • Verneområder der verneverdiene er direkte knyttet til sjøbunnen/grunne
sjøområder/tidevannssonen. • Verneområder der verneverdiene er indirekte knyttet til
sjøbunnen/grunne sjøområder/tidevannssonen (f.eks. beiteområder fugl)
Følgende rekreasjons- og friluftsområder gis høy prioritet i arbeidet med å fjerne eller
redusere bestander av stillehavsøsters:
• Områder som er statlig sikret som friluftslivsområder i strandsonen langs kysten i SørNorge
(Østfold-Hordaland). • Områder som er statlig sikret som friluftslivsområder som særlig er
viktige mht. opphold, lek og vannaktiviteter for barn, eller som er godt tilrettelagt for
opphold, lek og vannaktiviteter.
For øvrig bør områder som har følgende kvaliteter bør gis høy prioritet i arbeidet med å
fjerne eller redusere bestander av stillehavsøsters:
• Viktige ålegrasenger (herunder områder med forekomst av den prioriterte arten
dvergålegras), jf. Naturbase, verdi A • Viktige bløtbunnsområder, jf. Naturbase, verdi A •
Blåskjellbanker • Særlig (u)gunstige områder som produserer mye egg og larver og dermed
bidrar særlig til spredning av arten • Marine utvalgte naturtyper (ingen er vedtatt pr. april
2016)
Det er registrert stillehavsøsters bl.a. på innsiden av Jomfruland. Her er det et
hummerreservat og en planlagt nasjonalpark, noe vi vil spille inn under en mulig kartlegging.
Link til nasjonal
handlingsplan http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Juli2016/Handlingsplan-for-stillehavsosters/
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Sak nr. 16/21 Ny vannperiode 2016-21, deltakelse og økonomi
Følgende personer fortsetter å være representert i styringsgruppen for Kragerøvassdraget:
Styringsgruppe politikere
Erik Næsland AP, leder
Kragerø
Øyvind Olsen SV
TFK og Kragerø havnevesen
Heidi Herum SP
Bamble
Anne Solbraa SP
Drangedal
Styringsgruppe rettighetshavere (uten stemmerett)
Åsmund Hasaas
Skagerrak Kraft AS, regulant
Arne Larsen
Kragerøvassdr. grunneierlag
Styringsgruppe politikere (vara)
Andreas Kjær
TFK vara
Ellef Ellegård Frp
Kragerø 1.vara
Ikumi Umetan
Kragerø 2.vara
Per Erik Schulze MDG
Kragerø 3.vara
Jan Runar Arvesen
Bamble vara
Jens Erik Rudlang
Drangedal vara
Arbeidsgruppe
Elke Karlsen, vannkoordinator
Kragerø, prosjektleder
Christian Hagstrøm
Bamble, miljørådgiver
Erik Selander Jensen
Drangedal, konsulent
Arne Kjellsen
FMT
Ingrid Strande
TFK

Når det gjelder økonomi er følgende budsjett og finansiering til behandling i kommunene:
Budsjett 2017-2021
Årlig budsjett
Lønn 50 % inkl. sos. utgifter
Administrative utgifter
(kontorleie, møter, reiser)
Sum

2017, 2018
350 000

2019, 2020
360 000

2021
370 000

100 000

105 000

110 000

450 000

465 000

480 000

Økonomiske bidrag til drift av prosjektet foreslås som vist i tabellen nedenfor.
Finansiering 2017-2021
Årlig bidrag
Drangedal kommune
Bamble kommune
Kragerø kommune
Telemark fylkeskommune
Fylkesmannen i Telemark*
Vest Viken (foreløpig)
Fondsmidler*
Sum:

2017, 2018
30 000
40 000
90 000
90 000
45 000
90 000
65 000
450 000

2019, 2020
30 000
40 000
90 000
90 000
45 000
90 000
80 000
465 000

2021
30 000
40 000
90 000
90 000
45 000
90 000
125 000
480 000

*Fondsmidler og Fylkesmannens midler er ubrukte midler fra tidligere år. Disse er foreslått
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brukt som del av finansieringen. Størrelse på fondet etter regnskapsavslutning for 2015 er kr.
596.136,-.
Forutsetning for kommunenes bidrag er at det bevilges lignende beløp fra andre myndigheter.
Overvåkingskostnader forutsettes finansiert med statlige midler, midler fra berørte sektorer
og/eller forurenser. Overvåkingsbudsjett er ikke tatt med i saken. Vannområde
Kragerøvassdraget tar årlig stilling til overvåkingsbehov.
Dato for neste styringsgruppemøte
Er ikke avtalt
Takk for et bra møte i styringsgruppen!
Elke Karlsen, prosjektleder og referent
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