
 

 

Møteinnkalling og dagsorden 

 
Utvalg: Politisk styringsgruppe for Vestfold og Telemark vannregion 

Møtested: Digitalt møte 

Dato: 10.12.20 

Tid: 09.30-13.00 

Pause og beinstrekk etter behov. 

 

Medlemmer rolle 

Terje Riis-Johansen (SP) (fylkesordfører) leder 

Sven Tore Løkslid (AP) (fylkesvaraordfører) vara 

Karoline Aarvold (H) nestleder 

Mari Pran (Ap) vara 

Ådne Naper (SV) styremedlem 

Maren Njøs (Rødt) vara 

Liselotte Aune Lee (Ap) styremedlem 

Jan Thorsen (Sp) vara 

Harald Moskvil (MDG) styremedlem 

Kjersti Myro (MDG) vara 

Lina Bringslid (KRF) styremedlem 

Erik Holmelin (H) vara 

Kåre Pettersen (V) styremedlem 

Ingar Eikbråten (FrP) vara 

Herman Ekle Lund (uavhengig), Viken fylkeskommune styremedlem 

Brita Skallerud (Sp), Viken fylkeskommune vara 

 

Dersom styremedlem ikke har anledning til å møte, varsler de selv vara. 

Møtedeltaker fra administrasjonen: 

Seksjonsleder: Anitra Fossum 

Rådgiver: Lars Wilhelm Solheim 

Rådgiver: Cathrine Nedberg 

 



Møteleder: Terje Riis-Johansen 
Referent: Cathrine Nedberg og Lars W. Solheim 
 

Nr. Tema 

10/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

11/20 Planprosess og fremdriftsplan  
 

12/20 Planretningslinjer i vannforvaltningsplanene m/vedlegg 

13/20 Lokale tiltaksprogram i Vestfold og Telemark vannregion  

14/20 Regionale prioriteringer m/vedlegg 

15/20 Godkjenning av forslag til vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram og 
handlingsprogram- vedlegg 

16/20 Neste møte 

17/20 Eventuelt 

 

VRM sak 10/20 Innkalling og dagsorden  

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

VRM sak 11/20 Planprosess og fremdriftsplan  

Cathrine Nedberg orienterer om planprosessen og fremdriftsplan for det videre arbeidet med 

regional vannforvaltningsplan.  

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 

 

VRM sak 12/20 Planretningslinjer i vannforvaltningsplanene  

Lars W. Solheim presenterer forslag til planretningslinjer i vannforvaltningsplanene.  

En arbeidsgruppe for vannregionmyndighetene i Norge har sammen skrevet et utkast til 

planretningslinjer, som alle vannregionene kan bruke. Hver vannregion kan tilpasse 

planretningslinjene til egne vannforvaltningsplaner. Foreløpig er hele utkastet til planretningslinjer 

inkludert i vannforvaltningsplanene for Vestfold og Telemark vannregion.  

Planretningslinjene er vedlagt.  

 

Forslag til innstilling til VRU: Forslag til planretningslinjer godkjennes. 

 

VRM sak 13/20 Lokale tiltaksprogram for vannområdene  

Cathrine Nedberg orienterer om lokale tiltaksprogram i vannområdene. Vestfold og Telemark 

vannregionmyndighet besluttet tidlig at det var ønskelig å utarbeide lokale tiltaksprogram for 

vannområdene. De lokale tiltaksprogrammene legges ut på Vannportalen og Vestfold og Telemark 

fylkeskommune, men er ikke en del av den formelle høringen. 

 

Forslag til innstilling til VRU:  



Lokale tiltaksprogrammer legges ved som et kunnskapsgrunnlag til Regional vannforvaltningsplan, 

men inngår ikke i den formelle høringen. 

 

VRM sak 14/20 Regionale prioriteringer i vannforvaltningsplanene  

Lars W. Solheim orienterer om regionale prioriteringer i vannforvaltningsplanen.  

Regionale prioriteringer for planperioden 2022-2027 bygger på de konklusjonen som ble gitt ved 

sentral godkjenning av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken for planperioden 

2016-2021 og som ligger her .Det vises særlig til vedlegg 2. Dette er å regne som en anvendelse av 

nasjonale føringer gitt i brev av 24. januar 2014 fra KLD og OED til vannregionmyndighetene i Norge.  

Vannregionmyndigheten har ikke utarbeidet nye prioriteringer for planperioden 2022-2027, men 

foreslår at gjeldende prioriteringer videreføres. 

 

Forslag til innstilling:  

1. a) Sentral godkjenning datert 04.07.16 av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-

Viken 2016-2021 under tema vannkraft videreføres i planperioden 2022 -2027.  

b) Styringsgruppa viser samtidig til regionalt tiltaksprogram for planperioden 2022-2027 hvor 

flere tematiske vannkraftsrelaterte tiltak drøftes. Vannregionmyndigheten vil eventuelt 

komme tilbake til en ytterligere tydeliggjøring av regionale prioriteringer ifm. med høringen i 

2021.   

2. a) Sentral godkjenning datert 04.07.16 av regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-

Viken 2016-2021 under tema forurenset sjøbunn videreføres i planperioden 2022-2027.   

b) Styringsgruppa viser samtidig til regionalt tiltaksprogram for planperioden 2022-2027 hvor 

flere områder med forurenset sjøbunn drøftes. Vannregionmyndigheten vil eventuelt 

komme tilbake til en ytterligere tydeliggjøring av regionale prioriteringer av forurenset 

sjøbunn ifm. med høringen av planen i 2021.   

3. Regionale prioriteringer av andre påvirkninger drøftes i forbindelse med høring av planen. 

 

 

VRM sak 15/20 Godkjenning av forslag til vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram og 

handlingsprogram  

Cathrine Nedberg presenterer forslag til regional vannforvaltningsplan. Leif Simonsen presenterer 

forslag til regionalt tiltaksprogram. Lars W. Solheim presenterer forslag til konsekvensutredning og 

handlingsprogram.  

Forslag til vannforvaltningsplan med tiltaksprogram og handlingsprogram skal legges ut på høring i 

perioden 1.3 – 31.5.2021. Før høringen skal forslag til plandokumenter godkjennes i 

vannregionutvalget, og deretter skal det gjøres vedtak om høring i fylkeskommunene. Forslag til 

plandokumenter er vedlagt. 

 

Forslag til innstilling til VRU:  

1. Forslag til vannforvaltningsplan med regionalt tiltaksprogram og handlingsprogram 

godkjennes og legges ut på høring i perioden 1.3 – 31.5.2021.  

• Regional vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027  

• Regionalt tiltaksprogram for Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027  

• Handlingsprogram for Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027  

2. Oppdaterte figurer og tabeller fra Vann-Nett, evt. med en kort forklarende tekst, legges inn i 

forslagene til plandokumenter rett før dokumentene legges på høring. 

 

https://www.vannportalen.no/plansyklus/planperioden-2016---2021/godkjenningsdokumenter-fra-klima--og-miljodepartementet-2016---2021/


VRM sak 16/20 Neste møte i politisk styringsgruppe 

Etter høringen av forslag til plandokumenter skal dokumentene ferdigstilles, godkjennes i 

vannregionutvalget og vedtas i alle fylkestingene i vannregionene. I Vestfold og Telemark vannregion 

vil plandokumentene bli vedtatt i fylkestingene i november 2021. For å rekke frister for saksframlegg 

til fylkestingene må plandokumentene være ferdige tidlig i oktober 2021. Det må derfor holdes møte 

i politisk styringsgruppe i midten av september. 

 

Forslag til møtetidspunkt for å godkjenne ferdige plandokumenter: Midten av september 2021.  

 

Styringsgruppens forslag: 

Neste møte i politisk styringsgruppe fastsettes til dato.....  

 

VRM sak 17/20 Eventuelt   

 


