
 

 

Referat 

 
Utvalg: Administrativt arbeidsutvalg (AU) 

Møtested: Teams 

Dato: 28.09.20 

Tid: 10.00-12.00 

Referent: C.N og L.W.S 

 

 

Tilstede:  

Lars Wilhelm Solheim Vestfold og Telemark fylkeskommune/vannregionmyndighet  

Cathrine Nedberg Vestfold og Telemark fylkeskommune/vannregionmyndighet 

Grete Helgås Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Fredrik Jacobsen Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Håvard Hornæs Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Maia Solberg Økland Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Sunniva S. Hartmann Miljødirektoratet 

Aase Kristin Eikenæs Marthinsen  Kystverket 

Gunnar S. Larsen  Fiskeridirektoratet 

Turid Opsund  Mattilsynet 

Steinar Møll Statens vegvesen 

Tonje Rundbråten  Viken fylkeskommune 

Anita C. Kirkevold VO Midtre Telemark 

Liv R. Flå VO Aust Telemark 

Steinar Tronhus VO Siljan-Farris 

Miguel A. Segarra Valls VO Horten -Larvik og Aulivassdraget 

Ingar Aasestad VO Numedalslågen 

Leif Simonsen Norconsult 

  

  

 

På grunn av høstferie, ble det noe større frafall i dette møtet. Dersom noen var tilstede i 

møtet, men ikke står på lista over, vennligst gi beskjed.  

  



 

1. Innledning og orientering om utsatt høringsfrist av regional plan for 
vannforvaltning 

Vannregionnettverket i Norge har sendt inn en felles forespørsel til Miljødirektoratet 
1. september med råd om ytterligere utsettelse av høringsperioden.  KLD har etter 
innspill fra vannregionene fastsatt ny rammeplan for planprosessen:  
KLD svarte den 21. september på forespørselen:   

- Fristen for høring av oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram utsettes, 
slik at høringen vil foregå fra 1. mars til 31. mai 2021.  

- Fristen for oversendelse av vedtatte vannforvaltningsplaner fra 
vannregionmyndighetene til Miljødirektoratet er satt til 31. desember 2021.  

- Det forutsettes at vannregionmyndighetene oversender utkast til oppdaterte 
vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer til Miljødirektoratet så 
snart de er ferdigstilt til politisk behandling, slik at direktoratsgruppen kan starte 
sin gjennomgang så tidlig som mulig høsten 2021. 

 

Ny framdriftsplan utarbeides og forelegges politisk styringsgruppe i VRM.  

 
2. Regionalt tiltaksprogram  

Vannregionmyndigheten har mottatt flere gode innspill fra sektormyndigheter og 
vannområdene. Innspill, endringer og forbedringer av tekst og figurer er fortsatt 
under arbeid. Endringer og forbedringer av tekst og figurer, samt innspillene vil bli 
innarbeidet i tiltaksprogrammet enten direkte, eller bli bearbeidet videre ved dialog 
og oppfølging. 

 
3. Lokale tiltaksprogram, case Numedalslågen 

I Vestfold og Telemark vannregion ble det besluttet å utarbeide lokale 
tiltaksprogrammer for vannområdene. Dette arbeidet er nå ferdigstilt. 
Vannområdekoordinator i Numedalslågen, Ingar Aasestad, presenterte dokumentet 
som et eksempel fra ett av vannområdene. De lokale tiltaksprogrammene illustrerer 
utfordringer og muligheter «der vanner renner» på en måte som gjør det lettere å ta 
tak i problemstillingene på lokalt nivå. Summen av lokale tiltaksprogram skal i 
prinsippet være regionalt tiltaksprogram og motsatt.         

 
4. Medvirkning, innspill på tema og utfordringer 

Så langt har det vært god medvirkning gjennom samlinger i AU. Vannområdene har 
hatt orienteringer og drøftinger i sine respektive styringsgrupper, arbeidsgrupper og 
nettverk slik at kommunene er involvert. Politisk styringsgruppe i vannregionen  
oppdateres ved referat og gjennom utsjekk med politisk ledelse.   
Vannregionmyndigheten skal etter prosessreglene i plan og bygningsloven bla. legge 
opp til medvirkning med brukerinteresser, - interessenter og næringsliv. I AU kom 
det innspill på at det kan være lettere å få til medvirkning på lokalt nivå, fremfor 
regionalt. Modellen for medvirkning i et slikt møte vil derfor bli en «buttom up 
strategi», framfor en «senter down strategi». For å få til dette, vil vi gjennomføre en 
work shop på Teams, med flere temagrupper. Det vil være ønskelig med deltakelse 



fra sektormyndigheter og vannområdekoordinatorer som kan bidra inn i gruppene 
med sin fagkunnskap.  
Dato for dette møtet er foreløpig anslått til 20. november. Vannregionmyndigheten 
vil i nær framtid invitere vannområdekoordinatorene til en samling for å drøfte et 
opplegg for medvirkning. Dato kommer.  
 

5. Vårt verdifulle vann- Regional plan for vannforvaltning 
Cathrine orienterte om innholdet i vannforvaltningsplanen. Se vedlagt presentasjon. 
Det kom innspill vedrørende beskytta områder; Mangler registrering av Færder og 
Jomfruland nasjonalpark. Håvard Hornæs sjekker ut med Miljødir. 

  
 

6. Konsekvensutredning 
Lars W. Solheim orienterte om status. Sektormyndighetene har levert og tilført 
prosessen viktig kunnskap som vi samlet sett ikke hadde fanget opp så langt. Veldig 
bra. I sum er dette blitt et omfattende materiale som må redigeres og aggregeres til 
et mer overordnet verbalt nivå. Vannregionmyndigheten vil derfor redigere teksten 
og ta bilateral kontakt der dette er nødvendig. Innspill fra Fiskeridirektoratet var så 
langt ikke fanget opp i KU dokumentet, men er nå kommet til postmottak i VTFK.         

7. Handlingsprogram 
Cathrine orienterte om fremdriften på Handlingsprogrammet. Det ble orientert om 
bakgrunn og hensikt med dette, og viste en oversikt over de ulike aktivitetene og de 
ansvarlige for oppfølgingen av disse.  

 
8. Planretningslinje 

Lars orienterte om status for dette arbeidet. Vi har også tidligere hatt dette på 
agenda i AU og orienterte den gang om at teksten er et nasjonalt forslag, utarbeidet 
av vannregionnettverket og at teksten er forelagt direktoratsgruppa. Dette 
dokumentet vil senere kunne bli innarbeidet som et vedlegg i forvaltningsplanen. 
Dette er ikke en planbestemmelse, men en retningslinje. Kommunene kan derfor 
adoptere dette og bruke teksten «så langt det passer». Politisk styringsgruppe i 
vannregion Vestfold og Telemark vil bli forelagt dette før høring.    
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ved en teknisk inkurie kom dessverre ikke saksdokumentene til AU møtet 28 fram til 
mottaker. Vi hadde av ukjent grunn (trolig tekniske feil i systemet) en utfordring 
med TEAMs i dette møtet.  Saksdokumentene vedlegges dette referatet.    

 

 
 
 

 
 

 


