
 

 

Møteinnkalling og dagsorden 

 
Utvalg: Vannregionutvalget (VRU) for Vestfold og Telemark vannregion 

Møtested: Teams, møtet streames via vtfks hjemmeside 

Dato: 12.01.20 

Tid: 09.00-12.30, (pause og beinstrekk etter behov)  

Møteleder: Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark 

    

Velkommen v/ leder av vannregionutvalget, Terje Riis-Johansen 

Nr. Tema  
1/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2/20 Planprosess og fremdrift  
 

3/20 Planretningslinjer i vannforvaltningsplanene  

4/20 Lokale tiltaksprogram i Vestfold og Telemark vannregion  

5/20 Regionale prioriteringer  

6/20 Virkemidler i vannforvaltningen 

7/20 Godkjenning av forslag til vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram og 
handlingsprogram 

8/20 Neste møte 

 

Møtedeltakere fra administrasjonen: 

Seksjonsleder: Anitra Fossum 

Rådgiver: Lars Wilhelm Solheim 

Rådgiver: Cathrine Nedberg 

VRU sak 1/20 Innkalling og dagsorden  

Forslag til vedtak:  



Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

VRU sak 2/20 Planprosess og fremdrift 

Lars W. Solheim og Cathrine Nedberg orienterer om planprosessen og fremdriftsplan for det videre 

arbeidet med regional vannforvaltningsplan.  

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering 

 

VRU sak 3/20 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.  

 

Innstilling fra politisk styringsgruppe og forslag til vedtak i VRU: 

Forslag til planretningslinjer godkjennes. 

 

VRU sak 4/20 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. 

 

Innstilling fra politisk styringsgruppe og forslag til vedtak i VRU: 

Lokale tiltaksprogrammer legges ved som et kunnskapsgrunnlag til Regional vannforvaltningsplan, 

men inngår ikke i den formelle høringen. 

 

VRU sak 5/20 Regionale prioriteringer i vannforvaltningsplanene  

Innledning om regionale prioriteringer i vannforvaltningsplanen. Sektormyndigheter inviteres til å ha 

en kort orientering innenfor sitt ansvarsområde.  

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.  

Vannregionen har ikke utarbeidet nye prioriteringer for planperioden 2022-2027, men foreslår at 

gjeldende prioriteringer gitt ved sentral godkjenning i 2016, videreføres.   

 

Innstilling fra politisk styringsgruppe og forslag til vedtak i VRU: 

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.   

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

 

VRU sak 6/20 Virkemidler i vannforvaltningen 

 

Innspill fra politisk styringsgruppe:  

Den politiske styringsgruppen i vannregionen har løftet frem en utfordring knyttet til virkemidler for 

å nå miljømålene.  

Det er kjent for vannregionen at det kan være utfordrende å gjennomføre tiltak innenfor enkelte 

sektorer. Vannregionmyndigheten har derfor bedt sektormyndighetene belyse manglende 

virkemidler utover dagens sektorlovverk, i de tilfeller der det er usikkerhet om miljømålene nås innen 

vannforskriftens frister. Disse innspillene foreslås innarbeidet i Vårt verdifulle vann, vedlegg 2, 

kapittel 2.4. 

 

Forslag til vedtak i VRU: 

Tekst om virkemidler for å nå miljømålene innen vannforskriftens frister innarbeides i 

plandokumentene. 

 

VRU sak 7/20 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. 

 

Innstilling fra politisk styringsgruppe og forslag til vedtak i VRU: 

1. Forslag til vannforvaltningsplan med regionalt tiltaksprogram og handlingsprogram 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. 

 

 

VRU sak 8/20 Neste møte i vannregionutvalget 

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 vedtak i VRU: 

Neste møte i vannregionutvalget foreslås til slutten av september 2021. Vannregionmyndigheten 

finner dato.  

  



 

Medlemmer Organisasjon Funksjon/stilling 

Terje Riis-Johansen (Ap) Vestfold og Telemark fylke/ 
vannregionmyndighet (VRM) 

Leder i vannregionutvalget/ 
fylkesordfører i Vestfold og 
Telemark fylke 

Anitra Fossum Vestfold og Telemark fylke/ 
vannregionmyndighet (VRM) 

Seksjonsleder klima, miljø og 
internasjonalisering 

Lars Wilhelm Solheim Vestfold og Telemark fylke/ 
vannregionmyndighet (VRM) 

Rådgiver vannforvaltning 

Cathrine Nedberg Vestfold og Telemark fylke/ 
vannregionmyndighet (VRM) 

Rådgiver vannforvaltning 

Grete Helgås Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark 

Ass. direktør miljøavdelingen  

Gunnar Kleven  Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark 

Rådgiver plan 

Arne Kjellsen  Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark 

Rådgiver miljø 

Hilde Marianne Lien Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark 

Rådgiver landbruk 

Irvin Kilde Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark 

Rådgiver fiskeforvaltning 

Hilde Sundt Skålevåg Fylkesmannen i Oslo og Viken Seksjonssjef på Klima- og 
miljøvernavdelingen 

Otto Galleberg Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 

Seksjonssjef på 
Landbruksavdelingen 

Håvard Hornæs  Fylkesmannen i Oslo og Viken 
 

Rådgiver klima og miljø 

 Fylkesmannen i Agder 
 

 

Sunniva S. Hartmann Miljødirektoratet Rådgiver, vannseksjonen 

Ida Maria Evensen Miljødirektoratet  

Aase 
Kristin Eikenæs Marthinsen  

Kystverket Rådgiver, region sørøst 

Gunnar S. Larsen  Fiskeridirektoratet Rådgiver forvaltning, region 
sør 

Marianne Ramdal Nesset Vestfold og Telemark 
fylkeskommune/ samferdsel, miljø 
og mobilitet 
 

Teamleder prosjektstøtte 

Rune Sundmark Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Seksjonsleder forvaltning 

Helene Nødtvedt Røed Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Rådgiver prosjektstøtte 

Lene Kristin Rougthvedt  Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Rådgiver Team prosjektstøtte 

Jon Steinar Tufte Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Seksjonsleder friluftsliv 

Terje Gansum  Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Seksjonsleder kulturarv 

Siv Abrahamsen Vestfold og Telemark 
fylkeskommune/ kulturarv 

Rådgiver kulturarv 



 

Jan Egil Aronsen Mattilsynet Avdelingssjef Telemark 

Johannes Sjo Steinsvåg Mattilsynet Avdelingssjef Vestfold 

Ragnhild Stokker  NVE Konsesjonsavdelingen 

Kjell Carm  NVE Region sør 

Steinar Møll Statens vegvesen Transport sør 

Merete Farstad  Vestland fylkeskommune  Rådgiver vannforvaltning 

Tanja Øverland  Agder fylkeskommune Rådgiver vannforvaltning 

Helene Gabestad  Viken fylkeskommune  Rådgiver vannforvaltning 

Tonje Rundbråten  Viken fylkeskommune Rådgiver vannforvaltning 

Anneli Vatshaug Jenssen Rogaland fylkeskommune Rådgiver vannforvaltning 

Ole Henning Skogen Aust-Telemark vannområde Leder av politisk 
styringsgruppe 

Liv R. Flå Aust-Telemark vannområde Vannområdekoordinator 

Jarand Felland Tokke- Vinje vannområde Ordfører i Tokke kommune/ 
leder av kraftutvalget 

Jon Rikard Kleven Tokke-Vinje vannområde Ordfører i Vinje/ leder av 
kraftutvalget 

Helge Kiland Tokke- Vinje vannområde Vannområdekoordinator 

Ole Henning Skogen Midtre Telemark vannområde Leder av politisk 
styringsgruppe 

Anita C. Kirkevold Midtre Telemark vannområde Vannområdekoordinator 

Kjell Abraham Sølverød  Siljan-Farris vannområde Leder av politisk 
styringsgruppe 

Steinar Tronhus Siljan-Farris vannområde Vannområdekoordinator 

Erik K Næsland  Kragerøvassdraget vannområde  Leder av politisk 
styringsgruppe 

Elke Karlsen Kragerøvassdraget vannområde  Vannområdekoordinator 

Oddvar Garaas Numedalslågen vannområde  Ordfører i Flesberg 
kommune/ leder av politisk 
styringsgruppe 

Ingar Aasestad Numedalslågen vannområde  Vannområdekoordinator 

 Aulivassdraget Repr. fra styringsgruppen 

 Horten-Larvik Repr. fra styringsgruppen 

Miguel A. Segarra Valls Aulivassdraget vannområde og 
Horten-Larvik vannområde  

Vannområdekoordinator 

 Breiangen vest vannområde Repr. fra kommunen 

Dag Erik Arnesen Breiangen Vest vannområde Vannområdekoordinator 

Heidi Herum  Skien-Grenlandsfjordene 
vannområde 

Leder av politisk 
styringsgruppe 

Yngvil Holt Skien-Grenlandsfjordene 
vannområde 

Vannområdekoordinator 

 

 


