
 

 

PROTOKOLL 

 
Utvalg: Vannregionutvalget, Vestfold og Telemark vannregion 

Møtested: Teams, møtet ble også streamet  

Dato: 12.01.21 

Tid: 09.00-12.00 

Protokollfører: Cathrine Nedberg og Lars W. Solheim 

Møteleder: Terje Riis-Johansen 

 

Deltaker 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 

Leif Simonsen 
 

Norconsult AS Seniorrådgiver Energi-miljø 

Grete Helgås Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark 

Ass. direktør miljøavdelingen  

Arne Kjellsen  Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark 

Rådgiver miljø 

Hilde Marianne Lien Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark 

Rådgiver landbruk 

Lill Nathalie Allum Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark 

Rådgiver miljø 

Otto Galleberg Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

Seksjonssjef på 
Landbruksavdelingen 

Håvard Hornæs  Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

Rådgiver klima og miljø 

Hilde Beate Keilen 
 

Miljødirektoratet Sjefingeniør, seksjon for hav-

og sedimenter 

 



Aase 
Kristin Eikenæs Marthinsen  

Kystverket Rådgiver, region sørøst 

Ingrid Johanne Lauvrak Kystverket  

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 

Terje Gansum  Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Seksjonsleder kulturarv 

Ingrid Flatland Mattilsynet  Telemark 

Rolf Arne Karlsen Mattilsynet Vestfold 

Karen-Christine Oehninger 
Aasheim 

Fiskeridirektoratet Rådgiver, 
forvaltningsseksjonen i region 
Sør 

Ragnhild Stokker  NVE Konsesjonsavdelingen 

Herman Ekle Lund Viken fylkeskommune Politiker (Uavhengig) 

Elin Tangen Skeide Viken fylkeskommune Avdelingssjef miljø 

Helene Gabestad  Viken fylkeskommune  Rådgiver vannforvaltning 

Tonje Rundbråten  Viken 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 

Silje Wold Hereid 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 

Ingar Aasestad Numedalslågen vannområde  Vannområdekoordinator 

Anne Beate Hekland Aulivassdraget/Horten-Larvik Leder av styringsgruppene 

Rune Høiseth Larvik kommune Varaordfører  

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

Vannområdekoordinator 

Heidi Herum  Skien-Grenlandsfjordene 
vannområde 

Leder av politisk 
styringsgruppe 



Yngvil Holt Skien-Grenlandsfjordene 
vannområde 

Vannområdekoordinator 

Marion Lukkari Arnesen Grenland landbrukskontor Rådgiver 

 

Frafall Organisasjon Funksjon/stilling 

Gunnar Kleven  Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark 

Rådgiver plan 

Irvin Kilde Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark 

Rådgiver fiskeforvaltning 

Sunniva S. Hartmann Miljødirektoratet Rådgiver, vannseksjonen 

Jon Steinar Tufte Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 

Seksjonsleder friluftsliv 

Siv Abrahamsen Vestfold og Telemark 
fylkeskommune/ kulturarv 
 

Rådgiver kulturarv 

Anneli Vatshaug Jenssen Rogaland fylkeskommune Rådgiver vannforvaltning 

Kjell Carm  NVE Region sør 

Steinar Møll Statens vegvesen Transport sør 

Merete Farstad  Vestland fylkeskommune  Rådgiver vannforvaltning 

Tanja Øverland  Agder fylkeskommune Rådgiver vannforvaltning 

   

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

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

Dag Erik Arnesen Breiangen Vest vannområde Vannområdekoordinator 

 

Saksliste 

Nr. Tema  
1/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2/21 Planprosess og fremdrift  
 

3/21 Planretningslinjer i vannforvaltningsplanene  

4/21 Lokale tiltaksprogram i Vestfold og Telemark vannregion  

5/21 Regionale prioriteringer  

6/21 Virkemidler i vannforvaltningen 

7/21 Godkjenning av forslag til vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram og 
handlingsprogram 

8/21 Neste møte 

 



VRU sak 1/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak 

Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

VRU sak 2/21 Planprosess og fremdrift  

Lars W. Solheim og Cathrine Nedberg orienterte om planprosess og fremdrift. 

Vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

VRU sak 3/21 Planretningslinjer i vannforvaltningsplanene  

Lars W. Solheim orienterte om planretningslinjer.  

- I møtet ble det presisert at det er viktig å ikke bare tenke bevaring av kantsone langs 

vassdrag, men også skjøtsel. Vannressursloven §11 gir åpning for regulering av kantsone som 

også innebærer skjøtsel. 

Vedtak 

Styringsgruppen godkjenner planretningslinjer. 

 

 

VRU sak 4/21 Lokale tiltaksprogram for vannområdene  

Cathrine Nedberg orienterte om lokale tiltaksprogram i vannområdene. 

 

Vedtak 

Lokale tiltaksprogrammer legges ved som et kunnskapsgrunnlag til Regional vannforvaltningsplan, 

men inngår ikke i den formelle høringen. 

 

VRU sak 5/21 Regionale prioriteringer  

Lars W. Solheim orienterer om regionale prioriteringer i vannforvaltningsplanen. 

- Innspill vedrørende forventet miljøforbedring i kommende planperioder; ser ut til at det i 

Tokke-Vinje vannområde blir færre vannforekomster som er i svært god tilstand. Dette kan 

skyldes at fortsatt pågår rettinger i Vann-Nett, eller overvåking har gitt et mer riktig 

kunnskapgrunnlag om vannforekomstene. Dette betyr ikke nødvendigvis at det har skjedd en 

forverring i miljøtilstanden. 

- Politisk initiativ med hensyn på å forbedre vannkvaliteten i Grenlandsfjordene. Viktig at dette 

arbeidet blir koordinert med det pågående vannforvaltningsarbeidet i vannregionen. Bra 

med en tematisk gjennomgang i webinar i høringsperioden. Grenlandsfjordene har hatt et 

stort fokus over lengre tid.  

- Vilkårsrevisjoner: EUs taxonomi kan gi en ny dynamikk i konsesjonssaker ved at slipp av mer 

vann i elver kan åvirke finansieringen. 

 

 

Vedtak 

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. 

 

VRU sak 6/21 Virkemidler i vannforvaltningen 

Terje Riis Johansen orienterte om det politiske initiativet fra politisk styringsgruppemøte 10.12.21, og 

som er bakgrunn for at denne teksten ble utarbeidet. 

 

Vedtak 

Tekst om behov for virkemidler innarbeides i plandokumentene, og løftes frem i sammendraget. 

 

VRU sak 7/21 Godkjenning av forslag til vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram og 

handlingsprogram  

Cathrine Nedberg presenterte forslag til regional vannforvaltningsplan. Leif Simonsen presenterte 

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

handlingsprogram.  

 

Tiltaksprogrammet:  

- Ingen forslag til tiltak for å beskytte drikkevann. Tiltak bør synliggjøres i tiltaksprogrammet. 

Mattilsynet påpeker at summen av alle tiltakene er bra for drikkevannet. Det er også et 

ønske om mer konkrete bestemmelser i arealplaner for beskyttelse av drikkevann. 

- Ingen forslag til tiltak når det gjelder forurensning fra veg. Sektormyndighetene (Statens 

vegvesen, fylkeskommunen og kommunen) bør forsøke å synliggjøre tiltak slik at det 

kommer frem av tiltaksprogrammet under Samferdsel. 

- For å få gjennomført tiltak innen landbrukssektoren, der tiltak i stor grad er foreslått på 

vegne av grunneier, bør det også foreslås tiltak om informasjon og formidling 

(støtteordninger og behov for gjennomføring etter vannforskriften). 

- NVE etterlyser oppfølging på kvalitetssikring av kostnader. Kan se ut til at det kan være noe 

feil knyttet til tiltak innen vannkraft. Kan være feil i måten tallene er lagt inn i Vann-Nett, og 

måten tallene blir generert på. 

Vannforvaltningsplanen: 

- Savner tabell som viser de vannforekomstene som er registrert med unntak (utsatt frist eller 

mindre strengt miljømål). Det vises til en link i vannforvaltningsplanens vedlegg 6, der man 

kan gå direkte inn i Vann-Nett portal og ta ut en slik tabell. Bør vurdere om en slik liste skal 

gjøres lettere tilgjengelig og mer synlig. 

- Viktig å implementere tiltak i de kommune planene. 

- Informasjon om at Miljødirektoratet publiserte en rapport om storørret 19. november 2020: 

«Forslag til strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret» Et viktig bidrag for 



å sette fokus på storøøreten i vannregionen. Forslag om å opprette nasjonale 

storørretvassdrag; Norsjø, Tokkåi og Bandak er blant disse. 

 

Vedtak 

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. 

 

VRU sak 8/21 neste møte 

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 vannregionutvalget i slutten av september. 

 

Vedtak 

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

finner dato.  

 

 

  



 


