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Bakgrunn for saka: Det er no starta opp revidering av Regional plan for vannforvaltning for
vannregion Agder (vannforvaltningsplanen), for ny planperiode 2022 – 2027. Fylkesutvala i
Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland, samt fellesnemda i Vestfold/Telemark har vedtatt å legge
forslag til planprogram og hovudutfordringar for vannregion Agder ut til høring og offentlig
ettersyn jf. plan- og bygningslovens § 4-1 og § 8-3. Dokumenta er ute til høring fram til 3. juli og
ein kan kome med innspel til saka.
Vurdering:
Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2019 – 2022,
Det er her tale om revidering av vannforvaltingsplanen 2016-2021,som vart utarbeida i 2015 og
godkjent i 2016. Vannforskriften seier at det skal utarbeidast ein slik regional plan kvart 6. år.
Det er internasjonale føringar gjennom EU sitt vanndirektiv og i Norge er det Vannforskriften
som gjeld, den er frå 2007 men revidert fleire gonger og sist i 2018. I tillegg har klima- og
miljødepartementet sendt ut nye nasjonale føringar for vassforvaltinga datera 19. mars 2019.
Desse kjem då i tillegg til eksisterande regionale planar og føringar.
Dette arbeidet er leia av «vannregionmyndigheten», som for denne vannregionen er Vest-Agder
fylkeskommune.
Vannregion Agder er delt inn i 7 nedbørsfelt, der Fyresdal ligg inne i vannområde Nidelva.
Sakshandsamer har sitte i prosjektgruppe, desse prosjektgruppene skal fylgje opp
vannforvaltningsplanen.
Tiltak i Fyresdal i gjeldande plan er problemkartlegging, dvs forbetring av kunnskapsgrunnlaget,
i tillegg overordna tiltak mot sur nedbør og framande artar. Dette gjeld mellom anna Birtevatn,
Skredvatn og Sitjeåi.

Konklusjon:
Planprogrammet skildrar prosessen fram mot oppdatert vannforvaltningsplan og
hovudutfordringane skildrar dei utfordringane eni har i dette arbeidet. Dette er då grunnlaget for
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arbeidet med oppdatert vannforvaltningsplan med tilhøyrande tiltaksprogram og
handlingsprogram. I tillegg skal vannforvaltningsplanen konsekvensutgreiast. Dette er eit
omfattande arbeid og framlegg til vannforvaltningsplan er tenkt lagt fram til høyring hausten
2020.
Innstilling frå rådmannen:
Pm-utvalet tek framlegg til planprogram for vannforvaltning for vannregion Agder 2022-2027 til
etterretning.

Une Marit Aarbakk Tangen
Konstituert rådmann

Einar Mikkelsen
senioringeniør
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Vannregionmyndighetene

Vår ref

Dato

12/3553

19. mars 2019

Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale
vannforvaltningsplanene
Første planperiode med vannforvaltningsplaner har gitt oss verdifull erfaring som vil være
nyttig i det videre arbeidet med å nå miljømålene for vannet i Norge. Det gjenstår fortsatt
betydelige utfordringer for å tette gapet mellom dagens tilstand og oppnåelse av miljømålene
som er satt etter vannforskriften. Det forutsettes derfor økt innsats i gjennomføringen av
planene. I Granavolden-plattformen slås det fast at Regjeringen vil "styrke norsk
vannforvaltning og følge opp vannforskriften".
Gjeldende vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer for årene 2016-2021
skal nå revurderes og oppdateres (rulleres) for planperioden 2022-2027, i samsvar med ny
kunnskap, endrede forutsetninger, kravene i vannforskriften og de nasjonale føringene i dette
dokumentet. Planprosessen skal følge plan- og bygningsloven, med de tilpasninger som følger
av vannforskriften.
Klima- og miljødepartementet har i samråd med berørte departementer utarbeidet nasjonale
føringer for arbeidet med oppdateringen, som blant annet skal bidra til å avklare
målkonflikter. Det følger av vannforskriften at oppdaterte vannforvaltningsplaner med
miljømål og tilhørende tiltaksprogram skal være i samsvar med disse nasjonale føringene.
Føringene gjelder sammen med Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging, relevante statlige planretningslinjer og vedtatte, relevante regionale planer.
Nasjonale føringer for vannkraft som ble gitt ved brev av 24. januar 2014 fra Olje- og
energidepartementet og Klima- og miljødepartementet vil gjelde fram til disse blir oppdatert.
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Innledning: fellesføringer
1. Utgangspunkt for arbeidet
Arbeidet skal ta utgangspunkt i gjeldende vannforvaltningsplaner, der det allerede er satt
miljømål for alle vannforekomster. Dette tilsier en mindre omfattende prosess enn det som ble
gjennomført for første planperiode. Miljømålene som er satt er i utgangspunktet ment å gjelde
for hele direktivets levetid. Ved rulleringen skal det likevel gjøres en revurdering og om
nødvendig oppdatering. Ny kunnskap eller endrede forutsetninger kan gjøre det nødvendig å
gjøre justeringer for å sikre en bedre prioritering av innsatsen for å oppnå miljøforbedringer
eller for å finne frem til mer realistiske frister for måloppnåelse. Det er viktig at begrunnede
endringer og konsekvenser av disse for vannmiljøet og for andre samfunnsinteresser framgår
tydelig av høringsdokumentene og av de vedtatte planene.
Oppdaterte vannforvaltningsplaner med miljømål og tilhørende tiltaksprogram skal være i
samsvar med disse nasjonale føringene, jf. vannforskriften §§ 21, 24 og 25.

2. Om ulike myndigheters bidrag i det regionale planarbeidet
Utpekte fylkeskommuner har som vannregionmyndighet hovedansvaret for å lede
planprosessen for oppdatering (rullering) av vannforvaltningsplanene, herunder miljømålet for
den enkelte vannforekomst og tilhørende tiltaksprogram, i nært samarbeid med
vannregionutvalget der relevante sektormyndigheter og kommuner skal delta.
Vannforvaltningsplanene med tilhørende tiltaksplaner skal vedtas av berørte fylkesting, før
Klima- og miljødepartementet endelig godkjenner planene.
Fylkesmannen har som miljøfaglig ansvarlig og rådgiver hovedansvaret for å oppdatere
kunnskapsgrunnlaget og koordinere overvåkning og registrering av overvåkingsdata i VannNett, i samråd med berørte myndigheter. Alle berørte sektormyndigheter, fylkeskommuner og
kommuner skal bidra slik at det felles kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget for
vannforvaltningsplanene blir så godt som mulig.
Statlige organer og kommuner har etter plan- og bygningsloven og vannforskriften både en
rett og en plikt til å delta i planleggingen. De har også ansvar for å treffe vedtak om
gjennomføring av tiltak for å følge opp planene i etterkant, og har derfor et særlig ansvar for å
vurdere konsekvensene og påse at oppdateringen som angår eget ansvarsområde ligger
innenfor nasjonale føringer. Dette forutsetter nødvendig kapasitet og kompetanse hos den
enkelte myndighet. Berørte kommuner oppfordres til å sette av nødvendige ressurser for å
delta i planarbeidet. Den nasjonale direktoratsgruppen har utarbeidet en felles rammeplan 1 for
arbeidet, som den enkelte sektormyndighet må følge opp gjennom en egen, intern
fremdriftsplan som sikrer at egne aktiviteter og ressurser planlegges.
Vannregionmyndighetene skal tilrettelegge for en planprosess der miljømål og tiltak vurderes
og avveies i samarbeid mellom de ulike sektormyndighetene og forvaltningsnivåene, og med
bred medvirkning fra alle berørte aktører i vannregionen. Statlige myndigheter har et særlig
1

Se http://www.vannportalen.no/plandokumenter/planperioden-2022---2027/
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ansvar for å påse at oppdateringen som angår eget ansvarsområde ligger innenfor nasjonale
føringer før og etter høring, når konsekvenser av planene kan ses i et nasjonalt perspektiv. Det
er en forutsetning at planene får en god forankring lokalt, regionalt og hos
sektormyndighetene, noe som vil sikre en effektiv og målrettet oppfølging av planen i
arbeidet for å tette gapet mellom dagens tilstand og fastsatte miljømål. Vedtatt regional
vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram skal være alle sektormyndigheters og
kommuners omforente dokumenter med felles miljømål og forslag til tiltakstyper for å nå
miljømålene.
Kommunene har en særlig viktig rolle i vannforvaltningsarbeidet. Det lokale arbeidet i
vannområdene er et viktig grunnlag for det påfølgende regionale arbeidet, og muliggjør lokal
forankring og medvirkning, samt innhenting av lokal og erfaringsbasert kunnskap.
Kommunene besitter ofte førstehåndskunnskap om vannforekomstenes tilstand og
påvirkninger. De er myndighet med ansvar for å treffe vedtak om gjennomføring av tiltak
innen drikkevann og avløp, overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og
forurensning. Videre er kommunens arealplanlegging svært viktig for å nå målet om god
tilstand i norsk vann. Gjennom arealplanleggingen kan kommunen sette restriksjoner på
arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer, fjorder og sjøområder 2,
herunder vannmiljø. Det er svært viktig at disse virkemidlene tas aktivt i bruk i kommunenes
arealplanlegging for å nå målet om god tilstand i norsk vann. Kommunene vil på denne
bakgrunn være sterkt involvert i arbeidet i vannregionutvalget og særlig arbeidet i
vannområdene.

3. Vannforskriftens krav til vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene
Vannforskriften inneholder en rekke krav til vannforvaltningsplanene med tilhørende
tiltaksprogram. Departementene understreker at alle forskriftens krav skal følges, men vil
minne særlig om enkelte krav:
Vannforskriften § 4 slår fast at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse,
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og
god kjemisk tilstand. Etter vannforskriften § 5 gjelder det egne miljømål for såkalte kunstige
og sterkt modifiserte vannforekomster. Miljømålet skal i utgangspunktet nås innen utgangen
av den til enhver tid gjeldende planperiode, jf. vannforskriften § 8.
Tiltaksprogrammet skal være i overensstemmelse med disse nasjonale føringene og skal
omfatte tiltak for å både beskytte, forbedre og gjenopprette miljøtilstanden i
vannforekomstene. Tiltaksprogrammet skal omfatte både grunnleggende miljøtiltak som er
fastsatt i eller i medhold av gjeldende lover og forskrifter, og supplerende tiltak som i tillegg
foreslås for å oppfylle miljømålene. Statlige organers og kommuners rett og plikt til å delta i
planleggingen omfatter også et ansvar for den enkelte sektormyndighet og kommune til å
bidra med overslag over kostnader ved foreslåtte tiltak for å nå miljømålene og angivelse av
det rettslige grunnlaget for tiltakene innenfor sitt ansvarsområde.

2

Se http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/planlegging1/Miljohensyn-i-arealplanlegging/Vann/Vannmiljo/
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Det kan i enkelte tilfeller besluttes at fristen for å nå miljømålene utsettes, jf. vannforskriften
§§ 8 og 9. I de tilfellene der det er umulig eller uforholdsmessig kostnadskrevende å nå
miljømålene, åpner vannforskriften for å sette mindre strenge miljømål dersom nærmere
angitte vilkår er oppfylt, jf. § 10.
Fastsettelsen av utsatte frister og mindre strenge miljømål, og begrunnelsen for dette, skal
fremgå av den oppdaterte vannforvaltningsplanen, og der unntak allerede er fastsatt i
gjeldende plan, skal dette revurderes ved oppdateringen av vannforvaltningsplanen. Ved
fastsettelsen av utsatte frister, skal planen også inneholde et sammendrag av tiltak som er
nødvendig for å gradvis bringe miljøtilstanden i overensstemmelse med miljømålet innen den
forlengede fristen, årsaken til at tiltakene er vesentlig forsinket, og en forventet tidsplan for
gjennomføring av tiltak.
Selv om det gis utsatt frist eller mindre strenge miljømål for en vannforekomst, skal det i
utgangspunktet ikke forekomme ytterligere forringelse av tilstanden i vannforekomsten.
Når det etter sektorlovverk skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep som kan
medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden forringes i en vannforekomst, skal § 12
alltid være del av vurderingen hos den aktuelle sektormyndighet 3. Vilkårene i § 12 må være
oppfylt for at det skal kunne gis tillatelse etter det aktuelle sektorregelverket. Der ny aktivitet
eller nye inngrep er gjennomført i planperioden, skal begrunnelsen for dette gjengis i
oppdatert vannforvaltningsplan. Dersom det er gitt tillatelse til nye aktiviteter eller nye
inngrep, skal dette også fremgå av vannforvaltningsplanen.

Nasjonale føringer for enkelte tema
4. Avløp
Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet for
(alle avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). Kommunen skal gi
pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, samt
sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset i tråd med
rensekravene i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13. Fylkesmannen skal påse at utslipp
fra avløpsanlegg innenfor tettbebyggelser som faller inn under deres myndighetsområde blir
renset i tråd med kravene i forurensingsforskriftens kapittel 14. Innsatsen bør først prioriteres
i nedbørsfelt til vannforekomster som er påvirket av utslipp av avløpsvann og som har
dårligere enn god tilstand og/eller har viktige brukerinteresser.
Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller
forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås innen
2027, og senest innen 2033.

3

http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/Veileder-tilvannforskriften-12-.pdf
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5. Påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk
Påvirkninger fra akvakultur i form av lakselus og rømt oppdrettsfisk ble ikke omfattet av
grunnlagsanalysene for vannforvaltningsplanene for 2016-2021. Til vannforvaltningsplanene
for perioden 2022-2027 skal det utarbeides et tverrsektorielt omforent kunnskapsgrunnlag slik
at dette omfatter påvirkningen fra akvakultur på villfisk i vassdrag med anadrom fisk.
Oppdaterte data er nå tilgjengelig i Vann-Nett. Her på vannportalen.no ligger det en kort
oppsummering om arbeidet som er gjort så langt.
Forslag til tiltak i vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram etter vannforskriften som følge av
påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk skal være basert på dette kunnskapsgrunnlaget.
Eventuelle tiltak skal fastsettes av sektormyndigheten i tråd med relevant sektorregelverk.

6. Landbruk
6.1 Situasjonsbeskrivelse

Om lag en fjerdedel av vannet vårt er påvirket av jordbruk, og rundt halvparten av dette
oppnår ikke miljømålet "god tilstand" etter vanndirektivets krav. Avrenning fra jordbruk
påvirker de økologiske og kjemiske forholdene i vassdragene, og kan medføre endringer i
algevekst, tilgroing og erosjon. Dette kan ha negativ effekt på vannkvalitet, drikkevann, fisk
og andre arter.
For å redusere slike påvirkninger fra jordbruk brukes både miljøkrav, tilskudd og rådgivning.
Samlet ramme for krav og tilskudd blir fastsatt sentralt gjennom lovgivning,
budsjettbehandling og jordbruksforhandlinger. Føringene her handler derfor om prioriteringer
og myndighetsoppfølging innenfor disse sentrale rammene.
Skogen er en fornybar ressurs. Skogen og skogsjorda bidrar blant annet til å fange opp
langtransportert forurensning som tilføres med nedbør og til å rense vann. Lov om skogbruk
(skogbrukslova) med forskrift om bærekraftig skogbruk § 5, og Lov om vassdrag og
grunnvann (vannressursloven) § 11 gir regler for skogbruksaktivitet for å blant annet hensynta
vannressursene. Ifølge bærekraftforskriften skal hogst i kantsoner mot vann og vassdrag skje
slik at kantsonens økologiske funksjon blir ivaretatt. Kravpunkt 24 i Norsk PEFC
Skogstandard har mer konkrete bestemmelser om skogtiltak inntil vann og vassdrag. PEFC er
verdens største system for sertifisering av bærekraftig skogbruk og produkter fra bærekraftig
skogbruk. I Norge er praktisk talt alt skogbruk PEFC-sertifisert. Kravpunkt 24 gir standarder
for vannbeskyttelse med krav til blant annet markbereding, bredde på kantsoner og gjødsling
for å unngå næringstap og avrenning. Kommunen skal føre tilsyn med at reglene i
bærekraftsforskriften blir fulgt. Landbruksdirektoratet fører også stikkprøvekontroll med at
bestemmelsene i bærekraftsforskriften blir fulgt.
Regelverk og vannmiljøtiltak i jordbruket har i noen grad bidratt til å forbedre eller
opprettholde status i mange jordbrukspåvirkede områder. I kornområdene har ulike
jordarbeidingstiltak, grasdekte arealer m.m. redusert erosjonsrisikoen på de dyrkede arealene,
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men faktisk effekt på avrenning og miljøpåvirkning er ikke like tydelig. I husdyrområdene er
det utfordringer med store gjødselmengder, mens enkelte har for lite lager eller spredeareal til
å utnytte gjødsla godt.
Planprosess og virkemiddelprioriteringer må skille mellom punktutslipp og arealavrenning, og
mellom kornområdene og husdyrproduksjon.
Punktutslipp er utslipp fra blant annet fjøs, gjødsellager og siloanlegg, og er mest aktuelt i
husdyrproduksjon. Slike utslipp har man stort sett forebygget gjennom krav og regelverk, på
samme måte som blant annet avløp. Slike regler gjelder stort sett likt for alle, uten noe videre
grunnlag for differensiering og prioritering lokalt. En oppgave i planprosess og
gjennomføring av planer kan likevel være å kartlegge punktutslipp og sikre etterlevelse av
eksisterende krav. Videre gis det støtte gjennom investeringsvirkemidler slik som SMIL og
IBU.
Arealavrenning av næringsstoffer og jordpartikler kan typisk være en følge av gjødsling og
jordarbeiding. Slik avrenning kan vanskelig forebygges med tekniske engangstiltak, men
krever mer kontinuerlig innsats. Utslippene er også vanskeligere å frikoble fra produksjonen,
dvs. at det kan være målkonflikter mellom produksjons- og miljømål. Restriksjoner mot
gjødsling eller jordarbeiding kan f.eks. gå ut over avlinger og lønnsomhet, eller det kan gi
lagelighetsutfordringer blant annet ved å presse mer arbeid inn i en allerede presset våronn.
Virkemiddelbruk må balansere mellom produksjonshensyn og miljømessige hensyn. Samtidig
er gjennomføring av tiltak i samsvar med forurenser-betaler-prinsippet, men kompenseres til
dels ved tilskudd over jordbrukets miljøprogram. I tillegg til å nå miljømålene etter
vanndirektivet, som vil innebære stor samfunnsmessig nytteverdi, kan tiltakene bidra til bedre
klimatilpassing, ta vare på jordsmonn og næringsstoffer og med dette bygge opp om målet om
bærekraftig landbruk.
Gjødselregelverket stiller generelle krav til spredemengde og spredetidspunkt mv., og skal
sørge for at gjødsla blir utnyttet til plantevekst. For jordarbeiding er det krav i forskrift om
produksjonstilskudd om å etterlate en vegetasjonssone mellom jordbruksareal og vassdrag for
å motvirke avrenning. Tilskuddsordninger er organisert i Regionale miljøprogram (RMP), og
eksempler på tiltak som kan motta tilskudd er å la være å pløye om høsten, etablere grasdekte
buffersoner langs vassdrag og i vannførende dråg og endret gjødslingspraksis.
I regelverket finnes det hjemler som gir kommunen og fylkesmannen mulighet til å stille
strengere krav til miljøtiltak i særlig utsatte områder, men som i liten grad er tatt i bruk.
Fylkesmannens hjemmel til å innføre lokale forskrifter i medhold av jordlova følger av
forskrift av 19. desember nr. 1818 om delegering av myndighet til å fastsette regionale krav til
jordarbeiding til fylkesmannen etter jordlova § 11. Lokale forskrifter kan omfatte
restriksjoner rundt jordarbeiding på høsten, krav om buffersoner for dyrket mark nærliggende
åpent vann mv. Slik forskrift er imidlertid kun gitt i Akershus og Østfold. Etter forskrift om
gjødselvarer mv. av organisk opphav har kommunen adgang til å stille mer restriktive eller
lempelige krav til spredetidspunkt ut fra situasjonen lokalt. Tilsvarende kan man stille mer
restriktive krav til spredeareal-/mengde. Lokale forskrifter som gir utvidet tidsfrist for
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spredning uten nedmolding om høsten, er fastsatt i en rekke kommuner. Adgangen til å sette
strammere frist for høstspredning eller spredemengde er derimot i liten grad tatt i bruk.
6.2 Jordbruk som tema for kunnskapsgrunnlag og planprosess

En sentral føring for vannforvaltningsplanene er en kunnskapsbasert tilnærming. Økt innsats
forutsetter et godt felles kunnskapsgrunnlag for å avklare blant annet tilstand, påvirkninger,
kost/nytte og egnete tiltak og virkemidler for å dekke et eventuelt gap mellom dagens tilstand
og vannforskriftens miljømål. Det er viktig med omforent forståelse mellom fylkeskommunen
som står for planene, og sektormyndighetene og ikke minst næringsutøverne som står for
iverksettelsen. Vann-Nett er et viktig verktøy i oppdatering og formidling av slik kunnskap.
Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget viser at man ikke har oppnådd tilstrekkelig fremgang
med gjeldende virkemidler knyttet til påvirkningen fra landbruk. Samtidig gjenstår mye
usikkerhet og det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget. NIBIO viser til at mer nedbør og
ustabile vintre har gitt økt avrenning som kamuflerer effekten av iverksatte tiltak. Effektene
nedstrøms er også påvirket av andre forhold, som spredt avløp og værforhold.
For å sikre bedre oppfyllelse av vanndirektivets miljømål, vil departementene i løpet av 2019
utforme ny hjemmel for fylkesmannens adgang til å stille miljøkrav i særlig utsatte områder. I
forbindelse med fastsettelse av oppdatert delegasjon vil departementet be fylkesmannen om å
bruke hjemlene der landbrukspåvirkningen er for stor til at vanndirektivets miljømål god
tilstand nås med dagens innsats.
Kunnskap og prosess som hjelp til å målrette virkemidler
Kunnskapskilder som kan brukes til å målrette virkemidler varierer mellom områder med
åkerbruk og husdyrproduksjon. For problemet med avrenning i åkerbruk foreligger blant
annet NIBIOs erosjonsrisikokart som består i en forhåndskartlegging av avrenningsnivåer
som kan forventes med og uten avbøtende tiltak. Slikt kartgrunnlag brukes allerede til å
differensiere tilskudd etter hvor de monner mest. De kan også brukes til å identifisere områder
der det må iverksettes mer restriktive tiltak. Videre finnes overvåking gjennom blant annet
Jord- og vannovervåkningsprogrammet (JOVA-programmet) som gir data om hvordan
avrenning påvirkes av driftspraksis, værforhold og andre forhold oppstrøms.
Videre finnes mye erfaring fra avrenningstiltak innen RMP og SMIL som bør ligge til grunn
for videre prioriteringer. Dersom man allerede har oppnådd god oppslutning og virkning slik
at vannforskriftens miljømål er oppnådd i utsatte områder gjennom en slik "frivillighetslinje",
vil det tale for å bygge videre på en slik linje.
For problemstillinger med gjødsling er avrenningsmønsteret i mindre grad naturgitt. I enkelte
områder har en del foretak for mye gjødsel og lite spredeareal eller lagerkapasitet. Ved bruk
av virkemidler må man være oppmerksom på såkalt problemforskyving ved at f.eks.
strammere tidsfrist for spredning kan framtvinge spredning under mindre lagelige forhold
eller behov for å øke lagerkapasitet.
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Forbedringer kan derfor kreve en helhetlig tilnærming. Et eksempel på det er prosjektet
"Frivillige tiltak" i flere kommuner på Jæren. Dette prosjektet har munnet ut i arbeid med
miljøavtaler innen RMP, basert på en kombinasjon av miljøkriterier som omfatter lavere
fosforgjødsling og gjødslingsfrie soner nær vann.
6.3 Føringer for gjennomføring av planer og iverksettelse av tiltak

Det er behov for forsterket innsats mot forurensning fra jordbruk for å oppnå målet om god
tilstand i alle landbrukspåvirkede vannforekomster.
I områder hvor iverksatte tiltak ikke er tilstrekkelige til at miljømålet god tilstand nås,
innføres mer forpliktende krav. Herunder skal fylkesmennenes og kommunenes hjemler til å
stille krav til gjennomføring av miljøtiltak tas i bruk der det er nødvendig for at miljømålene
etter vannforskriften nås innen 2027, og senest innen 2033.

7. Fremmede arter
7.1 Gjeldende nasjonal politikk for fremmede arter

Fremmede skadelige arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet. Disse
nasjonale føringene skal bidra til at Norge når nasjonale og internasjonale mål for
naturmangfold. De internasjonalt forpliktende Aichi-målene under Konvensjonen om
biologisk mangfold (CBD) forutsetter nasjonal handling og gjenspeiles i de nasjonale målene
for naturmangfold.
Følgende målsetning gjelder for arbeidet mot fremmede skadelige arter og er førende for det
nasjonale arbeidet med fremmede arter: Innen 2020 er fremmede skadelige organismer og
deres spredningsveier identifisert og prioritert, utvalgte organismer er kontrollert eller
utryddet, og det er innført tiltak for å kontrollere spredningsveier for å hindre introduksjon og
etablering (Aichi-delmål 9).
Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (2007) inneholder mål
og forpliktende tiltak som sektorene skal gjennomføre. Strategien fastslår at den mest
kostnadseffektive måten å bekjempe fremmede arter på, er å hindre at de introduseres og
etablerer seg. Den legger derfor opp til en tre-trinns tilnærming som innebærer at forebygging
vil være den foretrukne måten å forhindre uheldige følger av fremmede organismer, at
utrydding i visse tilfeller kan være et hensiktsmessig tiltak, og at begrensning av spredning og
skade ofte vil være nødvendig for arter som ikke kan utryddes.
Den tverrsektorielle strategien skal i 2019 følges opp med en ny tverrsektoriell tiltaksplan som
blant annet skal omfatte bekjempelsestiltak mot fremmede skadelige arter. Anbefalingene i
tiltaksplanen skal ivareta regionale hensyn.
Det finnes flere handlingsplaner mot ulike fremmede skadelige enkeltarter som
stillehavsøsters og vasspest, og også fylkesvise tiltaksplaner mot fremmede skadelige arter.
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Disse handlingsplanene inneholder blant annet faglige vurderinger knyttet til hvilke arter og
tiltak som bør prioriteres.
7.2 Nasjonal føring for regional planlegging etter vannforskriften

Anbefalingene i den tverrsektorielle tiltaksplanen mot fremmede skadelige arter som etter
planen vil foreligge i 2019 samt gjeldende handlingsplaner skal legges til grunn i arbeidet
med å revurdere og oppdatere gjeldende vannforvaltningsplaner.
Vannregionmyndighetene kan imidlertid gjøre andre prioriteringer enn de som følger av
tiltaksplanen og handlingsplaner dersom det antas at nytten ved en annen prioritering er større
enn kostnaden for å oppnå vannforskriftens miljømål. Vurderingen av nytte bør bygge på
blant annet tilgjengelige faglige risikovurderinger.
Når det gjelder påvirkningen fra Gyrodactylus salaris skal Miljødirektoratets handlingsplan
mot arten legges til grunn for miljømålfastsettelsen. Det vises videre til egen nasjonal føring
for forvaltning av kongekrabbe i forbindelse med planlegging etter vannforskriften.
Påvirkninger fra rømt oppdrettsfisk inngår også i en egen nasjonal føring.
Konsekvensene av fremmede skadelige arter er svært store. I de gjeldende regionale
vannforvaltningsplanene oppgis fremmede skadelige arter til å ha vesentlig virkning på
økologisk tilstand i et betydelig antall vannforekomster, og er den femte hyppigst registrerte
påvirkningen på landsbasis. Fremdriften i arbeidet mot fremmede skadelige arter i Norge er
omfattende, men er også begrenset av en rekke faktorer slik som for eksempel kapasitet i
forvaltning/ulike sektorer og virketid for tiltakene som iverksettes. Det er derfor viktig at
vannregionmyndighetene i samråd med de myndigheter som gjennomfører tiltak mot
fremmede arter kritisk vurderer behovet for unntak fra vannforskriftens standard miljømål.
Dette skal gjøres etter forskriftens bestemmelser for slike unntak, der grunnlag for unntak kan
være for eksempel tekniske årsaker og virketid av tiltakene.
7.3 Nærmere om kongekrabbe
7.3.1 Gjeldende nasjonal politikk

Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) forplikter Norge til å arbeide med følgende
målsetning i arbeidet mot fremmede skadelige arter (Aichi delmål 9): Innen 2020 er fremmede
skadelige organismer og deres spredningsveier identifisert og prioritert, utvalgte organismer
er kontrollert eller utryddet, og det er innført tiltak for å kontrollere spredningsveier for å
hindre introduksjon og etablering.
I St. meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe, jf. Innst. S. nr. 143 (2007-2008),
og St. Meld. nr. 17 (2014-2015) Evaluering av forvaltning av kongekrabbe, jf. Innst. S. nr.
350 (2014-2015), har Stortinget gitt tilslutning til at vi skal ha en todelt forvaltning av
kongekrabbe. Vest for 26°Ø skal det sikres en lavest mulig bestand av kongekrabbe, mens det
i et kvoteregulert område øst for 26°Ø skal legges til rette for næringsutvikling og
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sysselsetting med et kontinuerlig høyt beskatningstrykk. Føre-var-prinsippet er stadfestet som
grunnleggende for forvaltningen av kongekrabbe.
Formålet med evalueringen av kongekrabbeforvaltningen var å gjennomgå erfaringene som
hadde vært gjort, med spesielt fokus på kongekrabbens bestandsutvikling og hvilken
påvirkning den som introdusert art har hatt på økosystemet. Det ble videre satt som mål for
forvaltningen av kongekrabbe at den skal forvaltes på den måten som gir høyest mulig verdi
for samfunnet. Forvaltningen skal baseres på kunnskapsgrunnlaget om kongekrabbens
påvirkning på økosystemet og realistiske muligheter for å begrense spredningen. Videre ble
det i evalueringen vedtatt at målet om høyest mulig samfunnsverdi må ligge til grunn for
vurderingen av reguleringer i fisket, herunder vilkår for fartøy og kvotefordeling. Den nye
politikken som ble vedtatt i evalueringen av forvaltningen av kongekrabbe er at det skal være
et mål å utnytte kongekrabberessursen på en måte som resulterer i god lønnsomhet både for de
enkelte aktører og for næringen som helhet.
Fangst reguleres av forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område
øst for 26 grader øst mv. og av forskrift om fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert
område.
Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter inneholder mål og
forpliktende tiltak som sektorene skal gjennomføre.
7.3.2 Nasjonal føring for regional planlegging etter vannforskriften

Gjeldende politikk for forvaltning av kongekrabbe nevnt over skal legges til grunn for
planlegging etter vannforskriften.
Dette vil ha betydning for karakteriseringen (blant annet påvirkningsanalysen og vurdering av
oppdatert miljøtilstand), fastsettelse av miljømål, herunder vurdering av behov for unntak fra
miljømål, og for gjennomføring av tiltak.
7.3.3 Betydning for karakterisering

Relevante og vesentlige påvirkninger knyttet til fremmede arter, inkludert kongekrabbe,
inkluderes i karakteriseringen etter vannforskriften. Det innebærer at kongekrabbens virkning
på miljøet skal vurderes i tråd med metodikk for karakterisering av vannforekomster etter
vannforskriften, både øst og vest for 26°Ø.
7.3.4 Betydning for vurdering av miljøtilstand

Virkningen av kongekrabbe på vannmiljøet skal vurderes etter gjeldende retningslinjer for
klassifisering av miljøtilstand etter vannforskriften, på samme måte som enhver annen
påvirkning. Påvirkning på bunnfauna er det sensitive kvalitetselementet for vurdering av
påvirkning fra kongekrabbe.
Dette betyr at virkningen av kongekrabbe på miljøtilstand skal vurderes på samme måte både
øst og vest for 26°Ø.
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7.3.5 Betydning for fastsettelse av miljømål, herunder vurdering av unntak fra miljømålet

I havområdene øst for 26°Ø: For vannforekomster som er vurdert til å ha dårligere enn god
tilstand, skal miljømålet for disse vannforekomstene settes til den tilstanden som
vannforekomsten er vurdert å være i. Det betyr at det for disse vannforekomstene gjøres
unntak fra målene etter vannforskriften § 10. Karakteriseringen vil med dette avgjøre om
standard miljømål kan beholdes eller om det skal gjøres unntak i form av mindre strenge
miljømål etter vannforskriften § 10. For vannforekomster som er vurdert å ha god tilstand, er
målet å opprettholde god tilstand og unngå forringelse.
Begrunnelsen for unntak i form av mindre strenge miljømål etter vannforskriften § 10 er at
kommersielt fiske etter kongekrabbe har stor betydning for aktivitets- og lønnsomhetsnivået i
deler av fiskerinæringen i Øst-Finnmark. Å nå miljømålene for de vannforekomstene som er
vurdert til å ha dårligere enn god tilstand i havområdene øst for 26°Ø forutsetter bekjemping
av kongekrabbe som vil medføre opphør i dette fisket. Det vil derfor være uforholdsmessig
kostnadskrevende å nå miljømålene for disse vannforekomstene. De samfunnsøkonomiske
behov som kommersielt fiske etter kongekrabbe tjener i dette området, kan etter
departementets vurdering ikke uten uforholdsmessige kostnader oppfylles på andre måter som
er miljømessig vesentlig gunstigere, jf. § 10 bokstav a. Det skal i tråd med § 10 bokstav b og c
likevel sikres en best mulig økologisk og kjemisk tilstand for overflatevann gitt påvirkningene
som er til stede, og som ikke med rimelighet kan unngås sett hen til typen av menneskelig
virksomhet eller forurensning, og det skal ikke forekomme ytterligere forringelse av
tilstanden i de berørte vannforekomstene.
I havområdene vest for 26°Ø: Miljømålet fastsettes med utgangspunkt i at kongekrabbe skal
bekjempes med sikte på å oppnå god tilstand.
7.3.6 Betydningen for tiltak

I havområdene øst for 26°Ø skal det legges til rette for næringsutvikling og sysselsetting
knyttet til kongekrabbe, i tråd med Stortingets vedtak og gjeldende høstingsforskrifter. I
havområdene vest for 26°Ø skal det gjennomføres tiltak for å bekjempe kongekrabbe som
fremmed art, med sikte på å opprettholde eller oppnå god økologisk tilstand eller bedre.
Det er bestemt at karakteriseringen som følge av kongekrabbe og eventuell bruk av unntak fra
standard miljømål ikke skal ha betydning for annen nåværende eller for etablering av ny
næringsvirksomhet, verken utenfor eller innenfor det kvoteregulerte området.

8. Drikkevann og badevann
8.1 Forholdet mellom vannforskriften og drikkevannsforskriften

Formålet med vannforskriften (§ 1) om å «sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og
bærekraftig bruk av vannforekomstene» er i tråd med de behov som gjelder for drikkevann og
badevann. Det er derfor viktig at vannforekomstene beskyttes mot forringelse og eventuelt
forbedres, slik det fremkommer av § 4 i vannforskriften. I drikkevannsforskriften § 4 er dette
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tydeliggjort ved at det er innført et forbud mot forurensning av drikkevannet. Begge disse
forskriftene har derfor samme mål, men noe ulikt arbeidsfokus. Vannforskriften fokuserer
mye på økologi, mens drikkevannsforskriften fokuserer på folkehelse.
Det er imidlertid et tydelig krav også knyttet til folkehelse i § 17 i vannforskriften ved at
«vannforekomster identifisert som drikkevannskilder etter denne bestemmelsen skal beskyttes
mot forringelse av kvaliteten, slik at omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann
reduseres». Det gjelder både for eksisterende vannforekomster og for planlagte
drikkevannskilder.
Videre forutsetter § 16 i vannforskriften at det opprettes et register over beskyttede områder.
Beskyttelses- og klausuleringssoner for drikkevann regnes etter vannforskriftens vedlegg IV
som slike beskyttede områder og skal registreres.
Helse- og omsorgsdepartementet har i tildelingsbrevet til Mattilsynet bedt om at Mattilsynet
innenfor sitt ansvarsområde følger opp vannforskriften og arbeidet med de regionale
vannforvaltningsplanene.
Vannforskriften krever at hensynet til, og tiltak for å beskytte slike vannforekomster, skal
avklares gjennom de regionale vannforvaltningsplanene. Tilsvarende krever
drikkevannsforskriften i § 26 og § 27 at kommuner og fylkeskommuner ivaretar
drikkevannshensyn når de hhv. utarbeider arealdelen til kommuneplaner og i regionale planer.
Forvaltningsplanene med tilhørende tiltaksprogram etter vannforskriften må derfor også
forholde seg til kravene i drikkevannsforskriften. Der drikkevannsforskriften har fastsatt
strengere krav enn vannforskriften kan vannforskriftens § 13 komme til anvendelse. Dette
innebærer at den strengeste bestemmelsen legges til grunn. Dette vil også gjelde tilleggskrav
knyttet til hygienisk kvalitet.
8.2 Forholdet mellom Nasjonale mål for vann og helse og vannforskriften

Med utgangspunkt i Protokoll om vann og helse, som Norge ratifiserte 6. januar 2004, har
Regjeringen vedtatt flere nasjonale mål. Disse målene skal mange sektormyndigheter forholde
seg til og bidra til at blir ivaretatt blant annet gjennom vannforvaltningsplanene. Henvisning
til disse nasjonale målene finnes blant annet her på vannportalen.no. Flere av målene som er
viktige mht. drikkevann og badevann tilligger det andre departementsområder og andre
myndigheter å følge opp, som f.eks. forurensningsmyndighetene. Det er derfor viktig at også
disse nasjonale målene vurderes når vannforvaltningsplanene utarbeides.
8.3 Nasjonale mål som er viktige i et folkehelseperspektiv

Vi gjengir her noen mål som er relevante å fokusere på i forbindelse med arbeid etter
vannforskriften og ved oppdatering av gjeldende vannforvaltningsplaner:
•
•
•

Utbrudd og endemisk sykdom forårsaket av vannbåren smitte skal ha lav
sannsynlighet og konsekvens.
Drikkevannskilder skal gjennom prosesser etter relevant regelverk beskyttes mot
forurensninger slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig.
Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann skal saneres.
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•

Riktig bruk av organisk gjødsel i forhold til plantebehov og værforhold for å redusere
avrenningen fra jordbruksarealer.

Ut over det grunnleggende som er beskrevet over har Helse- og omsorgsdepartementet
forventninger om at vannregionmyndigheten, fylkesmannen, andre sektorer og kommuner i
forbindelse med arbeid med forvaltningsplanene for 2022-2027 ivaretar følgende nasjonale
føringer:
1. Direkte utslipp av urenset sanitært avløpsvann til vannforekomster avsatt til uttak av
drikkevann, skal være sanert, jf. drikkevannsforskriften § 4.
2. Det stilles krav til analyser av koliforme bakterier, E. coli og intestinale enterokokker i
alle overvåkingsprogram for vannforekomster avsatt til drikkevann, jf. § 20 i
drikkevannsforskriften 4 og § 18 tredje ledd i vannforskriften.
3. Alle overflate- og grunnvannsforekomster som benyttes til uttak av drikkevann for
flere enn 500 fastboende, bør ha fått avsatt hensynssoner med tilhørende
planbestemmelser etter §§ 11-7 og 11-8 i plan og bygningsloven, jf.
drikkevannsforskriften § 26.
4. Ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som medfører at miljømålene i §§ 4
– 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, skal ikke tillates når vannforekomsten
benyttes til uttak av drikkevann dersom dette kan medføre økt behov for rensing av
drikkevannet, jf. §§ 12 og 13 i vannforskriften og § 4 i drikkevannsforskriften.
5. Ved vurdering av badevannskvalitet henstilles det til kommuner å bruke Normer for
friluftsbad som Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeidet i
1994.

9. Samferdsel
Gjeldende Nasjonal transportplan (Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal Transportplan 20182029) presenterer regjeringens føringer for vannforvaltningsarbeidet i transportsektoren.
Denne nasjonale føringen har til hensikt å synliggjøre virkemidler og prioriteringer i arbeidet
med å oppnå miljømålene i vannforskriften innenfor samferdselssektoren, og er utarbeidet på
grunnlag av nevnte melding.
Vannforskriften skal blant annet følges opp ved at transportetatene og underliggende
virksomheter gjennomfører miljøforbedrende tiltak i alle vannforekomster der det er
nødvendig for å nå forskriftens miljømål innen fristene.
Etatene og underliggende virksomheter skal minimere de negative effektene på
naturmangfold og vannmiljø, blant annet ved å unngå forurensning, minimere arealbruk og ha
stort fokus på disse temaene i planleggingen og i daglig drift. Avrenning av vegsalt, metaller
og organiske miljøgifter kan ha negativ effekt på vannkvaliteten i innsjøer. Gjennom
skånsomme driftsmetoder vil transportetatene bidra til minst mulig negativ påvirkning av
vannkvaliteten i sårbare områder.
4

Gjelder vannforsyningssystemer med minst 10 m3 produsert vann per døgn
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Etatene og underliggende virksomheter skal ha oversikt over bruken av miljøskadelige og
potensielt miljøskadelige kjemikalier innen sektoren. Miljøskadelige kjemikalier skal fases ut
og erstattes med mindre miljøskadelige kjemikalier og/eller metoder i henhold til føre-varprinsippet. Gjennom oppfølging, tiltak og utvikling av skånsomme driftsmetoder skal etatene
og underliggende virksomheter bidra til minst mulig negativ påvirkning av vannkvaliteten.
Avrenning av miljøskadelige kjemikalier og partikler fra infrastruktur, aktivitet og latente
kilder må begrenses og helst forhindres. Der det ikke er mulig å unngå skadelige kjemikalier,
bør man prioritere opprydningstiltak, rensesystemer eller tiltak for å begrense spredningen.
Avrenning av vegsalt, metaller og andre miljøskadelige kjemikalier kan gi effekter som
saltsjikting i innsjøer og endret artssammensetning i vannmiljø, jordsmonn og vegetasjon.
Statens vegvesen har gjennomført FoU-prosjektene NORWAT og Salt SMART, og
anbefalingene derfra følges opp. Saltforbruket skal reduseres. De standardkrav som Statens
vegvesen setter til vinterdriften og den oppfølging byggherren har av disse er avgjørende for
saltforbruket. Ved krav om høyere veistandard vil det være økt behov for salting. Endringer i
driftsklasser og kravene for disse vurderes, men uten at det går på bekostning av
trafikksikkerheten og miljømålsoppnåelse. Overvåkingen av veinære innsjøer skal fortsette og
bør utvides dersom flere veger blir saltet.
Mikroplast er et økende miljøproblem. Transportsektoren bidrar til utslippene gjennom blant
annet slitasje på bildekk og rester fra vedlikehold av skip og fritidsbåter. Andre mulige kilder
til mikroplast er slitasje av vegoppmerking og bitumen i asfalt og forsøpling. Etatene og
underliggende virksomheter skal arbeide for unngå at mikroplast fra sektoren spres til
vannforekomster. Dette skal gjøres ved økt fokus på kilder til mikroplast og utredning og
iverksetting av tiltak for å forhindre videre spredning og nye kilder.
For å øke kunnskapen om konsekvenser for naturmangfold som følge av aktivitet i
samferdselssektoren, skal etatene satse på forskning, blant annet knyttet til vannkvalitet,
naturverdier og miljøpåvirkning.
I vannforekomster der det finnes fysiske inngrep i form av blant annet vandringshindre for
fisk og andre vannlevende organismer skal disse utbedres, og det skal legges stor vekt på
kostnadsestimatet for å vurdere om det er nødvendig å bruke tilpassede miljømål (SMVF)
eller mindre strenge miljømål. I praksis vil det også være en viktig del av vurderingen hvor
sannsynlig det er at fisken tar i bruk nytt habitat og vandrer der et vandringshinder er fjernet,
og eventuelt hvilke avbøtende tiltak som kan settes inn.
I planprosesser er det viktig at hensyn til naturmangfold og vannmiljø og andre konsekvenser
blir utredet tidlig og at etatene tenker helhetlig vannforvaltning og tar aktivt del i arbeidet med
vannforvaltningsplanene både lokalt og regionalt.
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Samferdselssektoren er i sine sektorvedtak forpliktet til å vurdere alle nye inngrep som
berører vannforekomster etter vannforskriften § 12. Der nye inngrep er gjennomført i henhold
til vannforskriftens § 12 i planperioden, skal begrunnelsen for dette gjengis i oppdatert
vannforvaltningsplan.
Kunnskapsgrunnlag for vannforekomster i kystvann er særlig mangelfullt. Kystverket
utarbeidet i samarbeid med Miljødirektoratet i 2017 en litteraturstudie som så på ulike fysiske
påvirkninger på kystvann fra maritim infrastruktur. For å bedre kunnskapsgrunnlaget
ytterligere til neste planperiode skal Kystverket basert på denne studien gjennomføre et FoUprosjekt med bistand fra Miljødirektoratet. Prosjektet har som formål å skaffe nødvendig
kunnskap om når maritim infrastruktur kan være en vesentlig påvirkning på økologisk tilstand
og vannkvalitet, og hvilke avbøtende tiltak som er aktuelle for å nå miljømålene i
vannforskriften. Dette er et bidrag til problemkartleggingen og vil gi et bedre grunnlag for å
vurdere påvirkningsgrad, miljømål og eventuelle nødvendige tiltak. Det skal også utarbeides
en veiledning for vurdering av maritim infrastruktur før neste planrullering.
For gjeldende planer ble det i vedlegg 1 til departementets godkjenningsdokumenter fra 2016
gitt utsatt frist for oppnåelse av miljømål til 2027 etter vannforskriften § 9 bokstav a for
kystvannlokaliteter påvirket av maritim infrastruktur i påvente av bedre
kunnskap/problemkartlegging og ny veileder for vurdering av maritim infrastruktur.
Ved oppdateringen av gjeldende planer, skal Kystverket oppdatere miljømålene for disse
vannforekomstene i samsvar med det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget og den nye veilederen.
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Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2022-2027
Hovedutfordringer i vannregion Agder, utarbeidet i 2019

Hovedutfordringer, utarbeidet 2019 for vannområde:
 Vedlegg 1: Sira-Kvina
 Vedlegg 2: Lygna
 Vedlegg 3: Mandal – Audna
 Vedlegg 4: Otra
 Vedlegg 5: Tovdal
 Vedlegg 6: Nidelva
 Vedlegg 7: Gjerstad - Vegår
Bakerst i dette dokumentet finnes en forklaring av de viktigste begrepene og
definisjonene i vannforvaltningsarbeidet.
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Forord
Prosessen med å revidere Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 20162021 (vannforvaltningsplanen), med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram er i
gang. Vannforvaltningsplanen skal nå revideres mot ny planperiode 2022 – 2027. Arbeidet
starter tidlig, fordi vi skal følge tidsfristene for resten av Europa, og revideringen gjøres også
samtidig med resten av landets vannregioner.
Dette dokumentet beskriver hvilke utfordringer vi står overfor i vannregion Agder i arbeidet
med å oppnå målet med vannforvaltningsplanen, altså sikre en mest mulig helhetlig
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.
Det er viktig at alle som er opptatt av rent vann og som har kunnskap som ikke kommer frem
i dokumentet bidrar med sin kunnskap om hvilke utfordringer vi står ovenfor i vannregion
Agder. Dette gjelder også engasjement fra politisk nivå.
Innspillene vi får i denne høringen er viktige fordi de vil hjelpe oss med å lage gode planer for
å ta bedre vare på vannmiljøet vårt.

Frist for høringsinnspill: 3. juli 2019
Brev eller e-post kan sendes til:
postmottak@vaf.no, merk innspillet med "vannregion Agder".

Vannregion Agder v/
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

Terje Damman
fylkesordfører i Vest-Agder
leder for vannregionmyndigheten
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1. Innledning
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021 (vannforvaltningsplanen)
ble utarbeidet i 2015, godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Fram mot utgangen av
2021 skal vannforvaltningsplanen oppdateres og justeres. I den kommende prosessen skal
det gjennomgås hvordan det står til med vannet, og vannforvaltningsplanen skal revideres
slik at vi på best mulig måte kan ta vare på vannet vårt fremover. Oppdatert
vannforvaltningsplan og tiltaksprogram skal være gjeldende fra 2022 til 2027.
Tilsvarende prosess gjøres for alle landets vannregioner. Les mer om vannforvaltningen i
Norge her.
I prosessen fram mot oppdaterte vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram vil det være to
høringer, med to dokumenter i hver høring.
På høring fra 3. april til 3. juli 2019 (denne høringen):
 Planprogram til Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2022-2027
(dette dokumentet)
 Hovedutfordringer i vannregion Agder
Høring 1. oktober – 31. desember 2020:
 Forslag til Regional plan for vannforvaltningsplan for vannregion Agder 2022-2027,
inkludert konsekvensutredning og handlingsprogram
 Forslag til tiltaksprogram for vannregion Agder 2022-2027.
Oppdatert vannforvaltningsplan skal være vedtatt i fylkestingene og oversendt
Miljødirektoratet senest 1. juli 2021.
Hovedutfordringene for vannregion Agder inneholder oppdatert oversikt over miljøtilstand,
påvirkninger og status for gjennomføring av tiltak, og er derfor et viktig dokument i prosessen
fram mot oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. Det er også utarbeidet
underlagsdokumentene om hovedutfordringer i de enkelte vannområdene, og disse er viktige
grunnlag for de regionale hovedutfordringene. En felles forståelse av hva som er de viktigste
utfordringene vil gi et godt grunnlag for videre samarbeid om vannforvaltningsplanen og
tiltaksprogrammet.
Samtidig med høring av hovedutfordringer høres også planprogrammet. I planprogrammet
finner du mer om hvordan prosessen fram mot oppdaterte planer er tenkt å foregå, hvem
som er involvert, når, og opplegget for medvirkning.
Med høringen av planprogram og hovedutfordringer er vi nå inne i planarbeidet for andre
runde av vannforvaltningsplaner.
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2. Om Hovedutfordringer
Dokumentet "Hovedutfordringer i vannregion Agder" gir en oversikt over hva som er de
viktigste menneskeskapte påvirkningene i regionen, det vil si: Miljøtilstand, oversikt over
miljømålsoppnåelse og status for gjennomføring av tiltak. Til sammen vi dette gi grunnlag for
prioriteringer i kommende planperiode. Dokumentet skal brukes til å skape medvirkning,
deltakelse og forankring av arbeidet med hovedutfordringene i vannregionen i god tid før
revidert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram sendes på minimum tre måneders høring i
2020. En felles forståelse av hva som er de viktigste utfordringene vil gi et godt grunnlag for
videre samarbeid og prioriteringene som må gjøres i arbeidet med å oppdatere
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet.
Hoveddelen av dette dokumentet er på vannregionnivå. Det er utarbeidet høringsdokumenter
for vannområdene, som ligger til grunn for dette dokumentet. Disse finner du på:
http://www.vannportalen.no/vannregioner/agder/
Spørsmål i høringen
Boksen nedenfor inneholder spørsmål vi særlig ønsker svar på i høringen av
hovedutfordringer. Du må gjerne sende inn andre kommentarer i tillegg til
høringsspørsmålene.

Spørsmål vi særlig ønsker svar på i høringen:
 Er miljøtilstand og påvirkninger riktig beskrevet? Finnes det data hos
sektormyndigheter eller lokal/erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til en enda
bedre beskrivelse?
 Er alle interesser av betydning ivaretatt? Er det interesser av betydning som ikke
omtales?
 Har dere innspill til prioriteringer eller andre momenter til det videre planarbeidet?
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3. Miljøtilstanden i vannregionen – hvordan står det til med
vannet vårt?
Når vi skal fortelle hvordan det står til med vannet vårt, bruker vi ordet miljøtilstand. Det er en
samlebetegnelse på tilstanden for livet i vannet (økologi), og hvor mye miljøgifter (kjemi)
vannet inneholder. Les mer om hvordan vi vurderer miljøtilstand i innsjøer, elver og kystvann
her.

God økologisk tilstand
Arter og naturtyper er lite endret som følge
av menneskelig virksomhet. Tareskog med
god tilstand består av store tareplanter ,
små alger, mikroorganismer, krepsdyr,
snegler og fisk.

Dårlig økologisk tilstand
Arter og naturtyper er sterkt preget av
menneskelig virksomhet, og opprinnelig
forekomster av arter og naturtyper er
betydelig endret, noe som fører til tap av
arter og deres leveområder. Resultatet er
blant annet mindre mat til større fisk og fugl,
og redusert opptak av CO2.

Figur 1: Økologisk tilstand
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3.1 Vannet i vannregion Agder
Vassdragene og kystområdene er delt inn i vannforekomster. Antall vannforekomster er ikke
statisk, og kan endres underveis etter hvert som kunnskapen om vannmiljøet
endres/forbedres.
I vannregion Agder har vi registret følgende vannforekomster:
Tabell 1: Fordeling av vannforekomster i vannregion Agder. Kilde: Vann-nett, 6. oktober 2018.
Type vannforekomst:

Antall vannforekomster

Elver og bekkefelt
Grunnvann
Innsjøer
Kystvann
Antall totalt

1351
38
485
164
2038

Av disse;
Antall SMVF*
126
0
61
0
187

Areal/lengde
29847,89 km
306,43 km2
1040,34 km2
1607,81 km2

* SMVF – Sterkt modifiserte vannforekomster, det vil si en vannforekomst med store fysiske eller hydrologiske endringer på
grunn av inngrep og som ikke kan oppnå god økologisk status.

3.2 Økologisk tilstand i overflatevann i vannregion Agder
Det er satt en tilstand på alle naturlige overflatevannforekomster i vannregionen. Grunnvann
og SMVFer er ikke med her. I vannregion Agder er fordelingen i forhold til tilstand slik:
Antall Prosent
Svært god

133

7.3%

God

542

29.9%

Moderat

606

33.4%

Dårlig

444

24.5%

Svært dårlig

87

4.8%

Udefinert

1

0.1%

1813 100%

Figur 2: Oversikt over økologisk tilstand i overflatevann i Vannregion Agder.
Kilde: Vann-nett 6. desember 2018
Her er en oversikt over fordelingen mellom vannkategoriene hvor SMVF er med, men ikke
grunnvann:

Figur 2a: Fordeling i prosent tilstand per vannkategori i vannregion Agder.
Kilde: Vann-Nett 6. desember 2018.
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Slik ser oversikten ut dersom man fokuserer på areal og lengde:

Figur 2b Fordeling areal og lengde vannkategori i vannregion Agder.
Kilde: Vann-Nett 6. desember 2018.

3.3 Sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) i regionen
Noen vannforekomster kalles sterkt modifiserte fordi de har fått forandret form og vannføring
på grunn av inngrep. I vannregion Agder er dette hovedsakelig på grunn av vannkraft, men
det kan også være på grunn av kanalisering, kulverter og rør ved veier og toglinjer, i byer og
tettsteder, eller i landbruksområder. For disse vannforekomstene vurderes tilstanden etter
hvor god den kan bli, uten at det går vesentlig ut over samfunnsnytten av inngrepene.

Figur 3: Definisjon av sterkt modifiserte vannforekomster
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Det er satt en tilstand på alle SMVFer i vannregionen. I vannregion Agder er fordelingen
tilstand slik:

Figur 3a: Oversikt over økologisk potensial i sterkt modifiserte vannforekomster i vannregion Agder.
Kilde: Vann-nett 6. desember 2018.
Figur 3b viser fordelingen av SMVFer pr vannkategori. I vannregion Agder er det per i dag
ingen SMVFer i kystvannsforekomster.

Figur 3b Fordeling i antall og prosent per vannkategori, Sterkt modifiserte vannforekomster i
vannregion Agder. Kilde: Vann-nett 6. desember 2018.
Figur 3c viser fordelingen av SMVFer i areal og lengde for de to vannkategoriene:

Figur 3c Fordeling areal og lengde sterkt modifiserte vannforekomster i vannregion Agder. Kilde:
Vann-nett 1. januar 2019.
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3.4 Kjemisk tilstand i vannregionen
Kjemisk tilstand beskriver nivåene av utvalgte miljøgifter (kalt prioriterte stoffer) som kan
utgjøre en risiko for vannmiljøet og menneskers helse. Klassifiseringen av kjemisk tilstand er
basert på overvåkingsresultater, og siden de færreste vannforekomstene blir overvåket, så
vil andelen vannforekomster hvor det er satt en kjemisk tilstand være mindre enn for
økologisk tilstand (der det i tillegg brukes påvirkningsanalyser eller representativ
overvåkning). Overvåkningen rettes mot miljøgifter med kjente påvirkninger for å beskrive
effekten av disse. Valg av stoffer som bør inngå i overvåkningen styres av påvirkningene til
vannforekomstene. Her er det viktig å innhente kunnskap fra ulike sektorer og andre som har
informasjon om vannet.
I vannregion Agder har litt over 90% av vannforekomstene ukjent kjemisk tilstand. Kun
tilstandsvurderingen i 20 av vannforekomstene er ansett å være av høy eller middels
pålitelighet. De fleste av vannforekomstene hvor tilstanden er kjent, er det fordi det er
gjennomført overvåking er i fjorder med forurenset sjøbunn, og hvor det er igangsatt
overvåking og tiltak for opprydding i sedimenter.

3.5 Grunnvannet i vannregionen
Det er registrert 38 grunnvannsforekomster i Agder. Det er ikke gjennomført overvåkning på
noen av forekomstene, og vi har lite kunnskap om den kjemiske og kvantitative tilstanden i
grunnvannet i vannregionen.
Siden 2015 er det overvåket 14 grunnvannsforekomster på nasjonalt nivå. Forekomstene
som ble overvåket hadde antatt stor påvirkning fra henholdsvis intensivt jordbruk og/eller
diverse andre påvirkere som industri, veier og forurenset grunn mm. Foreløpige resultater
tyder på at noen grunnvannsforekomster i de aller mest intensive jordbruksområdene er
påvirket, de øvrige forekomstene ikke. Det vil på nasjonalt nivå vurderes hvordan resultatene
kan brukes i andre grunnvannsforekomster med tilsvarende eller mindre påvirkning, men
som ikke har overvåkningsdata. Reklassifisering av grunnvannsforekomstene vil være fullført
innen forvaltningsplanene skal på høring i 2020.

3.6 Beskytta områder
I planene som ble godkjent i 2016 ble ikke oversikten over beskytta områder fullstendig, fordi
det ikke var tilgjengelig register over områder som er beskyttet etter annet lovverk. I følge
vannforskriftens § 16 skal Miljødirektoratet sørge for løpende oppdatering av register over
beskytta områder i Vann-nett, herunder områder utpekt for drikkevann eller
rekreasjonsformål. Registeret skal inneholde alle overflatevannforekomster og
grunnvannsforekomster som er beskyttet etter sektorlovverk.
Videre sier vannforskriftens § 17 at drikkevannskilder skal beskyttes slik at omfanget av
rensing ved produksjon av drikkevann reduseres. I arbeidet med oppdatering av
vannforvaltningsplanene skal drikkevann og badevann prioriteres som viktige tema i
vannforvaltningen. Les mer om drikkevann og badevann her.
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3.7 Endringer i miljøtilstand siden forrige periode
Arbeidet etter vannforskriften foregår i tidssykluser på 6 år, uten fastsatt tidshorisont. Dette
gjenspeiler hvor lang tid det tar å forbedre vannkvaliteten. Vannforvaltningsplanen ble
endelig godkjent sommeren 2016, og har nå virket i litt over 2 år. I forhold til forbedring av
vannkvalitet, så er dette svært kort tid.
For å allikevel få et innblikk i endringene har vi derfor gått tilbake til dokumentet: Vesentlig
vannforvaltningsspørsmål (som tilsvarer dette dokumentet) som ble utarbeidet i 2013. Her
finner vi denne tabellen:
Tabell 2: Antall vannforekomster og økologisk tilstand i vannregion Agder, Vann-nett 13. juni 2013

Når man lager en tilsvarende tabell i desember 2018, så ser den slik ut:
Tabell 3: Antall vannforekomster og økologisk tilstand i vannregion Agder,
Vann-nett 20. desember 2018

Sammenlikner vi disse tabellene så viser det et økende antall av vannforekomster i svært
god og god tilstand. Disse tallene kan bety at det faktisk har vært en forbedring av
vannkvaliteten. Det kan også skyldes tekniske endringer som gjort på klassegrenser.
Endringer av klassegrenser er gjort enten på grunn av at det har pågått overvåking av
mange vannforekomster, og som gitt en riktigere klassifisering, eller at det er utarbeidet
modeller som man anser som et bedre grunnlag enn det vi hadde tidligere.
Realiteten i endringene er derfor usikre. Vi trenger derfor bedre data i et langsiktig perspektiv
for å kunne slå fast at det faktisk er endringer.
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4. Påvirkninger i vannregionen
Vurderingen av påvirkninger starter med å peke ut de vesentlige påvirkningene som finnes,
effektene de har på vannmiljøet, og betydningen de dermed har for miljøtilstand. I tillegg ser
vi på hvilke drivkrefter i samfunnet som er årsaken til disse påvirkningene, og om det kan
forventes endringer i påvirkningene framover.
En stor påvirkning kan alene føre til betydelig forverring av miljøtilstanden slik at miljømålet
ikke nås. En middels påvirkning kan - sammen med andre påvirkninger - føre til betydelig
forverring av miljøtilstand slik at miljømålet ikke nås. En liten påvirkning fører ikke til at
miljøtilstanden forringes. Sammen med andre påvirkninger kan den imidlertid føre til at
miljømålet ikke nås.
I tillegg må den samlede påvirkning i hver vannforekomst vurderes, fordi flere påvirkninger
kan forsterke hverandre og må sees i sammenheng. Når vi har sett på drivkreftene,
påvirkninger, effekt og forventede endringer framover, har vi grunnlag for å vurdere
muligheten for å nå målet om god miljøtilstand. Dette får betydning for hvor det bør foreslås
tiltak for å beskytte, forbedre eller restaurere vannmiljøet.

4.1 Hva påvirker vannforekomstene i vannregionen vår?
Vannet påvirkes av menneskelig aktivitet. I vannregion Agder er dette de ti største
påvirkningene.

Figur 4: Oversikt over de 10 største påvirkningsgruppene i vannregion Agder, angitt med antall
registrerte påvirkninger på vannforekomster. Kilde: Vann-nett 6. desmber 2018.
Denne sammenstillingen over påvirkningene i vann-nett gir det et innblikk i hvilke utfordringer
som er størst for vannregionen. Dette gjenspeiler kun de påvirkningene som er registeret i
vann-nett, og gir ikke nødvendigvis et helt riktig bilde.
Vi ønsker derfor innspill om hvilke utfordringer man har i vannregion Agder, som ikke
kommer frem figuren over.
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Som vist på de neste to figurene så har noen vannforekomster har flere påvirkninger.

Figur 5: Antall vannforekomster i vannregion
Agder med 0, 1, 2, 3 og 4 eller flere
påvirkninger. Kilde: Vann-Nett 6. desember
2018.

Figur 5a: Antall vannforekomster i vannregion
Agder med 0, 1, 2, 3 og 4 eller fler påvirkninger
uten sur nedbør. Kilde: Vann-Nett 6. desember
2018.

Tabellen nedenfor viser de fem størte påvirkningene i både vannregionen og i
vannområdene. Påvirkningene er vist i rekkefølge fra størst andel og synkende. Påvirkninger
som finnes i mer enn 10% av vannforekomstene er vist med rød farge. Påvirkninger som
finnes i mellom 5 og 10 % av vannforekomstene er vist med oransje farge. Påvirkninger som
finnes i mindre enn 5% av vannforekomstene er vist med gul farge.
Tabell 4: Påvirkninger i vannregion Agder med tilhørende vannområder, pr 1.1.19
Navn
1
2
3
4
Agder

Langtransportert
forurensning

Gjerstad - Langtransportert
Vegår
forurensning

Introduserte arter
Jordbruk
og sykdommer

Vannkraft

5
Urban
utvikling

Introduserte arter
Jordbruk
og sykdommer

Industri

Vannkraft

Jordbruk

Industri

Avløpsvann

Urban
utvikling

Mandal - Langtransportert
Audna
forurensning

Vannkraft

Introduserte arter
Jordbruk
og sykdommer

Urban
utvikling

Nidelva

Langtransportert
forurensning

Vannkraft

Introduserte arter Urban
og sykdommer utvikling

Jordbruk

Otra

Langtransportert
forurensning

Vannkraft

Introduserte arter Urban
og sykdommer utvikling

Jordbruk

Sira-Kvina

Langtransportert
forurensning

Vannkraft

Jordbruk

Ukjent kilde

Urban
utvikling

Tovdal

Langtransportert
forurensning

Ukjent kilde

Vannkraft

Vegtransport

Urban
utvikling

Lygna

Langtransportert
forurensning
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For lettere å forstå innholdet i tabell 4, er det også laget en tabell over påvirkningstypene
inngår i påvirkningsgruppene.
Tabell 5: Forklaring av innholdet i de ulike gruppene i tabell 4
Påvirkningsgruppe
Langtransportert
forurensing
Introduserte arter og
sykdommer
Vannkraft

Urban utvikling

Jordbruk

Avløpsvann

Ukjent kilde

Veitransport

Industri

Gruvedrift

Påvirkningstyper knyttet til påvirkningsgruppen
1. Diffus – sur nedbør
2. Diffus – tungmetaller
3. Diffus annen langtransportert forurensing
Innsjø: Gjedde, Sørv, Suter, Bekkerøye, Karpe, Regnbueørret,
Regnlaue, Karuss, Ørekyt, Vasspest,
Kyst: Stillehavsøsters, Japansk drivtang
1. Vannuttak eller overføring fra et vassdrag til et annet
2. Dammer, barrierer og sluser for vannkraftproduksjon
3. Hydrologiske endringer med minstevannføring – vannkraft
4. Hydrologiske endringer uten minstevannføring – vannkraft
5. Hydrologiske endringer grunnet vannføringsendring – vannkraft
1. Punktutslipp fra søppelfyllinger.
2. Diffus avrenning fra byer/tettsteder.
3. Fysisk endring grunnet annen ingeniørvirksomhet.
4. Fysisk endring grunnet bekkelukking for jordbruk.
5. Fysisk endring grunnet mudring.
6. Hydromorfologisk endring ved dumping eller fylling av masser.
7. Forsøpling eller ulovlige søppeltipper.
1. Diffus avrenning fra fulldyrket mark.
2. Diffus avrenning fra husdyrhold/husdyrgjødsel.
3. Diffus avrenning fra jordbrukskilde.
4. Fysisk endring grunnet bekkelukking for jordbruk.
1. Punktutslipp fra regnvanns overløp.
2. Punktutslipp fra renseanlegg 10000 PE.
3. Punktutslipp fra renseanlegg 150000 PE.
4. Punktutslipp fra renseanlegg 2000 PE.
5. Diffus avrenning fra hytter.
6. Diffus avrenning fra spredt bebyggelse.
1. Punktutslipp fra annen kilde.
2. Diffus avrenning fra annen kilde.
3. Dammer, barrierer og sluser for annen aktivitet.
4. Mennesklig påvirkning av annen årsak.
1. Diffus avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur.
2. Fysisk endring grunnet veikonstruksjon (vei i vassdrag, kulvert
etc.).
1. Punktutslipp fra industri (ikke-IPPC)
2. Diffus avrenning fra nedlagt industriområde
3. Diffus avrenning fra industrier
Diffus avrenning fra gruver/deponering
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Vannområdene har i tillegg kommet med følgende utfordringer som ikke kommer frem i
vann-nett:
Utfordring som ikke
Forklaring
Vannkommer tydelig frem i
områder
Vann-nett
Klimaendringer
Manglende registeringer i vann-nett
Alle
 Flom og erosjon
Ny E39/E18
 Bygging
 Drift

Ny E39/E-18 bygges, og vil påvirke
vannforekomster både på lang og kort sikt.

Alle

Forsøpling i vann/elv/sjø
(herreløst avfall)
 Makro/mikro plast
 Spøkelsesteiner og
spøkelsesgarn
 Annen forsøpling

Økologisk problem men også et estisk problem.
Pr i dag er det ikke mulig å registrere dette i
vann-nett.

Alle

Renseanlegg, gammelt
rørnett, og pumpestasjon
 Lekkasje

Manglende og feil registeringer i vann-nett

Alle

Småbåthavner

Alle

Syredannende gneis (sulfid)

Manglede registreringer i vann-nett. Kunnskap
om påvirkning fra småbåthavner
Eksponering ved sprenging fører til giftig
avrenning. Manglende kartlegging. Uklar og
manglende registreringer i vann-nett.

Avrenning fra deponier

Manglende registreringer i vann-nett

Manglende/dårlig kartlegging
av fjorder

Bruk av terskelfjorder og utslipp i disse fjordene
skader vannmiljøet

Eutrofiering av kystvann

Manglende registering i vann-nett. Det er uklart
i hvilken grad eutrofiering i kystvann er lokal
eller langtransportert.
Vandringshindre stenger vandring for fisk og
kan føre til at fisk ikke får tilgang til viktige gyteog oppvekstområder. Dette kan være sårbart
for fiske bestander. Spesielt viktige arter er
laks, sjøørret, ål og storørret.
Dersom snøen som dumpes inneholder
miljøgifter og salt fra salting av vei, vil dette
tilføres aktuell vannforekomst. Påvirkninger fra
denne typen forurensing er ikke synligjort i
vann-nett.
Ødeleggelse av viktige økosystemer, fjerning av
naturlige dreningsområder ved regn, vil bli mer
og mer relevant med forventet økt nedbør og
økt befolkning og fortetting. Manglende
kunnskap, og dette kan ikke registreres i vannnett.
Forvaltningsmessig ressursutfordringer i
kommuner og utfordringer knyttet til politisk
forankring. Dette kan bidra til utfordringer
knyttet til å nå miljømålene for
vannforekomstene.

Behov for registrering
vandringshindre knyttet til
infrastruktur

Forurensing fra snø deponier
og dumping av snø i sjø.

Drenering, inngrep og
nedbygging av myrer.

Administrativ utfordring
Svakt kunnskapsgrunnlag
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Tovdal
Sannsynligvis
flere
vannområder
MandalAudna
MandalAudna
Lygna
Sira-Kvina
Alle

Alle

Alle

Alle

Alle

4.2 Endring av påvirkninger
Utarbeidelse av hovedutfordringer gjøres før rullering av vannforvaltningsplanene, altså hvert
6. år. Når man på nytt skal se på hovedutfordringene i vannregion Agder, så er det nyttig å
se på hva som ble løftet frem som hovedutfordringer i forrige runde. Denne tabellen
utarbeidet i forbindelse med "vesentlige vannforvaltning spørsmål" i 2013.
Tabell 6: Hovedutfordringer i vannregion Agder i 2013

Sammenlikner vi denne tabellen med figuren i kapittel 4.1, så er ikke hovedutfordringene
vesentlig annerledes. Problemvekst av krypsiv er hovedsakelig en utfordring for
brukerinteressene, og vil derfor ikke fremkomme som en hovedutfordring i vann-nett.
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4.3 Klimaendringer
Det er store kontraster i klimaet mellom ulike deler av Agder. Nær kysten er klimaet mildt og
med gjennomsnittlig årstemperatur på nesten 8 °C, mens fjellstrøkene har årstemperatur på
under 0 °C. Vinterstid kan det bli kaldere enn -30 °C i indre dalstrøk, mens det på varme
sommerdager kan bli over 30 °C både ved kysten og i dalstrøkene. Sommerstid er
kyststrøkene i Agder blant de varmeste og mest solrike i landet. Årsnedbøren varierer fra
under 1000 mm i enkelte indre dalstrøk og ytterst ved kysten, til over 2500 mm i de vestligste
fjellområdene. Det beregnes at årstemperaturen i Agder fra 1971-2000 til 2071-2100 vil øke
med ca. 4 °C, med størst økning om vinteren og minst om sommeren.
Årsnedbøren i vannregion Agder er beregnet å øke med ca. 10 %; med størst økning i
vintersesongen. Sesongmessig fordeler dette seg slik:
• Vinter: 25 %
• Vår: 20 %
• Sommer: 0 % (Aust-Agder), -5 % (Vest-Agder)
• Høst: 5 %
Snø og vannføring
Det beregnes en betydelig reduksjon i snømengdene og antall dager med snø i
lavereliggende områder, men det vil fortsatt være enkelte år med betydelig snøfall selv i
lavlandsområder. Det vil bli flere smelteepisoder om vinteren som følge av økning i
temperaturen. Høyereliggende fjellområder kan få økende snømengder frem mot midten av
århundret. Etter dette forventes det at økt temperatur etter hvert vil føre til mindre
snømengder også i disse områdene.
Gradvis reduserte snømengder vil gi gradvis mindre snøsmelteflommer, mens regnflommene
forventes å bli større. Økt forekomst av lokal, intens nedbør øker sannsynligheten for flom i
tettbygde strøk og små bratte vassdrag. Man må være spesielt oppmerksom på at mindre
bekker og elver kan finne nye flomveier. Anbefalt klimapåslag på flomvannføring er 20 % for
alle store nedbørfelt i Aust- og Vest-Agder. For små nedbørfelt som reagerer raskt på
nedbør, anbefales minst 20 % klimapåslag.
Tørke
Med økende temperatur forventes fordampningen å øke. Ettersom sommernedbøren i
Agderfylkene beregnes å være uendret eller litt lavere enn i dagens klima, er det økt
sannsynlighet for lengre perioder med liten vannføring i elvene om sommeren, lengre
perioder med lav grunnvannstand og større markvannsunderskudd. Dette medfører noe økt
sannsynlighet for skogbrann mot slutten av århundret og kan også gi et økt behov for
jordbruksvanning.
Havnivå, stormflo og bølgepåvirkning
Havnivåstigningen kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land, enn hva
som er tilfelle i dag. Dette kan føre til skader på bebyggelse og infrastruktur på grunn av
oversvømmelse i områder hvor en i dag ikke har registrert skader. Det er ikke ventet
vesentlig endring i bølgeforholdene, men som for vind (kap.1.3) er usikkerheten stor.
Overvann
Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i intensitet og hyppighet, og som
nevnt i avsnitt 1.2 om nedbør, anbefales det inntil videre et klimapåslag på minst 40 % på
regnskyll med varighet under 3 timer. Utfordringene med overvann ventes å bli større enn i
dag, og det er derfor viktig å ta hensyn til dette i overvannsplanleggingen.
Klide: Klimaprofil Agder, juli 2017, Norsk Klimaservicesenter
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4.4 Samfunnsutvikling, planlagt aktivitet og virksomhet
Det finnes mange endringer i samfunnet som kan være aktuelle å vurdere tilknyttet
vannforvaltningsarbeidet. Aktuelle problemstillinger i vannregion Agder vil være:





Urbanisering og fortetting, herunder problematikk med utbygging i områder med
sulfidholdig fjell
Utbygging av ny firefelts E18 og E39
Endringer i vannkraftproduksjon (grønt batteri)
Utvikling av nye blå næringer og akvakultur.

4.5 Overordnede utfordringer
I tillegg til de konkrete menneskeskapte påvirkningene, er det også andre og mer
overordnede utfordringer for arbeidet i vannregionen.:









Behov for bedre kunnskaps- og datagrunnlag (fra overvåking/prøvetaking).
Behov for avklaring av overordnede målkonflikter mellom vannmiljø og andre
samfunnsinteresser som bruk, oppdrett og vannkraft.
Behov for tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre vannforvaltningen med god
samordning mellom kommuner, koordinering mellom myndigheter og god
medvirkning for interessenter.
Behov for tilstrekkelig regelverk, virkemidler og ressurser hos de respektive
tiltaksansvarlige sektormyndigheter til å gjennomføre beskyttende og forbedrende
miljøtiltak slik at målene nås.
Behov for å ivareta vannmiljøet i arealbruken og ved arealendringer, f.eks. i
kommunale areal- og reguleringsplaner.
Behov for opplæring, veiledning og nasjonale føringer til riktig tidspunkt.
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5. Miljømål og unntak i vannregionen
Hva betyr godt vannmiljø for oss? For folk flest vil godt vannmiljø i praksis bety at de har rent
og nok vann i springen som trygt kan drikkes og brukes til matlagning og vasking. For
næringslivet betyr godt vannmiljø i praksis at det er rent og nok vann til jordbruk,
fiskeoppdrett, næringsmiddelindustri og vannkraftproduksjon. For naturen betyr godt
vannmiljø at det er både rent og nok vann til laks, ørret, ål, elvemusling og andre organismer
som lever i vassdragene og i kystvannet. For friluftsliv og turisme betyr godt vannmiljø i
praksis at det finnes rene og trygge badeplasser, at det går an å fiske i elven og langs
kysten, at folk kan gå på tur og nyte rennende vann. Og at det både er nok og innbydende
vann i vassdraget til å kunne padle, ro og rafte. Dersom vi nærmer oss eller oppnår
vannforvaltningens miljømål om god økologisk og kjemisk tilstand, så vil dette bidra til bedre
forhold også for mange av disse viktige brukerinteressene.
Vannforvaltningens hovedmål er godt vannmiljø. I vannforskriften er dette tydelig definert
som god økologisk og kjemisk tilstand. Les mer om hovedmålene, strengere miljømål,
utsatte frister, mindre strenge miljømål og tilpassede miljømål her.

5.1 Miljømål i regional vannforvaltningsplan for årene 2016-2021
Vannforvaltningsplanene vi jobber etter nå (2016 – 2021) ble vedtatt i vannregionene i 2015,
og godkjent av departementene i 2016.
Vannforvaltningen i Norge skal også bidra til å oppfylle andre nasjonale og internasjonale
mål. Les mer om dette her.
Miljømålene er viktige fordi de skal beskytte vassdragene og kystvannet mot forringelse, og å
forbedre og gjenopprette miljøtilstanden for å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk
tilstand. Vannforvaltningsplanene bidrar til felles innsats for å redusere forurensning og andre
negativ påvirkninger på kystvann, grunnvann og i vassdragene våre. Vassdrag med god
miljøtilstand har lite forurensning, er egnet for bading, som drikkevann, for sportsfiske og
andre gode naturopplevelser. Kystvann med lite miljøgifter gir trygg sjømat og mulighet for å
høste av havets goder for fremtidige generasjoner.
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Miljømålene for naturlige vannforekomster i gjeldende vannforvaltningsplan:

Miljømål

Antall

Oppnår
miljømål

2022-2027

Svært god
God
Moderat
Dårlig
Svært dårlig

0
1962
17
17
2

0
687
17
17
2

0
1271

Har unntak
Utover 2027 Mindre
strenge
miljømål
0
4
17
17
2

Figur fra Vann-Nett Portal, faktaark fra vannregion Agder. 6 desember 2018
Årsaken til utsatt frist er ofte av teknisk og/eller økonomisk karakter. Det vil si at det på det
nåværende tidspunkt ikke av økonomiske mulig å gjennomføre tiltak, eller at det tekniske sett
ikke kan gjøres tiltak. Et eksempel fra vannregion Agder er sur nedbør. Det er kun utvalgte
vassdrag som kalkes, og øvrige vann og vassdrag vil det ta lang tid før man oppnår miljømål.
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5.2 Endringer i miljømål og unntak
I forbindelse med godkjenning av Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder
2016 – 2021, gjorde Klima- og miljødirektoratet detaljerte endringer i miljømålene. Mer om
endringene kan leses her

5.3 Viktige brukerinteresser
I tillegg til hovedmålet om godt vannmiljø, kan det være tilfeller der viktige brukerinteresser
tilsier strengere miljømål.
Brukerinteressene knyttet til våre vassdrag, grunnvann og kystvann er mange. Det vil være for
omfattende å beskrive alle former og omfang av brukerinteresser, men for å gi noen eksempler
omtales et utvalg brukerinteresser som er relevant for vannregion Agder.
Vesentlige brukerinteresser i vannregionen vår:
Næringsinteresser:
 Jordbruk og skogbruk
 Akvakultur
 Yrkesfiske
 Foredling av fisk og skalldyr
 Vannkraft
 Industri
 Byggeråstoffer (uttak av pukk, sand, blokkstein og mineraler)
 Turisme, reiseliv, landskapsopplevelser m.v.
 Etablering av vindparker
Innbyggerinteresser:
 Sportsfiske
 Rekreasjon; Friluftsliv, fritidsfiske, padling, turgåing, bading og landskapsopplevelser m.v.
Samfunnsinteresser:
 Kommunal tjenesteyting som drikkevannsforsyning og avløpssanering
 Matproduksjon (jordbruksprodukter og sjømat)
 Energiproduksjon
 Byutvikling – positiv utvikling av by/tettsted
 Infrastruktur
 Bevaring av biologisk mangfold
 Nasjonale laksevassdrag
 Flom- og erosjonssikring
 Bevaring av vernede områder (eks våtmarksområder / prioriterte naturtyper)
 Bevaring av truede arter (eks; elvemusling)
 Sikring/vern av mulige fremtidige drikkevannskilder
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Det er
viktig å tenke på at flere interesser/brukerinteresser kan stå i motsetning til hverandre.
Brukerinteresse
Vannkraft
Utslipp av avløpsvann
Drikkevann
Utslipp fra industri og
avløp
Flomsikring

Mulig konflikt med andre brukerinteresse
Bading og rekreasjon, fritidsfiske, fisketurisme, biologisk
mangfold, kulturminner og kulturmiljø
Bading, drikkevann, fiske, skjell- og fiskeoppdrett
Utslipp fra avløp, industri, jordbruksavrenning, bading, fritidsfiske,
akvakultur
Yrkesfiske, skjell- og fiskeoppdrett, fritidsfiske, bading,
drikkevann, biologisk mangfold
Fritidsfiske, biologisk mangfold

6. Tiltak for å nå miljømålene i vannregionen
For vannforekomster som ikke har god tilstand, så må det gjøres tiltak for å nå miljømålene.
Dette er viktig for å oppnå godt vannmiljø for oss og våre etterkommere, fordi rent og
levende vann er viktig for både helse, livskvalitet, arbeidsplasser og økonomi- og livet i
naturen med hele dets mangfold.
Tiltaksprogrammene vi jobber etter nå (2016 – 2021) ble vedtatt i vannregionene i 2015. I
tiltaksprogrammene var det mange forslag til tiltak for å beskytte, forbedre og restaurere
vannmiljøet. De foreslåtte tiltakene følges opp av den myndighet som har lovverk eller andre
virkemidler til å få tiltakene gjennomført.
Mange av tiltakene er grunnleggende tiltak som følger av lovverket vårt, og i tillegg kommer
supplerende tiltak som går lenger enn kravene i lovverket men er nødvendige for å oppfylle
miljømålene. Les mer om tiltak her.
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6.1 Tiltak i regional vannforvaltningsplan for årene 2016-2021
Det er registrert mange tiltak i vann-nett, og alle tiltakene har en ansvarlig myndighet. I
vannregion Agder er fordelingen slik:

Figur 5: Tiltak fordelt på tiltaksansvarlig myndighet i vannregion Agder, basert på regional
vannforvaltningsplan for årene 2016-2021. Kilde: Vann-nett 6. desember 2018. .
Disse tiltakene deles opp i grunnleggende og supplerende tiltak. Grunnleggende tiltak skal
gjennomføres i henhold til lovverket. Supplerende tiltak gjennomføres hvis grunnleggende
tiltak ikke er tilstrekkelige for å nå miljømålene. Det vil si at det er målene i vannforskriften
som utløser de supplerende tiltakene.

Figur 6: Tiltak fordelt mellom grunnleggende og supplerende tiltak i vannregion Agder, basert på
regional vannforvaltningsplan for årene 2016-2021. Kilde: Vann-nett 6. desember 2018.
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6.2 Status for gjennomføring av tiltak
Nedenfor vises progresjonen i tiltak som ble foreslått i vedtatt tiltaksprogram 2016-2021 i
vannregionen.
Tabell 3: Oversikt som viser tiltaksgjennomføring i vannregion Agder.
Kilde. Vann-nett 6. desember 2018.
VannTiltak
Antall
Foreslått Planlagt Påbegynt Utsatt Avvist Gjennomført
forekomster
Avløpsvannbehandling
63
90
11
4
41
5
0
2
Beskyttelse av
3
3
0
1
1
0
1
0
drikkevannsuttak
Diffuse forurensninger
84
1393
1
3
73
3
1
3
Hydromorfologi
69
77
17
9
6
8
16
13
IPPC IED (industri)
9
9
0
2
5
0
1
1
Kontroll av vannuttak
41
47
1
5
1
7
24
3
Prioriterte miljøgifter
75
93
0
3
34
14
13
11
overflatevann
Supplerende
553
926
66
14
377
51
24
21
Alle
897
2638
96
41
538
88
80
54

Figur 7: Tiltaksgjennomføring pr sektor i vannregion Agder. Kilde: Vann-nett 6. desember 2018.

6.3 Klimaendringer, klimatilpasning og tiltak
Det skal tas høyde for klimaendringer når tiltak planlegges og gjennomføres. Tiltakene for å
beskytte, forbedre og restaurere vannforekomstene skal vurderes opp imot at de skal være
så robuste som mulig ved klimaendringer:
 Ta høyde for sannsynlige eller mulige klimaendringer. Dette er særlig viktig for tiltak
som har lang levetid og/eller høy kostnad
 Tiltak som er robuste under ulike klimaforhold velges først
 Tiltak som gir lavest utslipp av klimagasser velges først
 Det må vurderes om tiltaket vil fungere under framtidig klima
 Det må vurderes om tiltaket har negative klimavirkninger
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7. Det videre arbeidet med vannforvaltningsplan og
tiltaksprogram
I dette dokumentet har vi hatt en gjennomgang av miljøtilstand, påvirkninger,
miljømålsoppnåelse og status for tiltaksgjennomføring. I følge vannforskriften skal
miljømålene i utgangspunktet nås innen 2027. Det vil ikke være mulig å nå alle miljømålene
innen denne fristen. Årsakene kan blant annet være manglende finansiering av tiltak, eller at
noen tiltak trenger lengre tid før de får ønsket effekt. Vannforskriften har
unntaksbestemmelser for disse tilfellene, blant annet tidsutsettelse. Prioriteringer knyttet til
påvirkningene (sektorene) kan derfor blant annet kan være rekkefølge i tiltaksgjennomføring.
Mange aktører og myndigheter er ansvarlige for at miljømål nås, at miljøtilstanden ikke
forverres, og at restaureringstiltak igangsettes. Vannregionmyndighetene har sammen med
vannregionutvalget, interessegrupper og bransjer gått gjennom påvirkningene, hvordan vi
ligger an med miljømålsoppnåelse og gjennomføring av tiltak i vannregionen vår.
I vannregionen vår kommer vi til å prioritere å jobbe fram mot en vannforvaltningsplan og et
tiltaksprogram som i størst mulig grad skal balansere ulike hensyn samtidig som lovbestemte
krav skal følges.

8. Begreper og definisjoner
EU sitt vannrammedirektiv:
Europaparlament og råds direktiv 2000/60/EF om etablering av rammer for en felles
vannpolitikk i EU, er et av EUs viktigste og mest omfattende og ambisiøse miljødirektiver.
Vannrammedirektivet har som generelt mål at alle vannforekomster minst skal opprettholde
eller oppnå "god tilstand", jf. kriterier.
Vannforskriften
(forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen) ble vedtatt ved kongelig
resolusjon 15.12 2006, med ikrafttredelse fra 1.1 2007. Sist endret 1.1. 2019. Forskriften er
hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven, vannressursloven og
naturmangfoldloven, og forvaltes av Klima- og miljødepartementet og Olje- og
energidepartementet i fellesskap.
Vannregion
Ett eller flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende grunnvann og kystvann som er satt
sammen til en hensiktsmessig forvaltningsenhet. (Største forvaltningsenhet).
Vannområde
Del av vannregion som består av flere, ett enkelt eller deler av nedbørfelt med eller uten
kystområde som er satt sammen til en hensiktsmessig forvaltningsenhet.
Vannforekomst
En avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel innsjø, magasin, elv,
bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse.
Vannregionmyndighet (VRM)
Vannforskriften § 20 angir hvilke fylkeskommuner som skal være vannregionmyndighet for
den enkelte vannregion. Vannregionmyndigheten skal, i nært samarbeid med
vannregionutvalget, koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av
vannforskriften (§ 21).
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Vannregionutvalget (VRU)
Et samarbeidsorgan for Vannregionmyndigheten i arbeidet med å gjennomføre
vannforskriften. VRU skal bestå av representanter fra berørte sektormyndigheter,
fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner, og er oppnevnt og ledet av
vannregionmyndigheten (vannforskriften § 22).
Vann-Nett (www.vann-nett.no)
Vann-Nett er kunnskapsdatabasen for arbeidet med vannforskriften i Norge. Her finnes
informasjon om miljøtilstand, påvirkningsfaktorer og risikovurderinger på landsbasis,
regionalt og lokalt nivå.
Tiltaksanalyse
En opplisting og faglig vurdering/rangering av relevante tiltak i et avgrenset område, normalt
et vannområde. Det vil normalt være en arbeidsgruppe (vannområdegruppe) knyttet til det
enkelte vannområde som utarbeider tiltaksanalysen, som vil være et faglig innspill til arbeidet
på vannregionnivå med å sette sammen et tiltaksprogram.
Tiltaksprogram
Et sektorovergripende tiltaksprogram for den enkelte vannregion som skal oppsummere alle
relevante fastsatte tiltak og alle relevante typer av tiltak som foreslås for å oppfylle
miljømålene i forvaltningsplanen. Tiltaksprogrammet utarbeides av vannregionmyndigheten i
samarbeid med vannregionutvalget. Det skal oppdateres hvert sjette år (vannforskriften §
25).
Sektormyndighet
Den myndighet som forvalter lover, regelverk og andre virkemidler for tilsyn, kontroll og
annen regulering av virksomhet innenfor en definert type aktivitet (sektor) i samfunnet.
Påvirkning
Kjente påvirkninger som vurderes å kunne påvirke miljøtilstanden i vannforekomsten. Alle
relevante påvirkninger som kan gi avvik fra naturtilstanden skal registreres i Vann-Nett.
Øvrige begreper og definisjoner finnes på www.vannportalen.no
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Forord
Dette høringsdokumentet presenterer forslag til planprogram og program for
konsekvensutredning for arbeidet med å revidere Regional plan for vannforvaltning for
vannregion Agder 2016-2021 (vannforvaltningsplanen), med tilhørende tiltaksprogram og
handlingsprogram. Vannforvaltningsplanen skal nå revideres mot ny planperiode 2022 –
2027. Arbeidet starter tidlig, fordi vi skal følge tidsfristene for resten av Europa, og
revideringen gjøres også samtidig med resten av landets vannregioner.
Dokumentet beskriver planprosessen og hvilke utredninger som foreslås gjennomført. I
tillegg angir planprogrammet både forventninger til myndigheter som har rett og plikt til å
delta, og muligheten for andre interessenter til å medvirke med sin kunnskap og sine
synspunkter inn i arbeidet. Det er viktig at alle som er opptatt av rent vann og som har
kunnskap som ikke kommer frem i dokumentet sender inn sine innspill. Dette gjelder også
engasjement fra politisk nivå.
Innspill til planprogrammet er viktig for å lage et godt styringsverktøy for det videre arbeidet
med revidering av vannforvaltningsplanen.
Frist for høringsinnspill: 3. juli 2019
Brev eller e-post kan sendes til:
postmottak@vaf.no, merk innspillet "vannregion Agder"

Vannregion Agder v/Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

Terje Damman
fylkesordfører i Vest-Agder
leder for vannregionmyndigheten
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1. Innledning
Norge har gjennom EUs vanndirektiv forpliktet seg til å lage vannforvaltningsplaner for alle
landets vannregioner. Dette gjøres gjennom den norske vannforskriften, med tidssykluser på
seks år. Mer informasjon om vannforvaltningen i Norge finner du her.
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021 (vannforvaltningsplanen)
ble utarbeidet i 2015, godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Fram mot utgangen av
2021 skal vannforvaltningsplanen oppdateres og justeres. I den kommende prosessen skal
det gjennomgås hvordan det står til med vannet, og vannforvaltningsplanen skal revideres
slik at vi på best mulig måte kan ta vare på vannet vårt fremover. Oppdatert
vannforvaltningsplan og tiltaksprogram skal være gjeldende fra 2022 til 2027.
Vannforskriften fastslår at det skal utarbeides regionale vannforvaltningsplaner med
tilhørende tiltaksprogram. Planen er en regional plan i henhold til plan- og bygningsloven
(pbl) § 8.1, og følger de utredningskrav som er fastlagt i pbl § 4.1-2, samt forskrift om
konsekvensutredning.
Arbeidet med å revidere og oppdatere vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammer i
vannregionene ledes av utpekte fylkeskommuner, som kalles "vannregionmyndighet" (jf.
vannforskriften). I vannregion Agder er dette Vest-Agder fylkeskommune. Vest-Agder
fylkeskommune er derfor ansvarlig for prosessen med å revidere vannforvaltningsplanen, og
dette skal gjøres i samarbeid med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner. Statlige
organer og kommuner har rett og plikt til å delta i planleggingen når den berører deres
virkeområde eller egne planer og vedtak (jf. pbl § 8.3).
I planprosessen gjennomføres to formelle høringer:
På høring fra 3. april til 3. juli 2019 (denne høringen):
 Planprogram til Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2022-2027
(dette dokumentet)
 Hovedutfordringer i vannregion Agder
Det er fylkesutvalgene i de fire fylkene i vannregion Agder (Aust-Agder, Vest-Agder,
Telemark og Rogaland) som fastsetter planprogrammet. Deretter starter arbeidet med å
utarbeide forslag til oppdatert vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og
handlingsprogram. Klima- og miljødepartementet har fastslått at vannforvaltningsplanen vil få
konsekvenser for miljø og samfunn og skal konsekvensutredes.
På høring høsten 2020 (minimum 3 mnd.):
 Forslag til Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2022-2027,
inkludert konsekvensutredning og handlingsprogram
 Forslag til tiltaksprogram for vannregion Agder 2022-2027.
Videre i planprogrammet finner du mer om hvordan prosessen fram mot oppdatert
vannforvaltningsplan skal foregå, hvem som er involvert, når, og opplegget for medvirkning.
Hensikten er å gi mulighet for god informasjon og dialog, tidlig medvirkning og forutsigbarhet
for alle berørte.
Dokumentet: "Hovedutfordringer i vannregion Agder", er en oversikt over miljøtilstand,
påvirkninger, og status for gjennomføring av tiltak, og er derfor et viktig dokument i
prosessen fram mot oppdatert vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. En felles forståelse av
hva som er de viktigste utfordringene vil kunne gi et godt grunnlag for videre samarbeid om
vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet.
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2. Formålet med planarbeidet
Formålet med vannforvaltningsplanene er å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og
bærekraftig bruk av vannforekomstene. Vannforskriften skal sikre at det utarbeides og vedtas
regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram med sikte på å oppfylle
miljømålene, og sørge for at det framskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette
arbeidet.
Vannforvaltningsplanen angir miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. I
tillegg inneholder planen oversikt over når miljømålene skal nås. Tiltaksprogrammet
inneholder oversikt over forslag til tiltak for å beskytte vannmiljøet og for å nå miljømålene i
vannregionen. Miljømål og forslag til tiltak er hovedinnholdet i oppdateringen som nå skal
foretas.

Figur 1: Kartet viser inndelingen i vannregioner slik den forelå da gjeldende planer ble utarbeidet og
vedtatt
6
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3. Om planprogrammet og føringer for arbeidet
Planprogrammet beskriver planleggingen fram mot revidert og oppdatert
vannforvaltningsplan med handlingsprogram og med tilhørende tiltaksprogram. Formålet
med dokumentet og høringen er å klargjøre hva som skal gjøres når og av hvem.
Det er et mål at alle som har en interesse for vann og vannforvaltning eller som potensielt
kan påvirkes av planen, skal ha mulighet til å delta og gi innspill. Vi ønsker at hele bredden
av myndigheter, interesser og bransjer skal få mulighet til å delta og ha felles eierskap både
til prosessen og til den endelige oppdaterte vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram.
Spørsmål vi særlig ønsker svar på i høringen:
 Er det tydelig når og hvordan ulike myndigheter skal delta i planleggingen?
 Er det tydelig når og på hvilken måte ulike interessenter kan medvirke i
arbeidet fram mot revidert og oppdatert forvaltningsplan og tiltaksprogram?
 Har dere innspill på tema eller utredninger som bør utarbeides i tillegg til det
som allerede står i planprogrammet?
 Har dere forslag til forbedringer til planprogrammet?
 Mangler det tema i lista over utredninger av konsekvenser for miljø og samfunn
(kapittel 10.1)?
 Har dere innspill om konkrete tiltak som bør vurderes og utredes og eventuelle
prioriteringer i det videre planarbeidet?
 Er det behov for regional planbestemmelse eller retningslinjer knyttet til
spesielle tema i vannforvaltningsplanen?

Arbeidet med vannforvaltningsplanene har mange føringer, og underkapitlene nedenfor
beskriver dette.

3.1 Internasjonale føringer
Den helhetlige og samordnede vannforvaltningen i Norge bygger på EUs vanndirektiv, som i
Norge gjennomføres i henhold til vannforskriften fra 2007. Hele Europa arbeider etter samme
prinsipper og timeplan. Dette gjør det enklere å samarbeide om å ta vare på vannet i
nedbørfelt som krysser landegrensene, og det gjør at vi kan lære ved å dele erfaringer og
gode eksempler mellom landene. Det gir også mulighet for at landene kan sette i gang felles
forskning og utvikling. I Norge samarbeider vi tett med våre nordiske naboland om
vannforvaltningen, og deltar i den felles europeiske strategien for gjennomføring av
vanndirektivet. Siden alle landene skal rapportere til ESA, så gir EUs vanndirektiv også
føringer for fremdrift av arbeidet i Norge. Dette er grunnen til den stramme fremdriftsplanen.
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3.2 Nasjonale føringer
Vannforskriften1 er hjemlet i forurensningsloven2,
plan- og bygningsloven3 (pbl), vannressursloven4, og
naturmangfoldloven5.
Arbeidet med de regionale planprosessene etter
vannforskriften følger prinsippene og kravene i planog bygningsloven. I tillegg har vannforskriften egne
krav som følge av vanndirektivet6.
Vannforskriften er blitt endret flere ganger, men sist
revidert i 2018, med ikrafttredelse fra 1.1.2019.

Vannforskriften §1:
Formålet med denne forskriften er å
gi rammer for fastsettelse av
miljømål som skal sikre en mest
mulig helhetlig beskyttelse og
bærekraftig bruk av
vannforekomstene
Plan- og bygningsloven §1:
Loven skal fremme bærekraftig
utvikling til beste for den enkelte,
samfunnet og framtidige
generasjoner.

Klima- og miljødepartementet har varslet at
nasjonale føringer for vannforvaltningen er under
utarbeiding. De skal legges til grunn ved oppdatering
av vannforvaltningsplanene med tilhørende
tiltaksprogram. Disse føringene vil klargjøre hva som avgjøres på nasjonalt nivå, og hva som
bestemmes på regionalt nivå. De nasjonale føringene sier derfor noe om det regionale
handlingsrommet, altså hva som bestemmes regionalt gjennom vannforvaltningsplanen. Når
de nasjonale føringene foreligger, vil de blir tatt med som en del av grunnlaget for det videre
arbeidet med oppdatering av gjeldende plandokumenter.

3.3 Regionale føringer
Fylkeskommunene er planmyndighet for regionale planer. En av grunnene til at
fylkeskommunen har rollen som vannregionmyndighet er at man ønsker kobling mot annen
regional planlegging, og på den måten får man en sammenheng i plansystemet.
Nedenfor har vi listet opp de regionale planene og føringene som kan være relevant for det
videre arbeidet med vannforvaltningsplanen:

Felles for Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner:
 Regionplan Agder 2020 (under revisjon – ventes vedtatt sommeren 2019)
 Regonal plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheien og Setesdal Austhei. Heiplanen (2014)
 Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050
 Regional transportplan Agder (2015 – 2027) (RTP)
 VINN Agder – Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015 –
2030
Vest-Agder fylkeskommune:
 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020
Aust-Agder fylkeskommune:
 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet – lokale og regionale kulturarenaer
2018 – 2021
1

Vannforskriften
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
3 Lov om planlegging og byggesaksbehandling
4 Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
5 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
6 EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) – konsolidert versjon
2
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Telemark fylkeskommune:
 Regional plan for folkehelse i Telemark 2018 – 2030, vedtatt av fylkestinget 24 april 2018
 Regional plan for oppvekst og kompetanse 2016 – 2020, vedtatt av fylkestinget 25 juni
2015
 Regional plan for samordna areal og transport i Telemark 2015 – 2025, vedtatt av
fylkestinget 10 desember 2014
 Regional plan for samordna areal og transport i Grenland, vedtatt av fylkestinget 17 juni
2014
 Plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold, vedtatt av fylkestinget 24 juni
2015
 Regional plan for Hardangervidda 2011 – 2025, vedtatt av fylkestinget 7 desember 2011
 Regionplan for Setesdalsområdet, vedtatt av fylkestinget 24 april 2012
 Regional plan for nyskaping og næringsutvikling, vedtatt av fylkestinget 15 juni 2011
 Regional plan for reiseliv og opplevelser, vedtatt av fylkestinget 15.06.2011
 Kystsoneplan for Telemark (1998 – 2005), under rullering
 Regional planstrategi 2016 – 2020, vedtatt i fylkestinget 7-8 desember 2016
Andre regionale føringer:
 Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Vest-Agder 2016 – 2020
 Handlingsplan mot fremmede arter i Aust-Agder 2013 – 2023
 Klimaveikart Agder
 Landbruksstrategi for Agder – verdiskaping gjennom jordbruk, skogbruk og
bygdenæringer 2019 - 2022

4. Framdriftsplan: Oversikt over arbeidet fram mot 2021
Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs vanndirektiv, og hele Europa
arbeider etter de samme prinsippene og overordnet timeplan. Det er derfor satt opp en
nasjonal fremdriftsplan som skal følges.

Figur 2: Oversikt over milepæler fra 2019 – 2021
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Den nasjonale fremdriftsplanen er overordnet, og i vannregion Agder har vi utarbeidet en
fremdriftsplan på regional nivå.
Vannregionmyndigheten er avhengig av at alle myndigheter leverer grunnlagsmaterialet for
planforslaget til rett tid. Dersom dette ikke blir gjort så vil det ha konsekvenser for kvaliteten
på vannforvaltningsplanen eller for fremdriften.

Tabell 1: Fremdriftsplan for vannregion Agder
Utarbeiding/bearbeiding
Høring
Politisk vedtak

År
Måned
Planprogram
Hovedutfordringer
Vannforvaltningsplan
Konsekvensutredning
Overvåkningsprogram
Tiltaksprogram
Handlingsprogram
År
Måned
Planprogram
Hovedutfordringer
Vannforvaltningsplan
Konsekvensutredning
Overvåkningsprogram
Tiltaksprogram
Handlingsprogram

2018
N D

J

F

J

F

2019
M A M J J

M A M

2020
J J
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A

S

A

O N

S

O N

D

J

D

F

2021
M A M

J

5. Vannregion Agder
5.1 Kort beskrivelse av vannregion Agder
Vannregionene er delt inn etter nedbørsfelt, altså etter hvordan vannet renner. Vannregion
Agder består av mesteparten av Aust-Agder og Vest-Agder, i tillegg en del av Telemark og
litt av Rogaland. Vannregion Agder dekker et areal på 21048 km2, og er den sørligste
vannregionen i Norge.
Vannregion Agder er igjen delt inn i syv vannområder. Hvert vannområde inkluderer flere
kommuner. Alle vannområdene i vannregion Agder består av et eller flere hovedvassdrag
som går fra nord til sør; fra fjell til kyst.

Figur 3: Kart over vannregion Agder med vannområder pr. 1.1.2019
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Tabell 2: Liste over vannområder med tilhørende kommuner og regionråd

Vannområde

Kommuner som
hovedsakelig ligger
innenfor
vannområdet

Sira – Kvina

Sirdal, Flekkefjord,
Kvinesdal, Lund

Lygna

Farsund, Lyngdal,
Hægebostad
Åseral, Audnedal,
Lindesnes, Mandal,
Marnardal, Songdalen,
Søgne
Kristiansand,
Vennesla, Iveland,
Evje og Hornnes,
Bygland, Valle og
Bykle

Mandal –
Audna

Otra

Tovdal

Kristiansand, Lillesand,
Birkenes, Iveland,
Froland og Åmli

Nidelva

Grimstad, Arendal,
Froland, Åmli,
Nissedal, Fyresdal,
Kvitseid, Tokke og
Valle

Gjerstad –
Vegår

Arendal, Tvedestrand,
Risør, Kragerø,
Vegårshei og Gjerstad

Kommuner der mindre
arealer ligger innenfor
vannområdet
Hjelmeland, Forsand,
Gjesdal, Bjerkreim,
Eigersund, Sokndal,
Hægebostad, Åseral,
Bygland, Valle, Bykle
Kvinesdal, Åseral,
Audnedal, Lindesnes
Kvinesdal, Hægebostad,
Lyngdal, Kristiansand,
Vennesla, Evje og
Hornnes, Bygland, Valle
Suldal, Hjelmeland, Sirdal,
Åseral, Marnardal,
Birkenes, Åmli, Tokke,
Vinje, Songdalen, Søgne,
Lillesand
Grimstad, Evje og
Hornnes, Bygland, Valle,
Fyresdal
Lillesand, Birkenes,
Tvedestrand, Vegårshei,
Gjerstad, Bygland, Bykle,
Drangedal
Nissedal, Drangedal, Åmli,
Froland

Del av regionråd

Lister-regionen

Lister-regionen
Region
Kristiansand/
Lindesnesregionen
Region
Kristiansand og
Setesdal
regionråd
Region
Kristiansand og
regionråd for
Østre Agder
Regionråd for
Østre Agder, VestTelemark
regionråd
Regionråd for
Østre Agder

Vannet deles inn i mindre enheter, kalt vannforekomster. I tabellen nedenfor er de ulike
typene vannforekomster listet opp. Antallet vannforekomster er ikke statisk, og det er færre
vannforekomster i vannregion Agder pr. 1.1.2019, en hva det var da vannforvaltningsplanen
for 2016-2021 ble godkjent. Når en vannforekomst blir endret, er det fordi man finner ut at
forekomsten ikke har en hensiktsmessig avgrensning i forhold til forvaltningen av den.
Tabell 3: fordeling av vannforekomster i vannregion Agder. Kilde: Vann-nett, 6. oktober 2018.
Type vannforekomst:

Antall vannforekomster

Elver og bekkefelt
Grunnvann
Innsjøer
Kystvann
Antall totalt

1351
38
485
164
2038

Av disse;
Antall SMVF*
126
0
61
0
187

Areal/lengde
29847,89 km
306,43 km2
1040,34 km2
1607,81 km2

* SMVF – Sterkt modifiserte vannforekomster, det vil si en vannforekomst med store fysiske eller hydrologiske endringer på
grunn av inngrep og som ikke kan oppnå god økologisk status.
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5.2 Endringer av vannregionen siden forrige plan
Vannregion Agder vil ikke få endret geografisk område som følge av regionreformen. Austog Vest-Agder fylkeskommuner skal i midlertid slå seg sammen, og dette kan få betydning
for organiseringen av arbeidet og sammensetningen av vannregionutvalget.
Vannforekomsten Blåsjø (vannforekomstnr. 035-24083-L) er delt mellom fylkene Aust-Agder
og Rogaland, men ligger i dag i vannregion Agder. På grunn av at det er en rekke foreslåtte
tiltak i Rogaland, og kun generelle (sur nedbør og revisjon av konsesjon) i Aust-Agder,
ønsker vannregionutvalget i Rogaland at denne vannforekomsten skal ligge i vannregion
Rogaland. Fylkestingene er positive til at det mot neste planperiode (2021-2027) tas det sikte
på at vannforekomsten Blåsjø (vannforekomstnr.035-24083-L) blir en del av vannregion
Rogaland. Dette er imidlertid ikke avklart, men vi tar høyde for at overføring til vannregion
Rogaland kan skje frem mot revidering av vannforvaltningsplanen.

6. Organisering av arbeidet i vannregionen
Planarbeidet i vannregion Agder er organisert i henhold til føringene i vannforskriften.
Arbeidet er en regionalt styrt planprosess, med Vest-Agder fylkeskommune som
vannregionmyndighet, og det er fylkestingene som er øverste planmyndighet. Arbeidet skjer i
en vekselvirkning mellom administrativt og politisk nivå.

Figur 4: Organisering i vannregion Agder pr. 1.1.2019
Vannforskriften sier at vannregionmyndigheten skal opprette et vannregionutvalg (VRU). Det
skal være sammensatt av representanter fra vannregionmyndigheten og øvrige
fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, samt andre berørte sektormyndigheter og
kommuner. For å begrense antall medlemmer i VRU har vannregionmyndigheten vedtatt i
fylkestingsmøtet i Vest-Agder 19.10.2010 at en representant fra hvert regionråd
representerer kommunene.
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Oversikt over deltakere i vannregionutvalget i vannregion Agder pr.1.1 2019:
Politikere
Leder: Fylkesordfører Vest-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune, 2 medlemmer
Aust-Agder fylkeskommune, 3 medlemmer
Telemark fylkeskommune, 1 medlem
Regionråd, representanter for kommunene
Regionråd for Østre Agder
Setesdal Regionråd
Lister Regionråd
Lindesnesregionen
Region Kristiansand
Regionråd for Vest-Telemark
Administrasjon, fylkeskommuner og
vannområder

Sektormyndigheter
Statens Vegvesen Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat
Mattilsynet Avdeling Agder
Kystverket Sørøst
Fiskeridirektoratet Region Sør
Fylkesmannen i Agder, Miljøvernavdelingen og
Landbruksavdelingen
Fylkesmannen i Telemark, miljøvernavdelingen
Direktoratet for mineralforvaltning
Norges geologiske undersøkelser

Regional vannkoordinator, Vest-Agder
fylkeskommune
Vannområdekoordinator for vannregion Agder
Vannområdekoordinator for vannregion Agder
Administrasjonen, Aust-Agder fylkeskommune
Administrasjonen, Telemark fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Som følge av regionreformen skal Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner slåes sammen
1.1.2020. Sammensetningen av VRU vil endres når regionreformen trer i kraft. Som følge av
kommunesammenslåingen vil også regionrådene endres. Vannregionmyndigheten setter i
gang arbeidet med sammensetning av VRU høsten 2019.

6.1 Organisering og finansiering i vannområdene
Vannregion Agder har syv vannområder: Sira-Kvina, Lygna, Mandal-Audna, Otra, Tovdal,
Nidelva og Gjerstad-Vegår.
Vannregion Agder har to vannområdekoordinatorer som er ansatt i Vest-Agder
fylkeskommune, men som jobber med vannområdene. Vannområdekoordinatorene er
finansiert over statelige midler til vannområdene. Disse midlene blir overført fra år til år.
Vannforskriften § 23 gir vannregionmyndigheten ansvar for rammer og veiledning for
organisering og gjennomføring av arbeidet i vannområdet, men vannforskriften sier ingenting
om hvordan vannregionmyndigheten skal organisere vannområdene.
Frem til 2016 var hvert vannområdene organisert med en styringsgruppe (politisk) og en
prosjektgruppe (administrativ). Lederne av de politiske styringsgruppene ble enig om å
avvikle styringsgruppene, men beholdt prosjektgruppene. Argumentet var at de politiske
beslutningene nå lå i den vedtatte vannforvaltningsplanen, og at det videre arbeidet med å
følge opp vannforvaltningsplanen var en administrativ oppgave.
Det har generelt vært en utfordring for prosjektgruppene i vannområdene å forankre
vannforskriftsarbeidet politisk i kommunene. Når styringsgruppene i vannområdene ble
avviklet, erfarte man at dette påvirket den administrative deltakelsen og det ble utfordrende å
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sikre bred administrativ deltakelse i vannområdearbeidet. Tilbakemeldinger fra
vannområdene, gitt på bakgrunn av dette, er at det er behov for at lokale politikere tar en
større rolle i forhold til kommunenes oppfølgingsansvar. Det har også blitt pekt på at
vannområdenes politiske representasjon i VRU muligens kunne vært bredere enn dagens
ordning. Det kan derfor være aktuelt med større politisk involvering i den kommende
perioden. På grunnlag av de erfaringene som er gjort vil det blir jobbet med å optimalisere
arbeidet i vannområdene. Dette kan føre til endringer i hvordan vannområdene både blir
organisert og drevet.

7. Virkning av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder skal legges til grunn for regionale
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (pbl §
8.2 og vannforskriften §29). Planen vil kunne gi føringer for arealplanlegging og utbygging i
regionen.
Det skal som hovedregel ikke gis tillatelse til nye inngrep eller ny aktivitet som vil medføre at
miljømålet ikke nås eller at tilstanden forringes. Foreslåtte tiltak skal følges opp og
gjennomføres slik at fastsatte miljømål kan nås innen den fristen som er satt i planen.
Hvis det i annet regelverk er fastsatt strengere krav, utslippsgrenser, utfasingsmål, mål for
beskyttelse eller lignende, enn det som følger av vannforskriften, skal den strengeste
bestemmelsen legges til grunn (vannforskriften § 13).
Arbeidet med vannforskriften vil kunne bidra til å oppfylle andre miljømål, og må sees i
sammenheng med miljøkrav både nasjonalt og internasjonalt. Du kan lese mer om nasjonale
og internasjonale miljømål her.
Regional planbestemmelser og retningslinjer
I henhold til plan- og bygningsloven kapittel 8, kan det utarbeides både regionale
planbestemmelser og regionale retningslinjer som skal ivareta nasjonale eller regionale
hensyn og interesser. Regionale planbestemmelser er juridisk bindende bestemmelser for
arealbruken. Regionale retningslinjer er ikke juridisk bindende, men begge kan brukes som
grunnlag for innsigelser. Det vil i det videre arbeidet vurderes om det skal utarbeides
regionale planbestemmelser og/eller retningslinjer i vannforvaltningsplanen.

7.1 Virkning for sektormyndigheter
Vannforvaltningsplan og tiltaksprogram skal følges opp sektorvis og med sektorenes
eksisterende virkemidler. Sektormyndighetene har ikke bare ansvar for å følge opp miljømål
og tiltak, de må også sørge for informasjon og kunnskap som er viktig for arbeidet med
oppdatering av vannforvaltningsplan og tiltaksprogram.
Godkjent vannforvaltningsplan vil inngå i grunnlaget for sektormyndighetenes
saksbehandling. I sektormyndighetenes saksbehandling vil det bli foretatt ytterligere
avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig
beslutning om tiltaksgjennomføring blir tatt. Her vil det også kunne legges vekt på andre
hensyn enn de som er vektlagt i planene. Sektormyndighetene har derfor adgang til å fatte
vedtak som ikke er i samsvar med planen.
Det er samtidig viktig at sektormyndighetene bruker vannforvaltningsplanen til å se sitt
ansvar og sine tiltak i sammenheng med andre sektorers ansvarsområder i vannområdet. På
denne måten vil vannforvaltningsplanen bidra til en bedre tverrfaglig forvaltning av vannet.
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Dersom det i oppfølgingsarbeidet blir aktuelt å fravike forutsetningen i den godkjente
vannforvaltningsplanen, skal vedkommende myndighet sørge for at vannregionmyndigheten
og andre berørte sektormyndigheter er informert. Årsaken til at planen er fraveket må
beskrives ved rapportering av tiltaksgjennomføring og ved neste revidering av planen.
Ved hver revidering av vannforvaltningsplanen skal det gis en begrunnelse for at eventuelle
miljømål ikke er nådd, og et sammendrag av og en begrunnelse for at eventuelle tiltak i den
tidligere versjonen av vannforvaltningsplanen ikke er iverksatt. Der det er behov for nye
virkemidler må dette synliggjøres.

7.2 Virkning i forhold til andre planer
Det skal være sammenheng i plansystemet. Vannforvaltningsplanen skal sees i
sammenheng med, og kan legge føringer for annen statlig, regional og kommunal
planlegging, samt enkeltvedtak etter annet lovverk for å sikre at nødvendige koblinger er på
plass og at mulige synergier blir utnyttet.
Planforslag som er i strid med godkjent vannforvaltningsplan, herunder de miljømålene som
vannforvaltningsplanen setter, og kravene i vannforskriften § 12 for å tillate ny aktivitet eller
nye inngrep, er grunnlag for vurdering av om innsigelse skal fremmes7.

7

Rundskriv T-2/16 fra Klima- og miljødepartementet
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8. Deltakelse, medvirkning og informasjon
Det er i arbeidet med vannforvaltningsplanen viktig med åpenhet, forutsigbarhet og
medvirkning for alle som er berørt eller interessert i vannforvaltning (pbl § 1.1). Offentlige
myndigheter har ikke bare rett, men også plikt til å delta og fremskaffe informasjon som kan
ha betydning for planleggingen (pbl § 3-2). I dette arbeidet har både vannregionmyndigheten
og vannregionutvalget et særlig ansvar (vannforskriften § 27).

8.1 Deltakelse i planleggingen
Prosessen frem mot den oppdaterte vannforvaltningsplanen skal være en felles arena som
alle relevante myndigheter skal delta i. Hvis noen stiller seg utenfor, vil mye av verdien av
planleggingen kunne falle bort. At offentlige organer har plikt innebærer at de ikke kan «stille
seg utenfor» planleggingen og på den måten unngå å bli forpliktet av de planene som vedtas
(pbl § 3-2).
I løpet av hele planleggingsperioden har berørte myndigheter lokalt, regionalt og nasjonalt
ansvar for å delta ved å gjøre data og kunnskap om påvirkninger i egen sektor tilgjengelig i
tide, slik at kunnskapsgrunnlaget for oppdaterte planer blir så godt som mulig når disse skal
på høring. Sektormyndighetene på alle nivåer må selv kvalitetssikre beskrivelse og bruk av
egne tiltak og virkemidler. Sektormyndighetene skal gå gjennom hvor langt de har kommet i
tiltaksgjennomføringen, eventuelt i samhandling med øvrige sektormyndigheter, om tiltakene
er tilstrekkelige for å nå miljømålene eller om det må gjennomføres andre og/eller mer
omfattende tiltak. Kunnskapsgrunnlaget om tilstand, påvirkninger og tiltak skal oppdateres
løpende. Sektormyndighetene må også delta i arbeidet som utføres av vannregionutvalg og i
vannområdene når relevante tema innen deres ansvarsområde berøres, og for å sikre at
ulike sektorers påvirkninger og tiltak sees i sammenheng.

8.2 Plan for deltakelse, medvirkning og informasjon
Vannregionmyndigheten avholder månedlige møter med fylkeskommunene, Fylkesmennene
og vannområdekoordinatorene. Andre sektormyndigheter blir kalt inn når det er behov. Det
avholdes møter i vannregionutvalget ca. to ganger i året. Frem mot oppdatert
vannforvaltningsplan kan det være behov for flere møter.
I vannområdene foregår mye av den lokale medvirkningen og det holdes jevnlig møter i hvert
av vannområdene for å følge opp alle faser i planperioden. Kommuner og sektormyndigheter
er faste medlemmer i vannområdene, men vannområdene samarbeider også med lokale og
regionale interesseorganisasjoner. Noen interesseorganisasjoner deltar fast i
vannområdemøter. Dette er en ordning som fungerer bra, og som vil bli videreført.
Det planlegges to åpne høringskonferanser i løpet av planprosessen fram til juni 2021. Den
første konferansen skal være 2. og 3. mai 2019. Den neste høringskonferansen blir etter
sommeren 2020 når vannforvaltningsplanen (inkludert overvåkingsprogram og
konsekvensutredning), tiltaksprogram og handlingsprogram er på høring.
Det vil være aktuelt med konkrete temamøter på vannregionnivå. Vi tar gjerne imot innspill
om tema som dere har kunnskap om og/eller interesse for og som dere kan bidra med i
planarbeidet.
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Tabell 4: Medvirkningsplan for vannregion Agder
Utarbeiding
Høring
Politisk vedtak
Møter
År
Måned
Planprogram
Hovedutfordringer
Vannforvaltningsplan
Konsekvensutredning
Overvåkningsprogram
Tiltaksprogram
Handlingsprogram
Høringskonferanse

*
2018
N D

Møter i vannområdene
(justeres etter behov) *
Temamøter
År
Måned
J
Planprogram
Hovedutfordringer
Vannforvaltningsplan
Konsekvensutredning
Overvåkningsprogram
Tiltaksprogram
Handlingsprogram
Høringskonferanse
Møter i vannområdene
(justeres etter behov) *
Temamøter

J

2019
M A M J J

F

A

S

O

N

D

*

*
*

*

J

F

2021
M A M

*

*

*
*

F

*

*

M A M

2020
J J

A

S

O

N

D

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*
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*

*

*

J

9. Tema og utredninger fram mot oppdatert vannforvaltningsplan
Frem mot oppdatert vannforvaltningsplan er det en rekke tema og utredninger som må
utarbeides eller oppdateres. Noen tema var ikke utredet godt nok i gjeldene
vannforvaltningsplan, og noen forhold kan være endret som følge av tiltak som er gjort i
denne planperioden.
Klima- og miljødepartementet har i sin veiledning sagt at følgende tema skal prioriteres:

9.1 Styrke kunnskapsgrunnlaget
I kunnskapsgrunnlaget til vannforvaltningsplaner inngår karakterisering av elver, innsjøer,
grunnvann og kystvann og vurdering av miljøpåvirkning fra menneskelig aktivitet.
Hovedformålet med karakteriseringen er å få en oversikt over dagens miljøtilstand, ulike
påvirkninger og å identifisere hvilke vannforekomster som ikke kommer til å oppnå
miljømålene. Overvåking av miljøtilstanden gir myndighetene kunnskapsgrunnlag til å sette i
gang tiltak for å bedre, vedlikeholde, eller forebygge forringelse av miljøverdier. Målet med
overvåkingen er å:



Skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for tiltak og politiske beslutninger
Sikre befolkningen rett informasjon om miljøets tilstand i tråd med
miljøinformasjonsloven.

Overvåkingen er langsiktig, og ofte er det behov for målinger over flere år for å kunne se en
forandring som skyldes menneskelig aktivitet eller en naturlig variasjon. Det regionale
overvåkingsprogrammet skal oppdateres og revideres. Fylkeskommunen som er utpekt til å
lede planarbeidet i vannregionen har etter vannforskriften ansvaret for at dette blir gjort, men
det er Fylkesmannen som står for det faglige arbeidet, i samarbeid med sektormyndighetene.
Dette vil i stor grad gjøres ved at det tas ut oversikter fra Vann-nett over ulike delprogrammer
for basisovervåking og tiltaksorientert overvåking. Det forutsettes imidlertid at Fylkesmannen
og Miljødirektoratet har merket alle stasjoner til riktig delprogram ved registrering i Vannmiljø.
Dette vil bli gjort i løpet av 2019.
Arbeidet med kunnskapsgrunnlaget er en kontinuerlig prosess. Kunnskap og data om
vannforekomstene er samlet i Vann-nett.

9.2 Oppdatere miljømål, unntak og tiltak
I arbeidet med oppdatering av vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene som starter
nå, skal miljømål og beskyttende, forbedrende og restaurerende tiltak gjennomgås for å se
om vi må justere miljømålene og tiltakene. Alle unntak skal gjennomgås på nytt, for å finne ut
om det er grunnlag for å opprettholde unntaket.

9.3 Kostnadsanslag og nyttebeskrivelse
Et viktig mål i revideringen og oppdateringen av vannforvaltningsplanene og
tiltaksprogrammene er å få en bedre oversikt over de økonomiske og administrative
konsekvensene ved planene enn vi hadde i den første ordinære planperioden. Dette gjelder
også fordelingsvirkninger av tiltaksprogrammene og vannforvaltningsplanene mellom
sektorer. I neste planperiode ønsker vi at alle sektormyndigheter bidrar med kostnadsanslag
for tiltakene som er foreslått i planene. Nytten ved å gjennomføre tiltak er et viktig element for
å vise forbedringene vi ønsker å oppnå.
Sektormyndighetene har ansvar for å ivareta de økonomiske vurderingene innen sine
respektive ansvarsområder, slik at de neste vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene
gir en bedre framstilling av både nytten ved å gjennomføre vannmiljøtiltak og anslåtte
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kostnader for tiltakene. Dette arbeidet er koblet til arbeidet med utvikling av ny mal for
oppdatert tiltaksprogram og revisjon av tiltaksprogrammene.

9.4 Klimaendringer og klimatilpasning
Klimaendringene har konsekvenser for vannforvaltningen. Det er derfor viktig at dette
utredes videre i vannforvaltningsplanen. Vannforvaltningsplanen skal omtale
konsekvensene av klimaendringene inkludert områder med flomrisiko, og tiltak for å
begrense disse. Vurderinger av klimaendringer og klimatilpasning skal for øvrig inn i alle
faser av arbeidet med vannforskriften, både i vurdering av påvirkning, miljømåloppnåelse og i
tiltaksarbeidet. Mer om klimaendringer i vannregion Agder finner du i dokumentet
"Hovedutfordringer" og på: www.klimatilpasning.no.

9.5 Plastforurensning
Miljødirektoratet skal i løpet av 2019 foreslå hvordan plastforurensning skal inkluderes i
arbeidet med de regionale vannforvaltningsplanene. I arbeidet skal det vurderes hvordan
vannregionene og sektormyndighetene skal håndtere forsøpling av kyst- og fjordsystemene.
Forsøpling vil som oftest ikke ha direkte betydning for miljøtilstand etter vannforskriftens
klassifiseringssystem, med mindre det er snakk om søppel som lekker miljøgifter til vannet.
Fysisk søppel i kyst- og fjordområdene oppleves likevel på generelt grunnlag som en økende
miljøutfordring tilknyttet vannforvaltningen, både fordi det er skjemmende og fordi det kan
påvirke levende organismer i kystvann på ulikt vis.

9.6 Beskytta områder
I vannforskriften er både beskytta områder (§ 16) og drikkevann (§ 17) spesielt omtalt.
I vannforskriften er det fem typer beskyttede områder:
1.
2.
3.
4.
5.

Områder utpekt eller tiltenkt til uttak av drikkevann
Områder utpekt til beskyttelse av økonomiske betydelige akvatiske arter
Områder utpekt til rekreasjonsformål (badeplasser)
Områder følsomme for næringsstoffer
Områder utpekt til beskyttelse av habitater og arter

I planene som ble godkjent i 2016 ble ikke oversikten over beskytta områder fullstendig, fordi
det ikke var tilgjengelig register over områder som er beskyttet etter annet lovverk. I følge
vannforskriftens § 16 skal Miljødirektoratet sørge for løpende oppdatering av register over
beskytta områder i Vann-nett, herunder områder utpekt for drikkevann eller
rekreasjonsformål. Registeret skal inneholde alle overflatevannforekomster og
grunnvannsforekomster som er beskyttet etter sektorlovverk.
Videre sier vannforskriftens § 17 at drikkevannskilder skal beskyttes slik at omfanget av
rensing ved produksjon av drikkevann reduseres. I arbeidet med oppdatering av
vannforvaltningsplanene skal drikkevann og badevann prioriteres som viktige tema i
vannforvaltningen.
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10 Konsekvensutredning
Hva vil vannforvaltningsplanen bety for miljø og samfunn? Hvor langt vil
vannforvaltningsplanen bringe oss i retning av bedre beskyttelse og forbedring av
vannmiljøet? Hva vil planen bety for arealbruk og virksomhet innen viktige
sektorer/næringer? For å få oversikt over dette vil vi arbeide fram en konsekvensutredning
(KU) som del av arbeidet med å lage planen. Konsekvensutredning av de regionale
vannforvaltningsplanene følger av forskrift om konsekvensutredning § 6 a.
Vannforvaltningsplanen er en overordnet plan for hele vannregionen.
Konsekvensutredningen skal derfor begrenses til å redegjøre for virkningene planen kan få
på et overordnet nivå. Hensikten er å gi informasjon som har betydning når det skal besluttes
om vannforvaltningsplanen. En konsekvensutredning er et nyttig arbeidsverktøy som bidrar
til en ryddig og god planprosess.
I følge KU-forskriftens § 17 skal konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses
den aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas.
Konsekvensutredningen skal også ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon.
§ 18 omtaler særlig overordnede planer, og peker på at for regionale planer kan
konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for virkningene planen kan få på et
overordnet nivå.

10.1 Problemstillinger som skal vurderes
Den endelige konsekvensutredningen vil inngå i planbeskrivelsen i selve
vannforvaltningsplanen når den går på høring høsten 2020.
Her vil følgende momenter beskrives kort:
 Vesentlige virkninger for nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål, naturmangfold,
forurensing og økosystemtjenester, med særlig fokus på måloppnåelse for
vannmiljøet i 2027.
 Vesentlige virkninger for relevante sektorer/næringer som kommuner,
miljøforvaltning, vannkraft, landbruk, akvakultur og transport.
 Vesentlige virkninger for helse, friluftsliv, landskap og kulturminner, samt samisk
natur- og kulturgrunnlag der dette er relevant.
 Vesentlige virkninger knyttet til klimaendring, flom og klimatilpasning.
 Sammenhengen med andre nasjonale, regionale og lokale planer.
 Eventuelle virkninger ut over landegrensene skal også beskrives kort.
En fullstendig liste over faktorer er angitt i KU-forskriftens § 21. Her vil det være viktig å
huske på å unngå for omfattende beskrivelser, og huske på at for regionale planer kan
konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for virkningene planen kan få på et
overordnet nivå.
Ytterligere veiledning til konsekvensutredning av vannforvaltningsplanene finnes her.
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11. Prioriteringer i arbeidet fram mot oppdatert
vannforvaltningsplan og tiltaksprogram
Vannforskriften gir oss rammer for helhetlig vannforvaltning i form av miljømålene,
tidsfristene, og planprosessen. Lovverket gir oss de juridiske virkemidlene for å forbedre og
beskyttet vannet. Vi deler derfor tiltakene som skal gjennomføres inn i grunnleggende og
supplerende tiltak. Grunnleggende tiltak skal gjennomføres i henhold til lovverket.
Supplerende tiltak gjennomføres hvis grunnleggende tiltak ikke er tilstrekkelige for å nå
miljømålene. Det vil si at det er målene i vannforskriften som utløser de supplerende
tiltakene.
Vannforskriften har som mål å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk
av vannforekomstene (§ 1). Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse,
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk
og god kjemisk tilstand (§ 4). Det betyr at miljøtiltak ikke bare er aktuelle i vannforekomster
der tilstanden i dag er dårligere enn god, men også som forebyggende tiltak for å beskytte
vannforekomster som har god tilstand i dag men er utsatt for påvirkninger som på sikt kan
føre til forringelse.
Vannforskriften § 13 forklarer forholdet til annet lovverk slik: Hvis det i eller i medhold av
annet regelverk er fastsatt strengere krav, utslippsgrenser, utfasingsmål, mål for beskyttelse
eller lignende, enn det som følger av denne forskriften, skal den strengeste bestemmelsen
legges til grunn. Det betyr at selv om tilstanden i en vannforekomst er god eller svært god så
skal for eksempel rensekrav i medhold av regelverket gjennomføres. Vannforskriften
opphever nemlig ikke annet regelverk, og formålet med vannforskriften og vårt øvrige
regelverk er både å forbedre og å beskytte vannet vårt.
Arbeidet må forholde seg til fristene i vannforskriften. For de oppdaterte planene som gjelder
for årene 2022-2027, er hovedregelen at miljømål skal nås innen utgangen av 2027 (§ 8).
Dersom tekniske årsaker, uforholdsmessige kostnader og/eller naturforhold tilsier det, kan
måloppnåelse utsettes til utgangen av 2033 (§ 9). I særlige tilfeller der det er umulig eller
uforholdsmessig kostnadskrevende å nå miljømålene, kan det fastsettes mindre strenge
miljømål (§ 10). Selv om unntak i form av tidsutsettelse eller mindre strenge mål brukes, skal
alle praktisk gjennomførbare tiltak skal treffes for å forhindre ytterligere forringelse av
tilstanden i de aktuelle vannforekomstene, og alle unntak skal revurderes ved hver
oppdatering av forvaltningsplan.
Prioritering av tiltak i det videre arbeidet handler derfor primært om fordeling av tiltakene
geografisk (hvor begynner vi) og over tid (hvor lang tid bruker vi til alle anlegg tilfredsstiller
kravene) og når oppfyller vi miljømålene eller har sørget for beskyttelse. Sektorene har derfor
en viktig rolle i å prioritere rekkefølgen av tiltakene og ta stilling til måloppnåelsen og
eventuell tidsutsettelse. Dialogen i planarbeidet bidrar til samordning der flere sektorer
påvirker. Nedenfor følger viktige huskeregler i det videre arbeidet.





Prioritering handler om tid og rom og om å ta det viktigste først innenfor den enkelte
sektors ansvarsområde, med sikte på en gradvis måloppnåelse i henhold til fristene.
Hver sektor må ta sin del av ansvaret, og prioritering handler derfor som hovedregel
ikke om å sette tiltak i ulike sektorer opp imot hverandre.
Grunnleggende tiltak skal som en hovedregel gjennomføres først og ikke «settes opp
mot» supplerende tiltak i egen eller andre sektorer
Tiltak for å oppnå krav i regelverk er derfor en prioritert oppgave for «alle» og skal
som hovedregel ikke prioriteres bort
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–





Første prioritet bør derfor være vannforekomster hvor tilstanden er moderat eller
dårligere og/eller hvor det er viktige brukerinteresser som for eksempel
drikkevann, badeplasser, fiskeinteresser eller lignende.
– Andre prioritet bør være øvrige vannforekomster som er i god eller svært god
tilstand, eller hvor det ikke er viktige brukerinteresser som er påvirket. Der
tilstanden er god eller bedre skal også grunnleggende tiltak gjennomføres, men
ikke supplerende tiltak med mindre disse er nødvendige for å beskytte
vannforekomsten mot forringelse.
– Vedtatte beskyttelseskrav til f. eks. drikkevannskilder er ikke gjenstand for
diskusjon i det videre arbeidet.
Hvis grunnleggende tiltak ikke er nok for å oppnå målene må supplerende tiltak
utredes og iverksettes. Hvis gapet mellom dagens tilstand og miljømål er stort kan
tiltaksgjennomføring innenfor lovverket og av supplerende tiltak med fordel skje
samtidig.
Sektorene prioriterer og tar stilling til måloppnåelsen og eventuell tidsutsettelse.
Dialogen i planarbeidet bidrar til samordning der flere påvirker.

12. Begreper og definisjoner
EU sitt vannrammedirektiv:
Europaparlament og råds direktiv 2000/60/EF om etablering av rammer for en felles
vannpolitikk i EU, er et av EUs viktigste og mest omfattende og ambisiøse miljødirektiver.
Vannrammedirektivet har som generelt mål at alle vannforekomster minst skal opprettholde
eller oppnå "god tilstand", jf. kriterier.
Vannforskriften
(forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen) ble vedtatt ved kongelig
resolusjon 15.12 2006, med ikrafttredelse fra 1.1 2007. Sist endret 1.1. 2019. Forskriften er
hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven, vannressursloven og
naturmangfoldloven, og forvaltes av Klima- og miljødepartementet og Olje- og
energidepartementet i fellesskap.
Vannregion
Ett eller flere tilstøtende nedbørfelt med tilhørende grunnvann og kystvann som er satt
sammen til en hensiktsmessig forvaltningsenhet. (Største forvaltningsenhet).
Vannområde
Del av vannregion som består av flere, ett enkelt eller deler av nedbørfelt med eller uten
kystområde som er satt sammen til en hensiktsmessig forvaltningsenhet.
Vannforekomst
En avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel innsjø, magasin, elv,
bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller deler av disse.
Vannregionmyndighet (VRM)
Vannforskriften § 20 angir hvilke fylkeskommuner som skal være vannregionmyndighet for
den enkelte vannregion. Vannregionmyndigheten skal, i nært samarbeid med
vannregionutvalget, koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av
vannforskriften (§ 21).
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Vannregionutvalget (VRU)
Et samarbeidsorgan for Vannregionmyndigheten i arbeidet med å gjennomføre
vannforskriften. VRU skal bestå av representanter fra berørte sektormyndigheter,
fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner, og er oppnevnt og ledet av
vannregionmyndigheten (vannforskriften § 22).
Vann-Nett (www.vann-nett.no)
Vann-Nett er kunnskapsdatabasen for arbeidet med vannforskriften i Norge. Her finnes
informasjon om miljøtilstand, påvirkningsfaktorer og risikovurderinger på landsbasis,
regionalt og lokalt nivå.
Tiltaksanalyse
En opplisting og faglig vurdering/rangering av relevante tiltak i et avgrenset område, normalt
et vannområde. Det vil normalt være en arbeidsgruppe (vannområdegruppe) knyttet til det
enkelte vannområde som utarbeider tiltaksanalysen, som vil være et faglig innspill til arbeidet
på vannregionnivå med å sette sammen et tiltaksprogram.
Tiltaksprogram
Et sektorovergripende tiltaksprogram for den enkelte vannregion som skal oppsummere alle
relevante fastsatte tiltak og alle relevante typer av tiltak som foreslås for å oppfylle
miljømålene i forvaltningsplanen. Tiltaksprogrammet utarbeides av vannregionmyndigheten i
samarbeid med vannregionutvalget. Det skal oppdateres hvert sjette år (vannforskriften §
25).
Sektormyndighet
Den myndighet som forvalter lover, regelverk og andre virkemidler for tilsyn, kontroll og
annen regulering av virksomhet innenfor en definert type aktivitet (sektor) i samfunnet.
Påvirkning
Kjente påvirkninger som vurderes å kunne påvirke miljøtilstanden i vannforekomsten. Alle
relevante påvirkninger som kan gi avvik fra naturtilstanden skal registreres i Vann-Nett.
Øvrige begreper og definisjoner finnes på www.vannportalen.no
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www.vannportalen.no/agder
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Fyresdal kommune

Arkiv:

Q01

Saksmappe:

2019/440-5

Saksbeh.:

Einar Mikkelsen

Dato:

03.06.2019

Saksframlegg

Søknad om dispensasjon, parkering og returpunkt hytterenovasjon i LNF-område
Utval
Hovudutval for plan og miljø

Utvalssak
19/19

Møtedato
11.06.2019

Endeleg vedtaksrett i saka har:
Dokument i saka:
Vedlegg:
1 Anke_sak 2019_459-3 Plan- og miljøutval
2 Fyresdal kommune_Søknad om disp. frå krav til søknadsplikt LNF - avkøyrsle fv 404 - gbnr
681
4 Ang. søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel
Bakgrunn for saka:
Renovest IKS ved dagleg leiar og driftsleiar klagar på vedtak i PM-utvalet i sak 12/19 då dei
meiner dei hadde søkt om dispensasjon frå krav om søknadsplikt for tiltak i LNF-område og
ikkje om containerreturpunktet skal flyttast eller ei. Dei ber kommunen om å handsame saka på
nytt med grunn i feil sakshandsaming.
Vurdering:
Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2019 – 2022,
arealforvaltinga i kommunen skal take omsyn til busetjing, næringsliv og naturkvalitetar.
Det er her tale om ei mistyding frå Renovest si side. Sak 12/19 var ein sak om klage på flytting
av hytterenovasjonspunkt ved Skåltjønn. I denne saka fekk klagar medhald og kommunen
vedtok at renovasjonspunktet då ikkje skal flyttast. Denne saken kan ein ikkje sjå at Renovest
har klagerett/ankemoglegheit i.
Renovest søkte og om dispensasjon frå LNF-føremålet til etablering av nytt returpunkt langs
FV404, før Libru på gnr/bnr 68/1. Dette er då to separate saker og Renovest har og fått svar på
denne der ein administrativt seier at denne søknaden var grunna i flytting av returpunkt frå
parkeringsplass ved Skåltjønn. Då PM-utvalet har vedteke at søppelcontainerane blir verande
på Skåltjønn, dette for å oppretthalde eit godt tilbod til hytteeigarane, såg ein ikkje at det var
naudsynt å handsame dispensasjonssaka. Renovest seier vidare at om dei ikkje får
dispensasjon så vil dei flytte returpunktet til Skårmoen avfallsplass.
Då Renovest meiner at det var dispensasjonssaken dei ville ha handsama så finn ein det rett å
leggje den fram for utvalet.
Kommuneplanen sin arealdel seier at i LNFR- områda skal omsynet til landbruk, natur og
friluftsliv prioriterast. Det er her berre tillat med utbygging som er knytt til stadbunden næring.
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Det omsøkte området ligg like ved Nordre Lia naturreservat, eit verna skogsområde. I Heiplanen
ligg området inne i hensynssone bygdeutvikling. I artskart er det synt observasjon av gråtrost
ved Libru. Denne er ikkje raudlista. Ein finn ikkje at det ligg andre naturverdier eller truga artar i
nærleiken av denne tomta.
Det er gjeve løyve til avkøyring frå Statens vegvesen.

I gardskartet er det synt at området er klassifisert som produktiv skog.
Det vil være naudsynt med dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel om ein skal tillate
parkeringsplass/renovasjonspunkt her. Fylkesmannen i Telemark syner i sin rettleiar til vilkåra
for dispensasjon i plan-og bygningslova:
”Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke
dispenseres fra saksbehandlingsregler. ”
Bestemmelsen inneholder to vilkår som begge må være oppfylt:
1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
2) Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
Det er i første rekke samfunnsmessige fordeler av planfagleg karakter, og som kan
knytast til arealdisponering, som har vekt i dispensasjonsvurderinga.
For at dispensasjon skal kunne gis må begge vilkåra i pbl § 19-2 vere oppfylt.
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Etter vedtaket i PM-utvalet sak 12/19 er det ikkje naudsynt med noko ny plass for
renovasjonspunkt Skåltjønn og ein finn då ikkje at det ligg føre nokon samfunnsmessig fordel av
å gi dispensasjon til oppretting av ein ekstra plass for renovasjon i tillegg til den eksisterande.
Konklusjon:
Ein kan då ikkje sjå at det her ligg føre vilkår for å dispensere frå arealdelen. Tiltaket er slik at
ein ikkje finn at fordelane ved å dispensere er større enn ulempene.
Innstilling frå rådmannen:
Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det ikkje gjeve dispensasjon frå plan- og
bygningslova § 11-6 rettsvirkning av kommuneplanen sin arealdel, til bygging av
parkeringsplass/renovasjonspunkt slik det er søkt om
Etter ein samla vurdering vil ikkje fordelane ved å dispensere vere klart større enn ulempene.
Eventuelle fysiske byggetiltak som allereie er gjort må tilbakeførast til opphavleg tilstand.

Une Marit Aarbakk Tangen
Konstituert rådmann

Einar Mikkelsen
senioringeniør
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Fra: Toralf Orekåsa (toralf.orekaasa@renovest.no)
Sendt: 08.04.2019 11:31:35
Til: Postmottak Fyresdal kommune
Kopi: Renovest IKS; Elsa Ann Hauglid
Emne: Dispensasjonssøknad
Vedlegg: Fyresdal kommune_Søknad om disp. frå krav til søknadsplikt LNF - avkøyrsle fv 404 - gbnr 681.pdf
Vedlagt følgjer dispensasjonssøknad frå krav til søknadsplikt i LNF‐område ifm.
etablering av returpunkt for renovasjon ved avjørsel frå FV404.
Dykkar positive svar imøtesjåast.

Med helsing
Toralf Orekåsa
Dagleg leiar

Sentralbord: 3506 8000
Direkte: 9487 9898
toralf.orekaasa@renovest.no

P

Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten!

101

Fyresdal kommune
Avdeling plan og teknikk

RENOVEST IKS
Ordalsvegen 63
3850 KVITESEID

Dykkar ref:

Vår ref
2019/440-4

Saksbeh:
Einar Mikkelsen,35067132
einar.mikkelsen@fyresdal.kommune.no

Arkivkode:
Q01

Dato:
14.05.2019

Ang. søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel
Vi syner til tidlegare søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for etablering av
returpunkt for renovasjon ved FV404 og gnr/bnr 68/1 i Kleivgrend i Fyresdal kommune. Denne
søknaden var grunna i flytting av returpunkt frå parkeringsplass ved Skåltjønn. No vart denne
flyttinga klaga inn og er handsama i Plan- og Miljøutvalet i kommunen der det vart vedteke
fylgjande:
Vedtak i Hovudutval for plan og miljø - 30.04.2019
Klaga blir teken til fylgje. Søppelcontainerane blir verande på Skåltjønn.
Dette for og oppretthalde eit godt tilbod til hytteeigarane.
Ein ser då ikkje at det er naudsynt å handsame denne dispensasjonen vidare og saka vert då
avslutta her.
Eventuelle fysiske byggetiltak som allereie er gjort må tilbakeførast til opphavleg tilstand.
Med venleg helsing
Einar Mikkelsen
senioringeniør
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift

Postadresse: Klokkarhamaren 6,
3870 Fyresdal

Telefon: 35 06 71 00

E-post: postmottak@fyresdal.kommune.no

www.fyresdal.kommune.no

Bankgiro: 2694.07.00689
Føretaksnr: 939 772 766
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Fyresdal kommune

Arkiv:

210

Saksmappe:

2019/744-2

Saksbeh.:

John Kjell Lien

Dato:

24.05.2019

Saksframlegg

Økonomirapportering - plan og teknikk, 01.05.2019
Utval
Hovudutval for plan og miljø

Utvalssak
20/19

Møtedato
11.06.2019

Endeleg vedtaksrett i saka har:
Dokument i saka:
Økonomirapport pr. 01.05.2019
Bakgrunn for saka:
Økonomirapport pr. 01.05.2019
Vurdering:
Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2019 - 2022/måla i
budsjettet for 2019 i avdeling for plan og teknikk.
Vi brukar det økonomiske handlingsromet.
Avdeling

Rekneskap Budsjett Underforbruk Overforbruk
01.05.2019 01.05.2019

Adm. Sektor
Forvaltning, drift og vedl.
Reinhald
Adm. Jordbruk
Samferdsel
VAR

958 376
3 790 958
1 464 488
513 285
1 325 180
-606 661

867 691
2 720 438
1 499 889
620 793
820 820
-1 455 125

90 684
1 070 520
35 401
107 509

SUM

7 445 626

5 074 506

142 910

504 361
848 464
2 514 029

Kap 1300 Administrasjon.
Overforbruket her har samanheng med periodisering og mindre gebyrinntekt enn budsjettera i
perioden for handsaming av søknadar.
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Kap 1310 Forvaltning drift og vedlikehald.
Overforbruk har samanheng med mykje energikostnader (ca 760`) over periodebudsjett. Dette
på grunn av endra faktureringsrutiner frå leverandør. Det er også utført noko større innkjøp av
materiell til rehabilitering av kommunal bustad i perioden ( ca 250`).
Kap 1320 Reinhald.
Rekneskapen ser grei ut. Litt underforbruk på grunn av periodisering på innkjøp av
forbruksmateriell.
Kap 1330 Landbruk.
Noko underforbruk på grunn av sjukelønsrefusjon og innkome tilskot til brygga.
Kap 1370 GIS/ samferdsel.
Overforbruk har samanheng med periodisering av flyplassleige og lisensar, samt kostnader til
vintervedlikehald i perioden. Av dette er det også utbetala tilskot til private vegar med kr.
204.425,- Dette må det justeras for i budsjettet.
Kap 1380 VAR/ brann.
Overforbruket har samanheng med periodisering av utgiftspostar på renovasjon og energi, samt
periodisering av kontingentar i samband med brannvern Ein god del mindre inntekt på gebyr.
Ein del kostnader i samband med Giardia funn i den kommunale brønnen til TKV.
Konklusjon:
Det er belasta mykje på samferdsel grunna periodisering. Kr. 204.425,- av det er tilskot til
private vegar.
Elles er det periodisering av budsjettet som utgjer dei største avvika, særleg for energi.
Status på budsjett i denne perioden er stort sett lik budsjettstatus som tidlegare år for denne
perioden.
Den økonomiske ramma blir auka med kr. 204.425,- til dekning av utbetala tilskot. Forøvrig tek
ein rekneskapen til vitande.
Innstilling frå rådmannen:
Den økonomiske ramma blir auka med kr. 204.425,- til dekning av utbetala tilskot. Forøvrig tek
ein rekneskapen til vitande.

Une Marit Aarbakk Tangen
Konstituert rådmann

John Kjell Lien
avdelingsleiar plan og teknikk
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Arkiv:

Fyresdal kommune

Saksmappe:

2019/788-1

Saksbeh.:

John Kjell Lien

Dato:

05.06.2019

Saksframlegg

Byggetidsramme for tomter i Moghusfeltet
Utval
Hovudutval for plan og miljø

Utvalssak
21/19

Møtedato
11.06.2019

Endeleg vedtaksrett i saka har: Hovudutval for plan og teknikk
Bakgrunn for saka:
Fyresdal kommune har bygd ut eit bustadfelt i sørbygda, Moghusfeltet. Det er ikkje sett nokon
krav til byggetider eller krav om oppstart for bygging på tomtene.
Vurdering:
Spørsmålet/saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2019 – 2022 , Fyresdal skal
vere ein god stad å bu
I tidlegare vedtak og reguleringsplan for Moghusfeltet er det ikkje sagt noko om
byggetidsrammer for dei nye tomtene. Bustadfeltet er utbygd med tanke på å få folk til å bygge
og bu der. Då vil ein ha så rask framdrift av bustadfeltet som mogleg. Det er ikkje ynskjeleg at
det blir selt ei tomt og ikkje den bli bygd på. Tomtene blir selt til redusera pris, kr. 80.000,-. Dette
er langt under utbyggingskostnaden pr tomt. Då er det ikkje ynskjeleg at nokon kjøper tomter for
å ha dei på «lager», utan at det blir bygd bustadar på dei.
Ein må ha ei rimeleg tid frå tomtekjøp til oppstart av bygging, då det er mykje som skal avklarast
og prosjekteras før ein kan bygge. Ei tid på 1 år kan sjåast som rimeleg tid i denne situasjonen.
Konklusjon:
Ein bør sete ei tidsramme frå kjøp av tomt til byggestart for bustad. Grunnarbeidet skal vere
utført, og bygging av bustaden skal vere starta opp innan 1 år frå overtakingstidspunkt for tomta
( dato på kjøpekontrakt). Elles gjeld føresetnadar i byggeløyve. Dette gjeld også for tomt som
Fyresdal kommune har kjøpt og opparbeida.
Innstilling frå rådmannen:
Det setas ei tidsramme frå kjøp av tomt til byggestart for bustad i Moghusfeltet på 1 år.
Grunnarbeidet skal vere utført, og bygging av bustaden skal vere starta opp innan 1 år frå
overtakingstidspunkt for tomta ( dato på kjøpekontrakt). Elles gjeld føresetnadar i byggeløyve.
Dette gjeld også for tomt som Fyresdal kommune har kjøpt og opparbeida.

Une Marit Aarbakk Tangen
Konstituert rådmann

John Kjell Lien
avdelingsleiar plan og teknikk
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