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SÆRUTSKRIFT 

Arkivsak-dok. 20/16824-11 
Saksbehandler Berit Weiby Gregersen 
 

Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion 2022-2027 - 
Vedtak om høring og offentlig ettersyn. 

 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fylkesutvalget 16.03.2021 38/21 

 
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 16.03.2021 sak 38/21 
 
Møtebehandling 
Representanten Birte Simonsen (MDG) fremmet tilleggsforslag: 
 
Fylkesutvalget ønsker at handlingsplanen som skal iverksettes etter høring og 
endelig vedtak, inkluderer tilretteleggelse av innholdet for bruk i skoler og 
barnehager. 
 

Votering 
Det ble votert i følgende rekkefølge: 

1. Fylkesrådmannens innstilling  
2. Tilleggsforslaget fra MDG  

 
Fylkesrådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra MDG også enstemmig vedtatt. 
 
Fylkesutvalget - vedtak  
Fylkesutvalget vedtar at Regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram 
og handlingsprogram for Agder vannregion legges på høring og offentlig ettersyn i tre 
måneder fra 17. mars til 17. juni 2021. 
 
Fylkesutvalget ønsker at handlingsplanen som skal iverksettes etter høring og 
endelig vedtak, inkluderer tilretteleggelse av innholdet for bruk i skoler og 
barnehager. 
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Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion 2022 - 2027 
- Vedtak om høring og offentlig ettersyn 

 
Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
 
Fylkesutvalget vedtar at Regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram 
og handlingsprogram for Agder vannregion legges på høring og offentlig ettersyn i tre 
måneder fra 17. mars til 17. juni 2021. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Høringsforslag Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion 1.3.21 
Utkast til Handlingsprogram 2022-2027 
Vedlegg 1 - Hvordan står det til med vannet 
Vedlegg 2 - Slik har vi jobbet frem planen (revurdering og oppdatering) 
Vedlegg 3 - Konsekvensutredning 
Vedlegg 4 - Planretningslinjer 
Vedlegg 5 - Overvåking av vannmiljøet 
Vedlegg 6-10 
Høringsforslag Tiltaksprogram for Agder vannregion 1.3.21 
 
 
  



Dokumentnr.: Doknr  side 3 av 6 

 
 
 
Sammendrag 
 
Agder vannregion har utarbeidet forslag til regional vannforvaltningsplan med 
tiltaksprogram og handlingsprogram for perioden 2022‒2027. 
Vannforvaltningsplanen viser hvilken miljøtilstand det er i vannet (innsjø, elv, 
kystvann og grunnvann) i dag, og hvilke tiltak som trengs for å forebygge, forbedre 
eller gjenopprette miljøtilstanden der det er nødvendig. 
 
Fylkesrådmannen anbefaler at Agder fylkeskommune legger planforslaget ut på 
offentlig høring og ettersyn i perioden 17. mars til 17. juni 2021. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Bakgrunn og saksgang 
Agder fylkeskommune har som vannregionmyndighet for Agder vannregion ansvar 
for å koordinere arbeidet med å revurdere og oppdatere gjeldende 
vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram, i samsvar med nasjonale føringer. 
 
Utarbeiding av regional plan for vannforvaltning følger plan- og bygningsloven § 8-1, 
annet ledd. Vannforvaltningsplanen er utløst av forpliktelsen etter EØS-avtalen og 
Norges innlemmelse av EUs vanndirektiv gjennom forskrift om rammer for 
vannforvaltningen (vannforskriften). 
 
Gjeldende vannforvaltningsplan for Agder vannregion 2016‒2021 skal oppdateres og 
vedtas innen 2022. Følgende plandokumenter skal legges på høring: 

• Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion, 2022‒2027 med ti 
vedlegg 

• Regionalt tiltaksprogram for Agder vannregion, 2022‒2027 

• Handlingsprogram for Agder vannregion, 2022‒2027 
 
Vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram er utarbeidet ut fra gjeldende regelverk, 
nasjonale føringer og med det kunnskapsgrunnlaget og de forutsetninger som har 
vært tilgjengelig. Forslaget til plandokumenter er utarbeidet av 
vannregionmyndigheten for Agder vannregion. Grunnlaget for dokumentene er 
utarbeidet i samarbeid med statsforvaltere, regionale og statlige sektormyndigheter, 
vannområdene og berørte interesser. Disse har også gitt innspill til teksten i 
plandokumentene. Det er gjennomført flere møter underveis. 
 
Plan- og bygningsloven krever at alle regionale planer har et handlingsprogram. 
Formålet er å beskrive hvilken oppfølging planen krever, og utpeke ansvarlig organ 
og samarbeidspartnere for gjennomføring. 
 
Etter en tre måneder lang høring skal regional vannforvaltningsplan med regionalt 
tiltaksprogram og handlingsprogram ferdigstilles. Dokumentene skal vedtas som 
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regional plan i alle berørte fylkeskommuner (Agder, Vestfold og Telemark og 
Rogaland) jfr. plan- og bygningsloven § 8-4, og med de særregler som følger av 
vannforskriften. Planen skal gjelde for perioden 2022‒2027.  
 
Vedtatt regional vannforvaltningsplan skal til godkjenning i Klima- og 
miljødepartementet. Eventuell uenighet om planen skal forelegges departementet for 
endelig avgjørelse. 
 
 
 
Om vannregionen 
Agder vannregion omfatter et areal på 21 048 km2 og dekker største delen av Agder 
fylke, deler av Vestfold og Telemark fylke og mindre del av Rogaland fylke. 
Vannregionen er delt opp i vannområdene Gjerstad‒Vegår, Nidelva, Tovdal, Otra, 
Mandal‒Audna, Lygna og Sira‒Kvina. 
 
Miljømålet er det viktigste i forvaltningsplanen. Det skal sikre helhetlig beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannet. Det settes miljømål for både elver, innsjøer, kystvann og 
grunnvann.  
 
Vannforvaltningsplanen viser hvilken miljøtilstand vannet har i dag, og hvilke tiltak 
som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er 
nødvendig. 
 
Vannforvaltningsplanen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for 
kommunal og statlig planlegging og virksomhet i vannregionen, jamfør 
vannforskriften § 29 siste ledd. 
 
Plandokumentene 

• Regional plan for vannforvaltning 2022‒2027 er et oversiktsdokument på 
regionalt nivå og beskriver hvilken miljøtilstand vannforekomstene er i, hvilke 
miljømål de har, hvordan miljømålene kan oppnås og innen hvilke tidsfrister. 
Planen viser hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal 
forvaltes i et langsiktig perspektiv.  

• Regionalt tiltaksprogram 2022‒2027 gir en oppsummering av påvirkningene 
på vannmiljøet og hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå miljømålene for 
vannet i vannregionen.  

• Handlingsprogram 2022‒2027 viser hvordan planen skal følges opp og hva 
som er planlagt i planperioden. Handlingsprogrammet skal rulleres innenfor 
tidsrommet. Vedtatt handlingsprogram medfører forpliktelser om å avsette 
ressurser til oppfølging av planen.  

 
Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget ligger i databasen Vann-nett, som er et dynamisk system for 
oppdatering av miljøtilstand, påvirkninger, tiltak og miljømål for alle vannforekomster. 
I denne planperioden har hovedfokuset vært å revidere tiltak og sette nye miljømål 
for vannforekomstene. 
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Nasjonale føringer 
Klima- og miljødepartementet har i samråd med andre berørte departement 
utarbeidet nasjonale føringer for arbeidet med oppdateringen av 
vannforvaltningsplanene. Føringene skal blant annet bidra til å avklare målkonflikter. 
Det følger av vannforskriften at oppdatert vannforvaltningsplan skal være i tråd med 
føringene. 
 
 
Vurderinger 
 
Vannforvaltningsplanene er regionale planer etter plan- og bygningsloven som skal 
sikre god lokal og regional medvirkning og politisk forankring. Disse planene har i 
tillegg strengere rammer og mindre handlingsrom enn andre regionale planer, fordi 
de også følger av vannforskriften. Planarbeidet følger en nasjonalt styrt fremdrift og 
organisering, og planene skrives etter en mal som er basert på vanndirektivets 
internasjonale krav til innhold. Arbeidet har en konsensusbasert organisering. 
 
Kunnskapsgrunnlaget for vannforvaltningsarbeidet er oppdatert og ligger til grunn for 
oppdateringen av den gjeldende vannforvaltningsplanen. Vannforvaltningsplanen 
med tiltaksprogram og handlingsprogram er viktige verktøy i arbeidet med å beskytte 
og forbedre vannmiljøet i Agder vannregion.  
 
Planarbeidet har bidratt til et felles kunnskapsgrunnlag og omforente vurderinger av 
miljømål og tiltak. Likevel er det behov for økt innsats for å nå miljømålene, og det 
kan bli nødvendig med bedre virkemiddelbruk og mer ressurser for gjennomføring av 
forvaltningsplanene.  
 
Det er viktig å fortsette arbeidet for å styrke helhetlig vannforvaltning i planperioden 
og tenke langsiktig fram mot 2033, når målene om god miljøtilstand i alt vann skal 
være oppnådd. 
 
Vannforvaltningsplanene følger opp FNs bærekraftsmål nr. 6 Rent vann og gode 
sanitærforhold og nr. 14 Liv under vann. I tillegg bidrar planarbeidet til samarbeid 
etter bærekraftsmål nr. 17 Samarbeid for å nå målene. 
 
 
Regionplan Agder 2030 
 
Vannforvaltningsplanen bygger opp under Regionplan Agder 2030 sitt mål om å 
utvikle et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Et godt vannmiljø er et 
viktig grunnlag for å kunne nå målene i regionplanen. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Agder fylkeskommune er vannregionmyndighet for Agder vannregion, og arbeidet 
med vannforvaltningsplanen krever både administrative og økonomiske ressurser. I 
tillegg kan oppfølgingen av tiltak innenfor fylkeskommunens ansvarsområder, blant 
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annet fylkesveg, gi utgifter for fylkeskommunen. Dette må følges opp i 
fylkeskommunens arbeid med budsjett i planperioden 2022‒2027.  
 
Fylkeskommunen mottar også støtte fra Miljødirektoratet for å følge opp arbeidet 
med vannforvaltningsplanen. I 2020 ble fylkeskommunen tildelt 1 380 000 kroner til 
arbeidet. Midler for 2021 er ikke tildelt ennå, men beløpet forventes å ligge på 
samme nivå som tidligere.  
 
 
Konklusjon 
 
Fylkesrådmannen anbefaler at Agder fylkeskommune legger Regional plan for 
vannforvaltning for Agder vannregion 2022‒2027 med tilhørende dokumenter ut på 
høring og offentlig ettersyn i perioden 17. mars til 17. juni 2021. 
 
 
 
Kristiansand, 01.03.2021 
 
 
Tine Sundtoft Anita Henriksen 
Fylkesrådmann fylkesdirektør 
 
18.mars.2021 
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