
  

 

 

Referat fra Styringsgruppemøte 7. november 2017  
 

Sted:  Gran rådhus, Jaren (Møterom Sølvsberget) 

Tid: 7.11.2017, kl 09.00-11.00. 

Til stede: Jarle Snekkestad (Nordre Land), Rune Selj (Søndre Land), Odd Syversen (for A. 

Skogsbakken) (Søndre Land), Toril Grønbrekk (Etnedal), Mari Olsen (Oppland fylkeskommune), Ola 

Hegge (Fylkesmannen i Oppland), Trygve Rognstad (for L. O. Saugnes) (Gran) 

Forfall: Lars Ole Saugnes (Gran), Arnfinn Eng (Nordre Land), Arne Skogsbakken (Søndre Land), 

Ragnhild Stokker (NVE), Dag Flacke (Lunner), May-Britt Nordli (Jevnaker), Halvor Bratlie (Lunner), 

Roger Nyhus (Gran) 

Forfall randkommuner: (Øivind Langseth (Øystre Slidre), Kristian Damstuen (Nord-Aurdal), Rannveig 

Mogren (Gausdal)) 

Andre tilstedeværende: Håvard Lucasen (prosjektleder/referent) 

 

Saker/konklusjoner: 
 

Saker til orientering 

Det ble orientert kort om følgende saker: 

 Gjennomført kommunestyrerunde og utarbeidet informasjonsskriv til politikerne 

o Styringsgruppa var fornøyd med informasjonsskrivene og ønsket at de ble 

tilgjengeliggjort på vannportalen.no/randsfjorden 

 Brev til NVE angående Lomsdalselva og Dokka 

o NVE v/Ragnhild Stokker har gitt tilbakemelding på at brevene er mottatt. Dokka er på 

NVEs arbeidsplan, men det har foreløpig ikke skjedd noe mer i saken. Svar i 

forbindelse med Lomsdalselva kan tidligst forventes i løpet av 2018. 

 Deltakelse på nasjonal vannområdesamling i Tromsø 

o Håvard deltok på samlingen på vegne av Vannområde Randsfjorden. Mari deltok på 

vegne av Oppland fylkeskommune. Samlingen var svært nyttig med tanke på 

erfaringsutvekslinger og nettverksbygging. 

 Signaler fra temagruppe avløp 



  

 

o Referat fra temagruppe avløp ligger vedlagt. Merk spesielt at mange av 

saksbehandlerne kommenterer at de ikke har kapasitet til å komme igjennom 

arbeidet med spredt avløp innenfor planlagt/ønsket tid. 

 Skolesamarbeid 

o Vannområde Randsfjorden har gitt tilbud om støtte i form av informasjon eller 

lignende til alle skolesjefer i deltakerkommunene. To kommuner har respondert 

positivt og benyttet seg av tilbudet i en viss grad.  

 

1. Forslag til endring av vannforskriften, høringssak 

Saksfremlegget ble gjennomgått.  

Ola Hegge (OH) ytret uenighet og hadde følgende kommentarer: 

- Fylkesmannen mener forslag til endring i vannforskriften gir god 

effektiviseringsgevinst 

- Fylkesmannen mener de kan dekke behovet for veiledning og bistand til 

vannområdene slik som tidligere 

- Fylkesmannen mener at dagens modell har klare svakheter i at staten skal godkjenne 

en regional plan. Det undergraver den regionale bestemmelsesmyndigheten og er 

lite fornuftig ressursbruk 

- Fylkesmannen mener det er positivt med fleksibilitet med tanke på 

vannområdeinndeling og vannregionorganisering. Bruk av administrative grenser vil 

gjøre vannmiljøarbeidet lettere å forholde seg til for mange kommuner som pr i dag 

ligger i flere vannområder og/eller vannregioner. 

Jarle Snekkestad (JS) kommenterte at muligheten til å diskutere avgrensing av vannområder 

er positivt. JS påpekte også at det ikke er ubetydelig hvor ansvar plasseres, og han var usikker 

på om en flytting av ansvar til staten medførte noe positivt. Plassering av ansvar medfører 

ringvirkninger og forskjellig grad av ansvarsfølelse og engasjement, og det er ikke sikkert at 

det å ta ansvaret bort fra vannregionene/fylkeskommunene er positivt. 

Mari Olsen (MO) kommenterte at Oppland fylkeskommune er uenig i endringsforslaget og i 

prosessen frem mot dette. Det er uheldig at hele forvaltningsplanprosessen 

avdemokratiseres, og fylkeskommunen er redd for at det vil medføre liten grad av lokalt 

eierskap til vannforvaltningsplanene. En mulighet for endring/fleksibilitet rundt for eksempel 

vannområdegrenser anses imidlertid som positivt. 

 

Trygve Rognstad (TR) kommenterte at han var redd for at en endring slik som foreslått ville 

medføre mindre lokalpolitisk engasjement. 

 

Hele styringsgruppa var enig i at alle kommunene burde gi uttalelse til høringssaken, og at 

kommunenes uttalelse burde være så godt belyst som mulig. Det ble derfor foreslått fra JS at 

vannområdet sender sin saksutredning til kommunene sammen med høringsuttalelse fra 

Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland. Det blir dermed opp til kommunene å 



  

 

sette sammen et saksfremlegg og en innstilling basert på egne interesser og oppfatning av 

saken. 

 

Opprinnelig forslag til vedtak 

- Vannområdet bidrar med et forslag til saksfremlegg, basert på ovenstående punkter, som 

sendes ut til kommunene for politisk behandling. 

- Vannområdets organisering videreføres minst ut avtaleperioden (1. mai 2019). 

Spørsmålet om forlengelse av - og eventuell form på - vannområdeorganiseringen 

avklares i kommunene innen 1. september 2018. 

 

Vedtak  

- Vannområdets saksutredning sendes kommunene som innspill til kommunens egen 

høringsuttalelse 

- Høringsuttalelse fra Oppland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland legges ved 

vannområdets utsending til kommunene, som innspill til kommunens egen 

høringsuttalelse 

- Vannområdets organisering videreføres minst ut avtaleperioden (1. mai 2019). 

Spørsmålet om forlengelse av – og eventuell form på – vannområdeorganiseringen 

avklares i kommunene innen 1. september 2018.   

 

 

2. Videreføre samarbeidsavtale med LimnoConsult og Randsfjordforbundet 

Saken ble lagt frem uten ytterligere kommentarer 

 

Vedtak 

Samarbeidet med LimnoConsult og Randsfjordforbundet videreføres i form av fornyet avtale 

innenfor de rammer satt i budsjett for 2018. 

 

 

3. Budsjett 2018 

Forslag til budsjett ble gjennomgått (vedlagt) 

 

Vedtak 

Vedlagte budsjett for 2018 vedtas 

 

 

4. Eventuelt 

Det var ingen saker under Eventuelt    

 

Gran, 7.11.2017 

Håvard Lucasen, prosjektleder 


