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SAKSLISTE 

 

Møte i Vannområdeutvalget, Vassområde Hallingdal 

Dato: 23. april 2021, kl 09.30 – 11.30 

Sted: Teams (innkalling sendt 17. februar) 

Saksbehandler: Elin M. Blixhavn, vannområdekoordinator 

Saksliste 

Sak 1/21: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av to representanter til å godkjenne 

referatet. 

Sak 2/21: Utkast til høringssvar fra Vassområde Hallingdal til revidert regional vannforvaltningsplan 

for Innlandet og Viken vannregion, 2022-2027 

Sak 3/21: Møte i politisk utvalg i vannregion Innlandet og Viken, 4. mai  

Sak 4/21: Revidert budsjett for 2021 

Sak 5/21: Orienteringssaker fra vannområdekoordinator 

Sak 6/21: Eventuelt 

 

 

Sak 2/21: Utkast til høringssvar fra Vassområde Hallingdal til revidert regional 

vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion, 2022-2027 

Den reviderte regionale vannforvaltningsplanen er på høring frem til 31. mai 2021. Leder og 

nestleder i VOU har besluttet at Vassområde Hallingdal sender et felles høringssvar til 

Vannregionmyndigheten (Viken fylkeskommune).  

Vannområdekoordinator har utarbeidet et sammendrag av høringsdokumentene, men enkelte tillegg 

som er relevante for Hallingdal, samt noen spørsmål som kan diskuteres i kommunene. Dette ble 

sendt til alle kommunene via Adm.gr. Det har kommet høringsinnspill fra Hemsedal, Gol, Ål og 

Krødsherad kommuner. Disse er sammenstilt til et utkast til felles høringssvar fra Vassområde 

Hallingdal, se vedlegg 1. 

Innstilling: utkastet til høringssvar, med eventuelle endringer, vedtas og sendes 

Vannregionmyndigheten. Høringssvaret behandles som orienteringssaker i kommunestyrene.   

 

Sak 3/21: Møte i politisk utvalg i Vannregion Innlandet og Viken, 4. mai 

Orientering om og diskusjon av saker som skal opp i det politiske utvalget 4. mai. 

 

Sak 4/21: Revidert budsjett 2021 

Ved årsskillet 2020/21 ble regnskapet til Vassområde Hallingdal skilt helt ut av regnskapet til det 

felles avløpskontoret (KAV), og vi har fra i år eget regnskap. På grunn av det felles regnskapet i 2020, 

ble ikke de endelige regnskapstallene for Vassområde Hallingdal klare før i januar, og 

vannområdekoordinator hadde ikke oversikt over dette forslaget til budsjett for 2021 ble laget.  
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Regnskapet for 2020 viste et mindreforbruk på 581.109,- for Vassområde Hallingdal (vedlegg 2). 

Årsaken til mindreforbruket er blant annet at de statlige og fylkeskommunale midlene til 

vannområdet for 2019 først ble utbetalt i 2020, sammen med midlene for 2020. I tillegg fikk 

vannområdet 210.000 i støtte til overvåkning fra Statsforvalteren, i tillegg til de 100 000 som var satt 

av i budsjettet til KAV. Det ble brukt 237.209,- på overvåkning i regi av vannområdet i 2020. Både 

støtten fra Statsforvalteren til overvåkning og de statlige og fylkeskommunale midlene til drift av 

vannområdet er overførbare. 

 

Vannområdeutvalget bes om å diskutere hvordan de ubenyttede midlene best kan benyttes. Her er 

noen forslag fra vannområdekoordinator: 

1. De ubenyttede midlene settes av til å utrede, planlegge og gjennomføre tiltak i kommunene, 

i henhold til tiltaksprogrammet i den regionale vannforvaltningsplanen, med disse føringene: 

o Alle kommunene i vannområdet skal få støtte til tiltak, men ikke nødvendigvis 

samme år 

o Vannområdeutvalget, eventuelt administrativ gruppe, avgjør hvilke tiltak som skal få 

støtte fra disse ubenyttede midlene 

o Midlene skal i utgangspunktet ikke brukes til å finansiere tiltak som har en ansvarlig 

sektormyndighet, da sektormyndigheter har selvstendig ansvar for å følge opp tiltak. 

Dette er en føring for de statlige og fylkeskommunale midlene. 

 

2. De ubenyttede midlene kan benyttes til å dekke opp for en redusert egenbetaling fra 

kommunene de neste årene. Kommunenes egenfinansiering må allikevel ikke komme under 

er visst nivå for at man kvalifiserer for støtte fra de statlige og fylkeskommunale midlene. For 

Buskerud var denne egenandelen minimum 40%.  

 

Vannområdekoordnator vil i møtet redegjøre kort for et par mulige tiltak som kan finansieres eller 

delfinansieres dersom alternativ 1 vedtas.  

Innstilling: Mindreforbruket på regnskapet for Vassområde Hallingdal for 2020 skal benyttes over en 

treårsperiode for å finansiere eller delfinansiere tiltak i henhold til tiltaksprogrammet i gjeldende 

vannforvaltningsplan i alle kommunene i vannområdet som har bidratt finansielt til drift av 

vannområdet.    

 

Sak 5/21: Orienteringssaker fra vannområdekoordinator 

- Overvåkningsprogrammet 2021 

- Tildelinger fra Skolefondet 

- Hjemmeside 

- Eventuelt 

 

Sak 6/21: Eventuelt 

 

 


