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SAKSLISTE 

 

Møte i Vannområdeutvalget, Vassområde Hallingdal 

Dato: 23. november 2020, kl 09.30 – 11.00 

Sted: Teams (innkalling sendt 22. oktober) 

Saksbehandler: Elin M. Blixhavn, vannområdekoordinator 

Saksliste 

Sak 6/20: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av to representanter til å godkjenne 

referatet. 

Sak 7/20: Høringsutkast: plandokumenter for Innlandet og Viken vannregion, for perioden 2022-2027.  

Sak 8/20: Orienteringssaker fra vannområdekoordinator.  

Sak 9/20: Eventuelt 

Sak 8 og 9 utgår dersom tiden blir knapp. 

 

 

Sak 7/20: Reviderte plandokumenter for Innlandet og Viken vannregion. 

Vannregionutvalget (VRU) skal 25. november behandle forslaget til reviderte plandokumenter for 

Innlandet og Viken vannregion, som deretter skal sendes på 4 måneders høring til våren. Leder av 

Vannområdeutvalget representerer vannområdets kommuner i VRU. 

 

Møtedokumentene til VRU videresendes til medlemmene i VOU, slik at disse kan diskuteres i VOU i 

forkant av møtet i VRU. De reviderte plandokumentene består av følgende: 

 Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027 

 Regionalt tiltaksprogram for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027 

 Handlingsprogram for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027 
 

Administrativ gruppe vil avholdet et Teams-møte for å diskutere innholdet i de reviderte 

plandokumentene 16. november. Vannområdekoordinator vil presentere Administrativ gruppes 

kommentarer på møtet. 

 

Sak 8/20: Orienteringssaker fra vannområdekoordinator 

 

1. Skolefond 

Vannområdekoordinator orienterer om den nye budsjettposten «skolefond». 

2. Budsjett 2021 

Fra 2021 skilles aktivitetene i Vassområde Hallingdal ut i et eget budsjett. For 2020 lå disse 

aktivitetene inne i budsjettet for det felles avløpskontoret for Hallingdal. 
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Vannområdekoordinator har utarbeidet et forslag til budsjett på bakgrunn av planer for 

2021, og forbruk i 2020, dette skal behandles som en del av kommunebudsjettet i Ål 

kommunestyre 17. desember. 

 

 

 

3. Resultater overvåkning 2020 

I 2020 er det gjort tiltaksorientert overvåkning av tre innsjøer i Nesbyen og Flå, og biologiske 

undersøkelser i 17 ulike elver og bekkefelt. Vannområdekoordinator vil kort presentere 

resultater fra innsjøundersøkelsene på møtet. 

 

Sak 9/20: Eventuelt 

 

 


