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Arkivsak-dok. 16/17698 
Saksbehandler Ove Bach 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Kultur- og miljøutvalget 29.11.2017 17/42 
2 Kommunestyret 11.12.2017 17/146 

 
 

 
Kultur- og miljøutvalget vedtak/innstilling  
Grimstad kommune mener det er viktig at arbeidet med lokal og regional vannforvaltning 
forankres politisk. Dette er viktig for å opprettholde ansvar og forståelse for det 
ressurskrevende arbeidet som skal gjøres i de lokale og regionale vannforekomstene. 
Nåværende organisering med utvalgte fylkeskommuner som vannregionmyndighet sikrer et 
slikt engasjement. 
 
Dersom forslag til endringer i vannforskriften allikevel blir vedtatt, vil kommunestyret peke på 
at det er viktig at det etableres rutiner som sikrer at kommunen blir hørt i 
vannforvaltningsspørsmål. Videre er det svært viktig at det settes av tilstrekkelige ressurser 
til å opprettholde stillingen som vannområdekoordinatorer for å sikre fremdrift i arbeidet og 
samarbeid på tvers av kommuner der vassdrag- og vannforekomster løper på tvers av 
kommunegrensene. 
 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.12.2017 sak 17/146 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
Innstillingen ble vedtatt mot 7 stemmer (4 FrP og 3 H). 
 
Kommunestyret vedtak  
Grimstad kommune mener det er viktig at arbeidet med lokal og regional vannforvaltning 
forankres politisk. Dette er viktig for å opprettholde ansvar og forståelse for det 
ressurskrevende arbeidet som skal gjøres i de lokale og regionale vannforekomstene. 
Nåværende organisering med utvalgte fylkeskommuner som vannregionmyndighet sikrer et 
slikt engasjement. 
 
Dersom forslag til endringer i vannforskriften allikevel blir vedtatt, vil kommunestyret peke på 
at det er viktig at det etableres rutiner som sikrer at kommunen blir hørt i 
vannforvaltningsspørsmål. Videre er det svært viktig at det settes av tilstrekkelige ressurser 
til å opprettholde stillingen som vannområdekoordinatorer for å sikre fremdrift i arbeidet og 
samarbeid på tvers av kommuner der vassdrag- og vannforekomster løper på tvers av 
kommunegrensene. 
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