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Vedrørende høring av revisjonsdokument for Hjartdølareguleringen
Viser til NVE sine hjemmesider om høring av revisjonsdokumentet for Hjartdølareguleringen med
høringsfrist 9.12.15.
Hjartdølareguleringen er prioritert for planperioden 2016-2021 i regional vannforvaltningsplan
Hjartdølareguleringen er omtalt i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 20162021. I planen som legges frem for sluttbehandling for fylkestingene i vannregionen er
Hjartdølareguleringen prioritert for planperioden 2016-2021 slik det fremgår av kapittel 5.4 i planen.
Miljømålene for alle vannforekomstene som ligger innenfor reguleringen fremgår av Vann-Nett.
Vi legger til grunn at vassdragsmyndigheten legger miljømålene i regional vannforvaltningsplan til
grunn for revisjonsprossen for Hjartdølareguleringen. Dette fremgår av planbeskrivelsen, se kapittel
1.3 om planens virkninger. Selv om regional plan pr. dato ikke er sluttbehandlet i fylkestingene og
sentral godkjenning fra Klima- og miljødepartementet ikke foreligger, forventes det at myndighetene i
sin saksbehandling ikke setter planens formål på spill i og med at planen nå er til sluttbehandling.
Vi er kjent med at Midtre Telemark vannområde og Telemark fylkeskommune har bedt om utsatt frist
for å gi sin høringsuttalelse. Slik utsatt frist er gitt til mars 2016.
Vi ber om få komme med supplerende høringsuttalelse til revisjonsdokumentet når sentral
godkjenning av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 foreligger.
Med vennlig hilsen
Hilde Reine
teamleder
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