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Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen
Vedtak sak 1:
Haugaland vannområdeutvalg godkjenner innkallingen til møtet i utvalget (31.1.19).

Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte i vannområdeutvalget
Vedtak sak 2:
Haugaland vannområdeutvalg godkjenner referatet fra møtet i vannområdeutvalget
(14.6.18).

Sak 3 Utkast til planprogram og hovedutfordringer i Rogaland
vannregion
Vegard Næss fra vannregion Rogaland orienterte kort om høringsutkastene, og prosessen
med revidering av de gjeldende vannforvaltningsplaner. Det ble bedt om innspill til
dokumentene.
Det ble påpekt fra vannregionmyndighetens hold, at badevann, drikkevann og påvirkninger
skal tydeliggjøres i dokumentene, og at rømt fisk og lakselus også skal inn som
påvirkninger. Sigmund Alvestad viste til at det brukes mye salt på vei, og at dette kan
påvirke vassdragene. Vegard Næss repliserte at Statens vegvesen i prosessen med
utarbeidelse av de gjeldende vannforvaltningsplaner, gikk igjennom veinære vassdrag, og
gjennomførte undersøkelser i de mest utsatte vannforekomstene. Statens vegvesen
ønsker å bidra til å minimere avrenning fra vei til vassdrag gjennom smart salting, men må
også forholde seg til salting som et trafikksikkerhetstiltak.
Endringer som følge av klimaendringer er nevnt i dokumentet «hovedutfordringer for vann i
vannregion Rogaland». Olav Magne Skigelstrand kunne fortelle at man i Vats- og
Yrkesfjorden opplever en annen artssammensetning av fisk enn tidligere. Det er vanskelig
å si om dette lokale eksemplet er knyttet til periodiske svingninger, eller er et resultat av et
klima i endring. Vegard Næss mente det ville være nyttig for vannområdeutvalget å be Kari
Grundvig fra Fiskeridirektoratet Sør, om å gi en presentasjon om hvilke endringer man ser
for seg med et endret klima. Vannområdekoordinator følger opp dette.
Harald Olav Stuhaug var usikker på i hvilken grad det utvidete vannområdeutvalget skulle
omtale og konkretisere innspill til dokumentet «hovedutfordringer i Rogaland vannregion»
angående klimaendringenes effekter i Rogaland. Gudrun Caspersen sa seg enig i dette,
og pekte på at utvalget vet for lite om temaet til å kunne uttale seg. Det utvidete utvalget
overlater til faginstanser å utrede dette i den videre planprosessen.
Vegard Næss spurte om det var aktuelt å arrangere en høringskonferanse i forbindelse
med dokumentene, men et samlet utvalg mente at det ikke var behov for dette.
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Sak 4 Utkast til hovedutfordringer for Haugaland vannområde
Vannområdekoordinator, Sven-Kato Ege, gjennomgikk kort utkastet til dokumentet
«hovedutfordringer i vannområde Haugaland», fremvist gjennom en powerpointpresentasjon. Man ønsket innspill til dokumentet.
Harald Olav Stuhaug henviste til et lysark i presentasjonen om status for
tiltaksgjennomføring i hver enkelt sektor, og lurte på om det var mulig å få en tilsvarende
oversikt for gjennomføring per kommune. Vegard Næss kunne bekrefte at det per nå ikke
var mulig. Han fremholdt videre at det er en viss naturlig underrapportering fra
kommunenes side, fordi det gjennomføres tiltak som ikke nevnt i Vann-Nett.
Foruten å nevne vannområdets kjente påvirkninger, påpekte vannområdekoordinator
overfor utvalget, den store påvirkningen arealinngrep har på vannmiljøet på Haugalandet.
Påvirkningen fremkommer ikke i dokumentet, fordi det ikke finnes kartløsninger som
beskriver omfanget og utviklingen av arealinngrep over tid. Det er behov for å synliggjøre
dette i det videre planarbeidet, noe representantene var samstemte i. Politikerne var
tydelige på at man bør vurdere behovet for planbestemmelser for anleggsarbeid på tvers
av kommunene, for å hindre vilkårlighet og skade på sårbar natur og arter nær vassdrag
og generelt. Det kan være grunnlag for arbeidsgruppa å se nærmere på dette.
Det var enighet blant representantene om at vannarbeidet og hensynet til vann, fortsatt
ikke er godt nok kjent og ivaretatt i kommunene. Flere av politikerne i utvalget erkjente at
det kan være vanskelig å ha tilstrekkelig med kunnskap og innsikt i saker omhandlende
vann som avgjøres i relevant vedtaksdyktig utvalg. For å løfte kunnskapen om
vannarbeidet og hensynet til vann inn i de relevante politiske utvalg, er det nødvendig at
representanter i vannområdeutvalget innehar et verv som kan bringe tyngde over
vannarbeidet. Vannområdeutvalget vil derfor be fylkeskommunen om å henstille til
kommunene at representant, og helst leder, i utvalg som behandler tekniske saker,
plansaker, miljøsaker, etc. skal være representert i Haugaland vannområdeutvalg.

Vedtak sak 4:
Vannområdeutvalget anser arbeidet med å bedre og sikre vannkvalitet som svært
vesentlig. Utvalget ser det som ønskelig at utvalgsmedlemmene fra den enkelte
kommune har god politisk forankring. For neste kommunestyreperiode 2019 - 2023,
ber vannområdeutvalget fylkeskommunen om å henstille til kommunene å
oppnevne medlemmer til utvalget fra høyt politisk nivå og minimum blant de faste
medlemmene i utvalget som er delegert ansvar for vann, avløp, naturmangfold,
forurensning etc. vanligvis teknisk utvalg, plan- og miljøutvalg el.l.
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Sak 5 Videreføring av vannområder og vannkoordinatorer
Vegard Næss orienterte om planlagt videreføring av vannområder og
vannområdekoordinatorer. Man ba om synspunkter og innspill fra det utvidete utvalget.
Vannområdekoordinatorstillingen utgår i 2019. Harald Olav Stuhaug og Marlin Øvregård
Løvås mente det ville være avgjørende for det videre arbeidet at
vannområdekoordinatorstillingen videreføres etter 2019. Fra deres administrative ståsted,
ble det påpekt at fremdriften i arbeidet er avhengig av en slik stilling, fordi man i
kommunene ikke har tid og kunnskap til å følge opp arbeidet på en tilstrekkelig måte.
Utvalget påpekte at avklaringer i forhold til videreføring av stilling bør fremkomme så fort
som mulig. Rogaland fylkeskommune ønsker å bidra i finansieringen av
koordinatorstillingene, men endrede bevilgninger fra statsbudsjettet til vannarbeidet fra år
til år, gir ingen forutsigbarhet og langsiktig løsning. Fylkeskommunen håper også at
kommunene ønsker å bidra i finansieringen. Sigmund Alvestad var tydelig på at staten må
bevilge midler til videreføring av vannområdekoordinatorstillingene. Vegard Næss
kommenterte at KS jobber aktivt for å øke rammene til vannarbeidet.
Samtlige av representantene så behovet for å videreføre koordinatorstillingen, og det ble
videre diskutert hvordan vannområdeutvalget kan bidra til dette. Harald Stakkestad var
tydelig på at man ikke kan vente til budsjettarbeidet i kommunene er i gang. Det var
enighet i utvalget om at leder av vannområdeutvalget, på vegne av utvalget, skriftlig
henvender seg til felles rådmannsutvalg/ordførerutvalg på Haugalandet og Rogaland
fylkeskommune, hvor man ber om rask avklaring av fast vannområdekoordinatorstilling
etter 2019.

Vedtak sak 5:
Vannområdeutvalget og arbeidsgruppen i Haugaland vannområde mener det er
avgjørende for kontinuitet og progresjon i vannarbeidet på Haugalandet at
koordinatorstillingen består, og videreføres som fast 100 % stilling etter 2019. Leder
av Haugaland vannområdeutvalg vil, på vegne av utvalget, sende en skriftlig
henvendelse til rådmannsutvalg /ordførerutvalg på Haugalandet og Rogaland
fylkeskommune, der man henstiller til rask avklaring av fast
vannområdekoordinatorstilling etter 2019.
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Sak 6 Årsrapport for Haugaland vannområde 2018
Sekretariatet la frem arbeidsgruppas forslag til årsrapport for 2018. Årsrapporten tar for
seg organisering, aktiviteter, resultater og vurdering av arbeidet gjennomført i
vannområdet i nevnte periode. Sekretariatet ga vannområdeutvalget en enkel vurdering av
arbeidet som har blitt gjort. Det kom ingen innspill eller rettelser til årsrapporten i møtet,
men koordinator ble gitt mandat til å gjøre mindre endringer etter innspill fra arbeidsgruppa
i forkant av møtet.

Vedtak sak 6:
Haugaland vannområdeutvalg godkjenner årsrapporten for Haugaland vannområde
2018.

Sak 7 Orientering om status for prosjektet «frivillige tiltak i landbruket»
på Haugalandet
Det ble gitt en orientering fra vannområdekoordinator om status for prosjektet «frivillige
tiltak i landbruket».

Sak 8 Overvåking av vannforekomster i Haugaland vannområde 2018
Resultatene fra fjorårets tre overvåkinger i vannområdet ble gjennomgått av
vannområdekoordinator.
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Sak 9 Møteplan for Haugaland vannområde (2019)
Dato, tid

Utvalg/gruppe/seminar Vert/sted
ol.

April
Kl. 13.00-16.00

Vann og avløpsgruppen i
Haugaland vannområde

Tysvær rådhus

23. mai
Kl. 10.15-13.15

Arbeidsgruppa i
Haugaland vannområde

Tysvær rådhus

18. juni
Kl. 9.30-12.00

Haugaland
vannområdeutvalg

Tysvær rådhus

12. september
Kl. 10.15-13.15

Arbeidsgruppa i
Haugaland vannområde

Tysvær rådhus

26. september
Kl. 8.30-11.30
7. november
Kl. 10.15-13.15
12. desember
Kl. 13.00-16.00

Vann og avløpsgruppen i
Haugaland vannområde
Arbeidsgruppa i
Haugaland vannområde
Vann og avløpsgruppen i
Haugaland vannområde

Tysvær rådhus
Tysvær rådhus
Tysvær rådhus

Eventuelt
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Tema/saker

