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Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen
Vedtak sak 1:
Haugalandet vannområdeutvalg godkjenner innkallingen til møtet i utvalget
(23.3.17).

Sak 2 Orientering om den nye vannområdekoordinatorstillingen,
vannforvaltningsarbeidet og vannområdeutvalgets mandat
Prosjektleder for Vannregion Rogaland, Vegard Næss, orienterte om
vannforvaltningsarbeidet. Både organisering, mandater og oppgaver regionalt og lokalt i
vannarbeidet ble forklart samt hvordan de regionale plandokumentene skal tolkes og
forvaltes. Det ble også opplyst om tiltaksgjennomføringen, og hvordan den kan
implementeres hos kommunene som sektormyndighet. Ved tiltaksgjennomføring ble det
også nevnt at det finnes ulike nasjonale og regionale støtteordninger knyttet til
vannmiljøtiltak, som rensetiltak i landbruket eller habitatforbedrende tiltak.
Man ønsket å vite om vannarbeidet med dets vannforskrift også omhandler drikkevann.
Det ble forklart at det er Mattilsynet som er sektormyndighet knyttet til drikkevann, og slik
sikrer at drikkevannsforskriften overholdes av blant annet vannverkseier. Forskriften
beskriver blant annet vannverkseiers plikt til å sørge for rent drikkevann. Samtidig er
vannforskriftens mål om god kjemisk og økologisk tilstand til en viss grad også overførbar
til graden av godt drikkevann. Endringer i artssammensetningen til mer
forurensningstolerante arter, og i verste fall oppblomstring av cyanobakterier, vil på
samme måte føre til at vannforekomsten, i de fleste tilfeller, ikke oppnår god miljøtilstand
og i mindre grad er egnet som drikkevann.
Siden flere av kommunene i vannområdet har hatt vannforekomster med oppblomstringer
av cyanobakterier, eller drikkevannsforekomster hvor man vil unngå slike oppblomstringer,
påpekte Vegard Næss at et tettere samarbeid rundt problematikken burde vurderes.
Det ble fra representantene stilt spørsmål angående vedtaksstemming i
vannområdeutvalget. Vegard Næss viste til at man i Jæren vannområdeutvalg nå hadde
innført dette, men at dette måtte vurderes i hvert enkelt vannområde. Det var enighet blant
representantene om at det per nå ikke var behov for avstemning. Uenighet knyttet til en
sak blant representantene i gruppa burde allikevel oppføres som et avvik, og komme frem
i referat, sammen med det aktuelle vedtak.

Vedtak sak 2:
Haugalandet vannområdeutvalg tar mandatet til etterretning
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Sak 3 Valg av leder og nestleder for Haugalandet vannområde
Det var behov for å velge leder og nestleder på første møte. Leder og nestleder ble valgt
av de tilstedeværende representantene fra kommunene. Leder og nestleders oppgaver er
beskrevet nærmere i vedlagt mandat (se vedlegg i dagsorden til møte 23.3.17).
Gudrun Caspersen ble foreslått som leder, og sa seg villig til å påta seg vervet. Endre
Stople ble foreslått som nestleder, og sa seg også villig til å påta seg vervet. Valgene av
begge vervene ble enstemmig vedtatt.
Det var også enighet hos vannområdeutvalgets representanter om og ikke ha en
vararepresentant til leder- og nestlederverv i utvalget.

Vedtak sak 3:
 Haugalandet vannområdeutvalg velger Gudrun Caspersen som leder
 Haugalandet vannområde velger Endre Stople som nestleder

Sak 4 Prioriterte vassdrag og fjorder på Haugalandet
Vannområdekoordinator for Haugalandet, Sven-Kato Ege, presenterte en oversikt over
hvilke vassdrag og fjorder kommunene på Haugalandet ønsker å prioritere i tiltaksperioden
2016-2021. De prioriterte vannforekomstene (se tabell 1 i dagsorden til møte 23.3.17) er
prioritert på bakgrunn i fare for og ikke oppnå god miljøtilstand innen 2021. Det kan
skyldes én eller flere påvirkninger. Disse påvirkningene kan være sur nedbør, landbruksog kloakkforurensning, habitatødeleggelse, forurensa bunnsedimenter og tilstedeværelse
av fremmede arter. Det er også knyttet en rekke brukerinteresser til disse
vannforekomstene.
På bakgrunn av presentasjonen ble det stilt spørsmål omkring vannområdekoordinators og
vannområdets rolle knyttet til uttalelser i forbindelse med reguleringsplaner. Det har ikke
vært en vanlig oppgave til nå i f.eks. Jæren vannområde, og ville nok krevd en stor
mengde arbeidsinnsats å følge opp. En slik oppgave er i større grad tillagt Fylkesmann og
fylkeskommune. For vannområdekoordinator og vannområdets del, bør innsatsen rettes
mot å få vannarbeidet kjent i politikken. På den måten vil kommunene i større grad kunne
ansvarliggjøres i prosesser som omhandler vanninteresser.
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Sak 5 Sekretariatet orienterer
Overvåking/problemkartlegging av vannforekomster i Haugalandet vannområde
Haugalandet vannområde, sammen med Ryfylke vannområde, har fått sendt ut et anbud
til fire utvalgte konsulentselskaper. Gjennom et spleiselag mellom Fylkesmannen i
Rogaland og kommunene med vannforekomster som ønskes undersøkt, har man som mål
å få kartlagt den biologiske tilstanden i de aktuelle vannforekomster.
Man har mottatt to tilbud, og innen et par uker ønsker man å ha på plass en avtale med
konsulentselskap. Innsjøovervåkingen vil pågå i tidsrommet mai-oktober, mens
elveovervåkingen vil skje i september/oktober. Rapporten fra konsulentselskap vil være i
hende rundt årsskiftet.
Opprettelse av en vann- og avløpsgruppe i Haugalandet vannområde
Det ble informert om VA sin møtedeltakelse på arbeidsgruppemøtet 2. februar, hvor man
på sikt ønsket en fast VA-gruppe i vannområdet. Slik kan kompetanse og erfaring
utveksles. Dette kan være med på å oppfylle regionalplanens ønske om medvirkning fra
vann- og avløpssektoren i arbeidet for et bedre vannmiljø. Vannområdekoordinator vil
sammen med kommunene jobbe videre med opprettelsen av en VA-gruppe.

Sak 6 Lokalisering av vannområdeutvalgsmøtene
Tidligere møter i Haugalandet vannområdeutvalg har blitt avholdt på Tysvær
kommunehus, og det var full enighet om å videreføre denne praksisen. Tidspunkt for når
på dagen møtene skulle gjennomføres, ble diskutert, og man ble enige om at de ønskes
og avholdes på formiddagen.

Sak 7 Møteplan for Haugalandet vannområde (2017)

Dato, tid

Utvalg/gruppe/seminar Vert/sted
ol.

6.6.2017

Vannområdeutvalg

19.9.2017

Vannområdeutvalg

Desember??

Vannområdeutvalg

Tysvær kommunehus/
Aksdal
Servicesenteret/
Haugesund
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Tema/saker

- Mulig med en befaring langs
Sakkestadbekken i forbindelse
med møtet

