Vannområde Haugalandet

Referat fra møte i Haugalandet vannområdeutvalg
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Sak 1 Godkjenning av møteinnkallingen
Haugalandet vannområdeutvalg godkjente innkallingen til møtet i utvalget. Det ble påpekt
at det er vannområdekoordinator som er ansvarlig for å kalle inn vararepresentanter hvis
hovedrepresentant ikke kan stille. I tillegg vil sekretariatet ved neste innkalling be om en
bekreftelse per e-post fra representantene om man stiller på møtet eller må melde forfall.
Vedtak sak 1:
Haugalandet vannområdeutvalg godkjenner innkallingen til møtet i utvalget (6.6.17).

Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige møte i vannområdeutvalget
Vedtak sak 2:
Haugalandet vannområdeutvalg godkjenner referatet fra møtet i
vannområdeutvalget (23.3.17).

Sak 3 Fylkesmannens miljøvernavdeling introduserer kartverktøyet
Vann-Nett for vannområdeutvalget
Ørjan Simonsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling ga en innføring i kartverktøyet
Vann-Nett. Det ble fremvist hvordan man navigerer i selve verktøyet, og uthenter relevant
informasjon. For hver vannforekomst vil den mest nyttige informasjonen for
representantene i første omgang ligge under fanene miljøtilstand, påvirkninger og tiltak.
Han forklarte at Vann-Nett det seneste halvannet året har vært «fryst». Dette skyldes at
Miljødirektoratet skal rapportere tilbake til EFTAs overvåkingsprogram, ESA, om
vannarbeidets fremdrift i Norge. Fra høsten av skal Vann-Nett også introduseres på en ny
plattform, som blant annet skal sikre en bedre brukervennlighet.
Representantene hadde innspill på at Vann-Nett må ha en historikk på miljøtilstand,
påvirkninger, tiltak osv., slik at man kan se en utvikling over tid i vannforekomstene. Videre
oppfordret Ørjan Simonsen representantene om å komme med innspill til å videreutvikle
verktøyet.
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Sak 4 Haugalandet vannområdes prioriteringer og arbeidsmåte
Det ble trukket inn at vannarbeidet etter den nasjonale vannforskriften er nytt på
Haugalandet, og at vannområdeutvalgets oppgaver kan virke noe uklare. Likefullt var
representantene tydelige på at utvalget både skal tenke helhetlig og være en pådriver for
vannarbeidet. Slik vil man, til enhver tid, kunne ha en oversikt over de beste løsningene og
prioriteringene for vannområdet.
Vannområdeutvalget har ut ifra et fastlagt mandat klare arbeidsoppgaver å forholde seg til.
Det gjelder blant annet arbeidet for politisk forankring av vannområdearbeidet i
kommunene. Det skjer ved å løfte vannarbeidet inn i kommunenes utvalg med ansvar for
saksområdet. Gudrun Caspersen påpekte at det i plan- og miljøutvalget i Haugesund
kommune meldes opp referatsaker fra ulike eksterne utvalg, og at referater fra
vannområdeutvalgsmøtene og arbeidsgruppemøtene bør inngå som referatsaker. Dette
var også vanlig i flere av de andre kommunene, og det var enighet i utvalget om at en slik
rutine vil kunne bidra til å skape en bedre innsikt og forståelse for vannarbeidet i hver
enkelt kommune. Vannområdeutvalget oppfordret også vannområdekoordinator om å
fortsette sin «informasjonsrunde» rundt om i kommunene. Koordinator opplyste at det er
avtalt en presentasjon i Hovedutvalg teknisk og miljø i Karmøy kommune 5. oktober. Etter
det gjenstår bare Bokn kommune.
Det ble bestemt at vannområdeutvalget ber vannområdekoordinator om å sende referater
fra vannområdeutvalgs- og arbeidsgruppemøter til postmottak i kommunene med faste
representanter i vannområdeutvalget, og henstiller til utvalgets vedtak om å melde inn
referater til relevant utvalg med ansvar for saksområdet.
På bakgrunn av listen over de prioriterte vannforekomstene ber vannområdeutvalget
arbeidsgruppen om å legge frem for utvalget de vurderinger som gjøres om gjennomføring
av tiltak, mulige økonomiske støtteordninger, forutsatt økonomisk medvirkning fra
kommunenes side. Siden Vindafjord kommune har hatt en pågående aksjon rundt Vatsog Landavatnet og en befaring for å involvere VA i kommunen, ønsker utvalget å få en
tilbakemelding på konkrete tiltak som har blitt gjort, og hvilke som tenkes gjennomført i
årene fremover.
Dersom det anses som hensiktsmessig, kan vannområdeutvalget inviteres til å ha en
oppfatning om innspill til årsbudsjett og økonomiplan som den enkelte kommunes
miljørådgiver eller tilsvarende ønsker å fremme.
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Utvalget ønsker med dette vedtaket å tydeliggjøre arbeidsfordelingen mellom
vannområdeutvalg og arbeidsgruppe. Ved å gi arbeidsgruppen ansvar for å bistå
vannområdekoordinator med faglig saksforberedelse, kan vannområdeutvalget, med faglig
solid saksforberedelse, fremme søknader, sette i gang og/eller gi innspill til konkrete tiltak
som måtte være nødvendige i den enkelte kommune eller på tvers av kommunegrensene.
Vedtak, sak 4:
Vannområdeutvalget slutter seg til skissert forventning og arbeidsdeling mellom
vannområdeutvalget og arbeidsgruppen.
Utvalget henstiller til "medlemskommunene" som rutine å legge fram referat fra
vannområdeutvalgets møter som referatsak i det kommunale utvalget som har ansvar for
saksområdet.
Utvalget oppfordrer vannområdekoordinator til å fullføre sin "informasjonsrunde" til
relevant politisk utvalg i kommunene i løpet av høsten 2017.

Sak 5 Felles overvåking av innsjøer og elver i Ryfylke og Haugalandet
vannområder
Sekretariatet informerte om oppstartsarbeidet for felles overvåking av innsjøer og elver i
Ryfylke og Haugalandet vannområder. Konsulentselskapet COWI har fått oppdraget med
å gjennomføre overvåkingen av vannforekomster i Ryfylke og Haugalandet vannområder.
Fredag 7. april hadde undertegnede, Jarle Lunde fra Ryfylke vannområde og COWI
oppstartsmøte for arbeidet med overvåkingen. Avtalen ble signert torsdag 27. april. Det ble
også nevnt at foruten selve rapporten, vil det reviderte tilbudet fra konsulentene også
innbefatte en presentasjon av rapporten for vannområdeutvalg og arbeidsgruppe samt en
befaring med vannområdeutvalget for å vise konsulentenes metodikk ved
prøveinnsamling.

Sak 6 Sekretariatet orienterer
Det ble orientert om følgende:
Arbeidsgruppemøte i Haugalandet vannområde 9. mai
- Landbruksrepresentanter fra vannområdets kommuner var spesielt invitert til møtet.
Bakgrunnen var landbruket som påvirker av vannet. Vannområdekoordinator for
Haugalandet vannområde informerte om vannarbeidet regionalt og lokalt, mens Nono
Dimby fra Fylkesmannens landbruksavdeling i Rogaland formidlet Fylkesmannens ønske
om å bistå kommunene faglig og juridisk. For å kunne møte utfordringene i landbruket ble
det informert om tilskuddsordningene SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket) og RMP
(regionalt miljøprogram), som skal sørge for å redusere næringsavrenningen fra dyrket
mark.

4

Befaring langs nordre del av Vatsvatnet og Landavatnet i Vindafjord kommune
- Onsdag 29. mars var undertegnede, Harald Velde (leder i aksjon Vatsvassdrag),
Hildbjørg Fludal (VA-ingeniør) og Harald Olav Stuhaug (landbruksrådgiver) på befaring.
Målet for befaringen var å få en oversikt over utfordringer, både med tanke på VA og
landbruk. Man noterte seg ulike avløpsrør/drensrør som bør følges opp, og husstander
hvor avløpssystemet ikke så ut til å fungere optimalt. Man ønsket også å se i hvilken grad
kantvegetasjon var tilstedeværende langs vassdraget.
Enkelte grunneiere var med på befaringen, slik at man fikk en dialog om hvilke muligheter
og utfordringer de så for seg. Resultatet var at man fikk en fin fagutveksling mellom
deltakerne om hvor man nå må sette i gang tiltak for å kunne nå målene, og at man nå har
en visuell tilnærming til de lokale problemområdene når man jobber med disse på
kontoret.
Prosjekter i Haugalandet vannområde som har fått tilskudd til vannmiljøtiltak fra Rogaland
fylkeskommune
- Åpning og omlegging av Sakkestadbekken (Haugesund) (kr. 500 000,-). Det ble informert
om at prosjektet hadde fått den klart største tilskuddssummen i fylkeskommunens første
søknadsomgang til vannmiljøtiltak.
- Informasjonskampanje for å hindre spredning av gjedde på Haugalandet (Tysvær,
Karmøy og Haugesund) (kr. 20 000,-). Oppføring av informasjonstavler i nærheten av
belastede lokaliteter tenkes å være det mest hensiktsmessige tiltaket.
Overføringer av midler fra fylkeskommunen til vannområdene
- Vannregionutvalget vedtok, torsdag 30. mars, å overføre statlige midler til vannmiljøtiltak
fra fylkeskommunen til vannområdene i Rogaland. Det ble besluttet at hver av de fire
vannområdene får tildelt å disponere kr. 290 000 til tiltak og kunnskapsinnhenting. Midlene
følger prosjektperioden ut 2019. Bakgrunnen for overføringene knytter seg til økte
overføringer fra Miljødirektoratet og at koordinatorene ble ansatt senere enn planlagt i
2016. Siden vannområdeutvalget disponerer vannområdets midler, henstilte Gudrun
Caspersen til vannområdeutvalget om å følge opp dette og gi innspill til gode prosjekter, i
samråd med arbeidsgruppen. Det ble fra sekretariatets side fortalt at pengene muligens
kunne disponeres til å opprette en stilling etter modell fra Jæren vannområdes «frivillige
tiltak i landbruket», hvor to personer går rundt på gårdsbruk og motiverer bøndene til
positive vannmiljøtiltak. Harald Stakkestad repliserte med at det måtte settes tydelige
retningslinjer for hva en slik stilling ville innebære. Sigmund Alvestad la til at en slik person
burde ha godt gehør blant bøndene.
Fellesmøte tirsdag 6. juni med HOJFF, TJFF, Vindafjord JFL, aktuelle kommuner og
Fylkesmannen angående sjøørreten i Skjoldafjord-systemet
- Lokale jeger- og fiskeforeninger har tatt initiativ til et prosjekt for å kartlegge statusen til
sjøørreten i Skjoldafjord-systemet. Målsettingen er å få en oversikt over artens helse
(lusepåvirkning), registrere og forbedre gyteforhold og på sikt gjenåpne stengte vassdrag.
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Oppstartsmøte for vann- og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde
- Ved arbeidsgruppemøtet 2.februar var det interesse for å danne en temagruppe for vann
og avløp under vannområde Haugalandet. Gruppen vil i hovedsak bestå av VArepresentanter fra hver enkelt kommune og vannområdekoordinator med
sekretariatsfunksjon. Sekretariatet kunne informere om at oppstartsmøtet vil være 20. juni,
og sekretær for VA-gruppen i Jæren vannområde, Monica Nesse, vil være tilstede. Møtet
vil legge grunnlaget for en permanent temagruppe. Hovedfokuset på møtet vil være å
utforme et mandat for gruppen, og diskutere hvilke oppgaver man i fellesskap kan løse på
tvers av kommunene.

Sak 7 Møteplan for Haugalandet vannområde (2017)
Det kom en forespørsel om det gikk an å flytte møtene fra nåværende starttidspunkt kl.
10.00 til kl.12.00. Utvalget sa seg enige i dette, og sekretær vil ta dette til etterretning ved
neste møteinnkalling.
Dato, tid

Utvalg/gruppe/seminar Vert/sted
ol.

Tema/saker

20.6.2017
9.30-13.00

Temagruppe VA

Tysvær kommune/
Tysvær kommunehus

- Oppstartsmøte
- Utforme mandat

7.9.2017
10.15-14.00

Arbeidsgruppa i
Haugalandet vannområde

Haugesund kommune/
Servicesenteret

- Befaring langs
Sakkestadbekken? Få med VA i
Haugesund kommune?

19.9.2017
12.00-15.00?

Haugalandet
vannområdeutvalg

Haugesund kommune/
Servicesenteret

- Befaring langs
Sakkestadbekken/COWI viser
sin metodikk for
elveundersøkelser

7.12.2017
10.15-13.00
Desember

Arbeidsgruppa i
Haugalandet vannområde
Haugalandet vannområde

Tysvær kommune/
Tysvær kommunehus
Tysvær
kommune/Tysvær
kommunehus

Eventuelt
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