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Sak 1 Representantenes tanker rundt VA-gruppen
- Man ønsket å høre i hvor stor grad vannforskriften var implementert i kommunenes
hovedplaner for vann og avløp.
Tysvær kommune: Hovedplan for vann og avløp kom i 2012. I planen er det både
overordnede mål og delmål knyttet til oppfølging av vannforskriftens vannarbeid.
Kommunens oppfølging av spredte avløp er ikke prioritert.
Karmøy kommune: Hovedplan for avløp kom i 2015. Planen tar i stor grad for seg
kommunale utslipp og opprydningsarbeid, og innbefatter overløp til ferskvann fra
kommunal kloakk. Man ser utfordringer med at ingen jobber med spredte avløp i
kommunen. Det bør på plass en stilling som kan følge opp dette.
Haugesund kommune: Det arbeides med en pågående revidering av hovedplan. Forrige
plan tok i for stor grad for seg vann. Den reviderte utgaven vil i større grad omhandle VA,
og slik konkretisere arbeidet. En målsetning for det kommende arbeidet vil være å
kartlegge Viksefjorden. Det vil være naturlig å involvere Sveio i arbeidet.
Vindafjord kommune: Man fikk en hovedplan i 2016, herunder et kapittel om
resipientundersøkelser. I tillegg har man startet arbeidet med en hovedplan for
overvannshåndtering.

- De faste representantene i arbeidsgruppa har fastsatt en prioriteringsliste over
vannforekomster av hensyn til ulike utfordringer. Det var interessant å vite om de samme
vannforekomstene var prioritert for kartlegging/tiltak fra VA sin side.
Tysvær kommune: Man vet at spredte avløp rundt Skjolda- og Grindefjorden representerer
et potensielt forurensningsproblem, og derfor ønskes prioritert. Ellers samsvarer lista
relativt godt med hvor VA ser for seg at utfordringene deres er lokalisert.
Karmøy kommune: Det er fare for at flere av de prioriterte vannforekomstene kan være
påvirket av spredt avløp. Man vil allikevel avklare om vannforekomstene også påvirkes av
landbruksvirksomhet. Når det gjelder Karmsundet, så har Karmøy fortsatt en del utslipp til
denne resipienten. Dette følges opp.
Haugesund kommune: Prioriteringslista for Haugesund stemmer relativt godt overens med
VA sine betraktninger rundt problemområder. Det ble også påpekt at Aksnesvassdraget
har en del utfordringer knyttet til seg, og at et samarbeid mellom Haugesund og Karmøy
kan være nødvendig.
Vindafjord kommune: Vatsvassdraget er fokusområdet. For at vassdraget skal oppnå god
økologisk tilstand trengs det å følge opp enkelte områder rundt nordre del av Vatsvatnet
og Landavatnet. I tillegg ser man at Skjolda- og Grindefjorden bør prioriteres, og at dette
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bør gjøres i samarbeid med Tysvær.
- Det ble vist til at IVAR (interkommunalt vann, avløp og renovasjon) er en del av VAgruppa på Jæren, og at det kunne være mulig å innlemme HIM (Haugaland
Interkommunale miljøverk) i gruppen. Det ble påpekt at IVAR og HIM har ulike
arbeidsoppgaver, siden HIM kun driver med slamtømming, og at Karmøy ikke er en del av
HIM-samarbeidet. Det var enighet i gruppa om og heller invitere HIM inn i gruppa ved
temamøter eller temagrupper.
Torbjørn Pedersen spilte inn at Sveio burde inviteres inn i VA-gruppen. Sekretariatet vil
følge opp dette videre.

Sak 2 Fastsette mandat for vann og avløpsgruppas arbeid innenfor
Haugalandet vannområde
For å sikre tydelige rammer for vann og avløpsgruppas arbeidsoppgaver ønsket man å
fastsette et mandat. Sekretariatet hadde utformet et mandat som VA-gruppen vedtok, med
en tilføyelse i teksten om møtehyppighet.
I tillegg var det ønskelig å definere oppgaver og mål for gruppa, for og lettere å holde
tråden i arbeidet. Representantene ble enige om disse, men det ble tillagt at oppgaver og
mål kunne endres fortløpende.
Grunnlaget for opprettelsen av en slik gruppe, er blant annet å øke kunnskapsnivået
mellom kommunene og ha en felles forståelse for regelverkshåndtering. For sistnevnte ble
det nevnt å samkjøre en felles strategi for enten frivillig eller tvungen tilkobling. En annen
problemstilling som ble tatt opp, er kommunenes forskjell i størrelse, både geografisk og
befolkningsmessig. Det betyr at kommunene kan ha ulike problemstillinger, og dermed
ulike behov innad i gruppen. Allikevel så representantene viktigheten av en slik gruppe,
siden et fora for felles lovforståelse har vært savnet. Det henger sammen med
kommunenes mange roller. Monica Nesse pekte på at gruppas suksess avhenger av at
kommunene ser nytten av den. Man skal la kommunene få prioritere hva gruppa skal
arbeide med.
Torbjørn Pedersen mente at man burde ha et evalueringsmøte for VA-gruppen høsten
2018, for å oppsummere gevinsten opp mot ressursbruken for representantene. Dette var
det enighet om.
Mandat, mål og oppgaver er beskrevet i vedlegg.
Vedtak sak 2: Vann og avløpsgruppen i Haugalandet vannområde tar mandatet til
etterretning.
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Sak 3 Valg av leder i vann og avløpsgruppa for Haugalandet
vannområde
Det var behov for å velge leder på første møte. Leders hovedoppgave blir å lede gruppas
møter og ha en dialog med sekretariatet.
Vedtak sak 3: Vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde velger Elin Olsgård
til leder.

Sak 4 Diskusjon av konkrete saker aktuelle for vann og avløpsgruppa
Det ble vist til at VA-gruppen i Jæren vannområde under sitt virke blant annet har fått
utarbeidet to felles lokale forskrifter. I den sammenheng ønsket man å vite hva
representantene så for seg av arbeidsoppgaver den nærmeste tiden.
I utgangspunktet vil de faste representantene av gruppa møte, men Monica Nesse
påpekte at hvis VA-gruppen vil ta opp et tema som ligger utenfor den faste
representantens fagområde eller ansvarsområde, vil det være naturlig å invitere inn den
aktuelle fagperson fra de respektive kommuner. Enten i tillegg til, eller istedenfor den faste
representanten.
Det var spesielt tre temaer som ble trukket frem som aktuelle å diskutere og arbeide videre
med i tiden fremover:
- Spredte avløp (felles problemstilling for spesielt Karmøy, Tysvær og Vindafjord.
Diskutere felles rensekrav og hvordan avsette nok ressurser til denne type problemstilling)
- Hvordan er overvannsfokuset hos kommunene?
- Hvordan jobber kommunene i forhold til påslipp fra industri, restauranter osv.?
Sekretariatet fortalte at det var planlagt en befaring for vannområdeutvalg/arbeidsgruppa
langs Sakkestadbekken, som skal gjenåpnes. Monica Nesse viste til at det ville være
gunstig å få med seg VA på slike befaringer. Det vil kunne gi en faglig tyngde når tekniske
valg og løsninger skal forklares.

4

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 Møteplan for Haugalandet vannområde (2017)
Dato, tid

Utvalg/gruppe/seminar
ol.

Vert/sted

Tema/saker

18. eller 22.
september

Vann og avløpsgruppen i
Haugalandet vannområde

Aksdal rådhus

- Spredte avløp
- Overvannshåndtering
- Hvordan jobbe med påslipp
fra industri, restauranter osv.

Eventuelt
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Vedlegg
Mandat for vann og avløpsgruppen i Haugalandet vannområde
«Gruppa skal være vann- og avløpssektorens bidrag til vannarbeidet på Haugalandet. Ved
å utveksle og høyne kompetanse og erfaring, skal gruppa være et effektivt verktøy for å
løse faglige utfordringer intra- og interkommunalt, og slik opptre ressursbesparende.
Foruten nødvendig fornyelse og vedlikehold av privat og offentlig avløpsnett, skal man
arbeide og tilrettelegge for at kommunenes prioriterte vannforekomster når
vannforskriftens miljømål. Det legges opp til kvartalsvis møtevirksomhet»
Vann og avløpsgruppen som temagruppe i Haugalandet vannområde, vil ha følgende
oppgaver:
- Være et faglig fora for kompetanseheving og utveksling av erfaring
- Bidra med faglige innspill i saker knyttet til arbeidet i vannområdet. Det inkluderer også
innspill til tiltaksanalysen for vannområdet og regionalt overvåkingsprogram.
- I saker knyttet til VA skal gruppen gi forslag til vedtak som behandles i
vannområdeutvalget.
- Danne interne arbeidsgrupper som jobber med spesifikke problemstillinger knyttet til VA.
- Gruppas representanter skal på sikt være en del av en tverrfaglig gruppe i deres
respektive kommuner, bestående av fagpersoner fra plan, landbruk, miljø og VA.
Vann og avløpsgruppen som temagruppe i Haugalandet vannområde, vil ha følgende mål:
- Minske avrenningen av næringsstoffer fra private og offentlige avløpsanlegg til vassdrag.
- Bidra til et felles løft på tvers av kommunene når det gjelder avløp i spredt bebyggelse.
- Etablere et forum for utveksling, samarbeid og koordinering av ressurser.
- Bedre oversikten over status på separate anlegg og på ledningsnettet (koblinger,
overløp).
- Bidra til likere strategier blant kommunene mht. avgiftsreglement og typegodkjenninger.
- Bidra til utskiftning av separate anlegg som ikke fungerer tilfredsstillende og utbedringer
av feilkoblinger og overløp.
- Løse utfordringer knyttet til påslipp fra industri, restauranter osv.
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