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Vedlegg:
Vedlegg
Sak 1

Referat fra VA-gruppemøte 22. september:
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/rogaland/rogaland--dokumenter/vannomrader/haugaland-vannomrade/moteaktivitet/motereferat-fra-vagruppa-i-hvo---22.9.17.pdf
Referat fra VA-gruppemøte 22. september:
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/rogaland/rogaland--dokumenter/vannomrader/haugaland-vannomrade/moteaktivitet/motereferat-fra-vagruppa-i-hvo---22.9.17.pdf

Sak 2

Sak 3

Sak 4

Henvisninger

Svar (referat) fra
Fylkesmannens
landbruksavdeling
angående
Stakkestadvatnet og
RMP (se eget vedlegg i
e-post).
Forslag til
vannforekomster å
overvåke i 2018 (se
vedlegg 1)
Høringsnotat – Forslag
til endringer i
naturmangfoldloven og
vannforskriften (se eget
vedlegg i e-post).

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene i Jærregionen:
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-12-17-1787
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (Uni Miljø):
https://uni.no/media/manual_upload/Uni_Milj%C3%B8_Tiltaksh%C3%A5ndbok_2017_9_2
9_1836.pdf

Uttalelse fra landets vannregionmyndigheter:
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/samferdsel-plan-ogmiljo/miljo/vannregionene-protesterer-mot-endringer/

Sak 5
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Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige møte i arbeidsgruppa
Forslag til vedtak, sak 1:
Vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde godkjenner referatet fra møtet i
gruppa (22.9.17).

Sak 2 Felles plattform for håndtering av spredte avløp i Haugalandet
vannområde
Utslipp fra private avløpsanlegg er registrert som én av de større påvirkningene i
vannregion Rogaland. Dette gjelder også for Haugalandet vannområde. I regional plan for
vannforvaltning i Rogaland peker man på tilknytning av spredte avløp til offentlig nett og
pålegg om oppgradering av spredte avløp som miljøforbedrende tiltak.
På forrige VA-møte (se henvisning) kom det tydelig frem at samtlige kommuner har
utfordringer knyttet til spredte avløp. Man trakk frem manglende ressurser til å følge opp
avvik. Samtidig så flere i gruppen et potensial i å innføre tilsynsgebyrer, som kan
finansiere en oppfølging av private avløp. Denne oppfølgingen kan skje enten ved
opprettelse av en intern stilling i kommunen eller gjennom et spleiselag av kommuner med
samme behov. Vindafjord kommune er allerede i prosess angående opprettelse av en
intern stilling.
Et annet punkt som ble dratt frem, var å ha en felles form å varsle på samt et felles
regelverk for rørleggere og skjemaer, slik at dette gjøres likt i alle kommuner. Det vil da
være naturlig at man også diskuterer like rensekrav for vannforekomster som deles av
flere kommuner. Det ble òg nevnt å utarbeide en lokal forskrift.
Temaene som omtales under, ble nevnt på forrige møte. Det er viktig at deltakerne i VAgruppen tar stilling til punktene og underpunktene før møtet vårt:


Lokal forskrift

- Ønsker man å revidere og oppgradere eksisterende krav til en lokal forskrift for utslipp fra
mindre avløpsanlegg? (felles forskrift for Jærregionen, se henvisning)
- Sette ned en arbeidsgruppe og utarbeide fremdriftsplan og tidshorisont (når kan dette
skje?), og få dette behandlet politisk.
- Hva bør forskriften inneholde?
- I et forarbeid til en eventuell forskrift må hver enkelt kommune
kartlegge/oppdatere/avklare hvor/hvor mange private avløp det er snakk om. Hvordan
gjøres dette mest hensiktsmessig?
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Felles samarbeid

- Hvis en ikke ønsker seg en felles forskrift, ser man da for seg et samarbeid og en
omforent forståelse knyttet til tilsynsdelen hos involverte kommuner og andre aktører
involvert?
- Hvordan vil dette samarbeidet se ut og fungere? Felles skjemaer og regelverk for tilsyn
samt like krav til rensegrad i felles resipient?
- Sette ned en arbeidsgruppe som kan utforme en felles norm, og få dette behandlet
politisk.
- Må andre aktører involveres? Rørleggere, HIM osv.? HIM har hatt møter med
kommunene «sine», hvor man ser behovet for en bedre samkjøring og erfaringsutveksling
(samarbeid) mellom kommunene.


Opprettelse av stilling for oppfølging av spredte avløp

- Hvilke kommuner tenker seg en slik stilling?
- Vindafjord kommune nærmer seg utlysning av en slik stilling, som skal finansieres ved
hjelp av tilsynsgebyr og evt. andre kommunale gebyrer.
- Sette ned en arbeidsgruppe som kan utarbeide retningslinjer for en slik stilling(er), og få
det behandlet politisk.

Sak 3 Sekretariatet orienterer











I e-post til sekretariatet stiller Fylkesmannen seg positiv til å delta i vann og
avløpsgruppa to ganger i året. Gruppa bestemmer når man ønsker at
Fylkesmannen skal stille. Sekretariatet formidler gruppas svar tilbake til
Fylkesmannen.
Angående å implementere områdene rundt Stakkestadvatnet i regionalt
miljøprogram, henviser Fylkesmannens landbruksavdeling til svar sendt Tysvær
kommune 13. desember 2013 (se eget vedlegg i e-post)
Det er nylig gitt ut en tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (se henvisning).
Boka er utgitt av Uni Miljø, og gir en lettforståelig innføring av hva som er viktig for å
sikre fisk gode leveområder. Videre er det beskrevet hvordan tiltak bør
gjennomføres, og det er vist til flere eksempler på god praksis ved miljøforbedrende
tiltak i elver og bekker.
Vannområdekoordinator avholdt 5. oktober en presentasjon i hovedutvalg teknisk
og miljø i Karmøy kommune.
Vannområdekoordinator avholdt 19. oktober en presentasjon for vannregionutvalget
om status for vannarbeidet i Haugalandet vannområde.
Vannområdekoordinator deltok 26. oktober i et statusmøte for de prioriterte
vannforekomstene i Vindafjord, sammen med Harald Olav Stuhaug og fagpersoner
fra VA.
Vannområdekoordinator deltok 30. oktober i et statusmøte for de prioriterte
vannforekomstene på Karmøy, sammen med Peder Christiansen og fagpersoner
fra miljø, landbruk og VA.
Vannområdekoordinator deltok 31. oktober i et statusmøte for de prioriterte
vannforekomstene i Haugesund, sammen med Ingrid Ebne og fagpersoner fra
landbruk og VA.
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Det ble avholdt møte i arbeidsgruppa i Haugalandet vannområde 1. november. Det
ble tatt stilling til følgende:
- Etter dialogmøter mellom fagenhetene i hver enkelt kommune, vil arbeidsgruppas
medlemmer på vannområdeutvalgets møte, 5. desember, fremlegge hva som er
status for deres kommunes prioriterte vannforekomster, og hvordan man ser for seg
å jobbe videre.
- Forslag til vannforekomster å overvåke i 2018 (se vedlegg 1).
- Det ble diskutert forslag til disponering av vannområdets midler(kr. 290.000,-). Det
er i hovedsak diskutert to forslag til bruk av midlene. 1. Overvannskampanje.
Kampanjen vil rette søkelyset mot avfall som havner i overvann, både fra
privathusholdninger, bedrifter, industri og butikker, og skape en holdningsendring
blant folk flest. Kampanjens form er ikke avklart, men man tenker å gjennomføre
kampanjen gjennom kjøp av tjenester. 2. Seminar om arbeid i og langs vassdrag.
Det ble diskutert å invitere saksbehandlere, entreprenører og personer som er
involvert i den praktiske gjennomføringen av tiltak i og ved vassdrag, til et todelt
seminar med en teoridel og praksisdel. Vannområdekoordinator vil jobbe videre
med dette, og ta dette opp med vannregionmyndigheten.

Sak 4 Orientering omkring endring av vannregionmyndighet
Klima- og miljødepartementet sendte 5. oktober 2017 på høring forslag til endringer i
vannforskriften og naturmangfoldloven (se eget vedlegg i e-post).
Det foreslås at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter
plan- og bygningsloven. En slik frakobling fra plan- og bygningsloven medfører at de
fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter ikke lenger skal ha en formell rolle
i arbeidet. Det foreslås at utvalgte fylkesmenn får ansvaret for å koordinere det
forberedende regionale arbeidet, mens Miljødirektoratet i samråd med øvrige berørte
direktorater utarbeider og sørger for høring av oppdaterte vannforvaltningsplaner, og
oversender tilrådning til Klima- og miljødepartementet.
Det fremgår av forslaget at det blir opptil den enkelte Fylkesmann å bestemme om det
fortsatt skal være vannområder.
I en uttalelse (se henvisning) fra de 11 vannregionmyndighetene, peker man konkret på
flere momenter som gjør den nåværende vannforskriftsmodellen til den mest effektive og
optimale for å nå de miljømålene man har satt seg. Blant annet plan- og bygningslovens
krav til lokal og regional medvirkning.
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Sak 5 Møteplan for VA-gruppa i Haugalandet vannområde (2018)
Dato, tid

Utvalg/gruppe/seminar Vert/sted
ol.

29. jan.-2. feb/
26. feb. - 2. mars.
2-4. mai

Tysvær rådhus

10-14. sept.

Tysvær rådhus

3-7. des.

Tysvær rådhus

Tema/saker

Tysvær rådhus

Eventuelt
Vedlegg 1
Forslag til vannforekomster som ønskes overvåket i 2018:
Vannforekomst(er)
Viksefjorden (Haugesund/Sveio)

Vann-ID
0260010100-2-C

Vikse- og Stølevassdraget
Våge og Kallandsvatnet
(Haugesund/Sveio)

039-74-R
039-73-R

Vatsvatnet (Vindafjord)

038-2036-L

Landavatnet (Vindafjord)

038-22536-L

Bekkefelt Bokn (Bokn)

038-6-R

Førlandsfjorden – indre (Tysvær)

0242040601-C

Førlandsfjorden – ytre (Tysvær)
Tysværvågen – (Tysvær)
Heiavatnet – (Karmøy)
Andre vannforekomster?
Karmsundet? (Haugesund/Karmøy)

0242040602-C
0242040603-C
040-22913-L
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Kommentar
- Ble satt på vent i fjorårets
overvåkingsrunde.
- Lite kunnskap om området.
- Kan bidra til at VA i Haugesund og
Sveio får ressurser til å utføre tiltak.
- Ble satt på vent i fjorårets
overvåkingsrunde.
- Lite kunnskap om området.
- Kan bidra til at VA i Haugesund og
Sveio får ressurser til å utføre tiltak.
- Ni år siden forrige rapport. På tide å
sjekke tilstanden.
- Viktig for å få bøndene til å holde frem
med arbeidet for et renere vassdrag
- Ni år siden forrige rapport. På tide å
sjekke tilstanden.
- Viktig for å få bøndene til å holde frem
med arbeidet for et renere vassdrag
- Alt vann på Bokn er satt i tilstand
«god» uten at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap.
- Gammel rapport viser at indre deler er
organisk belastet. Ny kunnskap bør
innhentes
Mangler tilstrekkelig kunnskap
Mangler tilstrekkelig kunnskap
Kildekartlegging

