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Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling
Vedtak sak 1:
Haugaland vannområdeutvalg godkjenner innkalling til møte i utvalget (23.6.20).

Sak 2 Referat fra forrige møte i vannområdeutvalget til orientering
Siden nåværende vannområdeutvalg består av nye representanter, ble referatet tatt til
orientering.
Vedtak sak 2:
Haugaland vannområdeutvalg tar referatet fra møte i utvalget (18.6.19) til
orientering.

Sak 3 Presentasjon om vannforvaltningsarbeidet nasjonalt og regionalt
fra Rogaland fylkeskommune (vannregionmyndigheten)
Vannregionkoordinator fra Rogaland fylkeskommune, Anneli Vatshaug Jenssen,
presenterte bakgrunn og organisering for vannforvaltningsarbeidet i Norge, påvirkninger
og tiltak i vannregion Rogaland, fylkeskommunens rolle og den pågående prosessen med
revidering av gjeldende vannforvaltningsplan. Hun formidlet også vannforskriftens, Statens
og fylkeskommunens forventninger til kommunene og vannområdeutvalget i
vannforvaltningsarbeidet.
Presentasjon følger referat.

Sak 4 Presentasjon om Fylkesmannens rolle i vannforvaltningsarbeidet
Ørjan Simonsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling orienterte om Fylkesmannens
ansvar og rolle i vannforvaltningsarbeidet. Det er primært knyttet til kunnskapsinnhenting
(overvåking) i bekker, elver, innsjøer og fjorder, og oppdatering av påvirkninger,
miljøtilstand og miljømål i kart- og informasjonsverktøyet Vann-Nett. I tillegg er
Fylkesmannen sektormyndighet innenfor flere andre fagområder som berører
vannforvaltningsarbeidet, slik som landbruk, industri, VA og planarbeid.
Presentasjon følger referat.
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Sak 5 Presentasjon av vannforvaltningsarbeidet lokalt i Haugaland
vannområde
Vannområdekoordinator for Haugaland vannområde, Sven-Kato Ege, presenterte
vannområdets organisering, påvirkningsbilde og tiltak/prosjekter.
Både i presentasjon fra vannregionmyndigheten (Rogaland fylkeskommune) og i
presentasjon om det lokale vannforvaltningsarbeidet, ble viktigheten av inkludering av
vannforvaltningsarbeidet i kommunene løftet. Utvalget så nødvendigheten av å arbeide for
at vannforvaltningsarbeidet skal implementeres i flere kommunale planer, slik som vannog avløpsplan, kommuneplanens arealdel, økonomiplan osv.
Presentasjon følger referat.

Sak 6 Konstituering av Haugaland vannområdeutvalg
Ole Johan Vierdal og Lin Veronica Jakobsen ble valgt til henholdsvis leder og nestleder for
Haugaland vannområdeutvalg. Man så for seg en innbyrdes arbeidsfordeling som avklares
mellom leder og nestleder.
Endringer i vannregionens forslag til mandat ble gjennomgått, og utvalget hadde ingen
bemerkninger til dette.

Vedtak, sak 6:
Haugaland vannområdeutvalg vedtar vannregionens anbefalinger til mandat og
oppgaver for vannområdet samt utvalgets leder og nestleder.



Haugaland vannområdeutvalg velger Ole Johan Vierdal som leder
Haugaland vannområdeutvalg velger Lin Veronica Jakobsen som nestleder

Sak 7 Godkjenning av årsrapport for Haugaland vannområde 2019
Årsrapport for 2019 ble fremlagt utvalget for godkjenning. Årsrapporten ble gjennomgått av
vannområdekoordinator, og inneholder i grove trekk organisering, aktiviteter, resultater og
vurdering av arbeidet gjennomført i vannområdet i 2019.
Årsrapport følger referat.

Vedtak, sak 7:
Haugaland vannområdeutvalg godkjenner årsrapport for Haugaland vannområde
2019.
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Sak 8 Presentasjon av arbeidet med Regional plan for klimatilpasning i
Rogaland fra Rogaland fylkeskommune
Elin Valand fra Rogaland fylkeskommune leder arbeidet med utarbeidelse av Regional
plan for klimatilpasning i Rogaland. Hun orienterte om den pågående høringsprosessen,
presenterte regionalplanen med tilhørende dokumenter og fremla hvordan
klimatilpasningsarbeidet kan integreres i vannforvaltningsarbeidet i vannområdet.

Presentasjon følger referat.

Sak 9 Møteplan for Haugaland vannområde (2020)

Dato, tid

Utvalg/gruppe/seminar Vert/sted
ol.

Tema/saker

28/9
Kl. 9.00-13.00

Haugaland
vannområdeutvalg

- Befaring
- Revidering av regional plan
for vannforvaltning i
vannregion Rogaland

Tysvær rådhus
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