
 

 

    

Arrangør: Rogaland fylkeskommune (vannregion) i samarbeid med Miljødirektoratet  

Målgruppe:  Kommuner, vannområder og Fylkesmannen 

Sted:   Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14 

Dato:   Tirsdag 3. desember 2019 

Tid:   Kl. 10.00 – 15.00 (Registrering og kaffe fra kl. 9.30) 

Påmelding innen 24. november via denne lenken: 
http://www.rogfk.no/Arrangementer/Kurs-i-kostnadsberegning-og-tiltak 

 

Bilde fra Store Stokkavatn i Stavanger. Foto: Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune 

Bakgrunn og hensikt 

Arbeidet med revidering av regional vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram for 
Rogaland vannregion starter nå opp. Alle sektormyndigheter har i dette arbeidet ansvar 
for å revurdere og fastsette tiltak innenfor sitt sektoransvar. 

Behov for økt fokus på tiltak i forhold til landbruk og avløp. 

Nasjonale føringer gitt i brev av 19. mars 2019 fra Klima- og miljødepartementet 

Hensikten med kurset er at kommunene skal få veiledning i tiltaksvurderinger og økt 
kompetanse til å følge opp sitt sektoransvar i forbindelse med rullering av plan og 
tiltaksprogram. 

 

Invitasjon  

Kurs i tiltak, kostnadsberegning og tiltaksregistrering 
innen avløp og jordbruk 

 

https://intranett2.rogfk.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/8295acf187ab41d7b9a4acd901886926/nasjonale-foringer-for-arbeidet-med-oppdatering-av-de-regionale-vannforvaltningsplanene.pdf


 

 

PROGRAM 
 

Tidspunkt 
 

Tema Foredragsholder 

9.30 – 10.00 
 

Registering. Frokostbuffe og kaffe  

10.00 – 10.10 
 

Velkommen  Steinar Eldøy 
Rogaland fylkeskommune 
 

10.10 – 10.20 
 

Informasjon om oppdatering av 
vannforvaltningsplanene og tiltaksprogram 
 

Vegard Næss 
Rogaland fylkeskommune 
 

10.20 – 10.40 
 

Bedre tiltaksprogram – nå med 
kostnadsoverslag og positive virkninger for 
økosystem og samfunn 
 

Helga Gunnarsdóttir 
Miljødirektoratet 

10.40 – 11.10 
 

Eutrofi, nasjonale føringer avløp og jordbruk, 
avlastningsbehov, måloppnåelser og 
prioriteringer 
 

Helga Gunnarsdóttir 
Miljødirektoratet 

11.10 – 11.25 
 

Avløpspåvirkning på vannmiljø i Rogaland 
Om status, påvirkninger og utfordringer 

Marit Sundsvik Bendixen  
Fylkesmannen i Rogaland 
Miljøvernavdeling 
 

11.25 – 11.40 
 

Landbrukspåvirkning på vannmiljø i Rogaland 
Om status, påvirkninger og utfordringer 

Monica Dahlmo  
Fylkesmannen i Rogaland 
Landbruksavdeling 
 

11.40 – 12.30 
 

Lunsj  

12.30 – 12.50 Retningslinjer for kostnadsoverslag 
 

Helga Gunnarsdóttir 
Miljødirektoratet 
 

12.50 – 13.20 
 

Jordbrukstiltak – kvantifisering og beregning av 
kostnader 
 

Helga Gunnarsdóttir 
Miljødirektoratet 

13.20 – 14.00 
 

Avløpstiltak – planer, kvantifisering og 
kostnadsoverslag 
 

Helga Gunnarsdóttir 
Miljødirektoratet 

14.00 – 14.15 Pause og pausemat 
 

 

14.15 – 14.45 Bruk av Vann-Nett (hvordan finne fram) og 
hvordan legge inn tiltak 
 

Vegard Næss 
Rogaland fylkeskommune 
 

14.45 – 15.00 Videre fremdrift. 
Om frister for innlegging av tiltak i Vann-Nett, 
hvem gjør hva og videre planprosess  
 

Steinar Eldøy 
Rogaland fylkeskommune 

15.00 Vel hjem! 
 

 

 


