Regionalt handlingsprogram
for Rogaland vannregion
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Informasjon om regionalplan og tiltaksprogram
Regional plan for vannforvaltning for Rogaland vannregion 2022-2027 er utarbeidet i tråd med
forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), og plan- og bygningsloven.
Regional vannforvaltningsplan vedtas som en regional plan etter plan- og bygningsloven § 84 med de særregler som følger av vannforskriften.
Planen presenterer hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i et langsiktig
perspektiv, og vil være et sentralt verktøy for en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av
vannet.
For å nå miljømålene som er gitt i planen, er det utarbeidet et regionalt tiltaksprogram med
tiltak for å forebygge, forbedre og/eller gjenopprette miljøtilstanden der det er nødvendig.
Regional plan for Rogaland vannregion 2022-2027 er den andre av i alt tre planrunder fram
mot 2033. Første planperiode var fra 2016-2021. Planen rulleres hvert 6. år.

1 Handlingsprogrammet
I henhold til plan- og bygningsloven § 8-1 skal alle regionale planer ha et handlingsprogram.
Fylkestinget vedtar handlingsprogrammet som en del av den regionale planen.
Handlingsprogrammet viser hvilken oppfølging planen krever og utpeker ansvarlig organ og
samarbeidspartnere for gjennomføring av planen på et overordnet nivå. Handlingsprogrammet
fokuserer på selve planprosessen, og inkluderer ikke tiltak etter det regionale
tiltaksprogrammet.
Handlingsprogrammet deler inn oppgavene på følgende måte
A. Arbeid på regionalt nivå (vannregion)
B. Arbeid på vannområdenivå
C. Oppgaver for sektormyndighetene

Ressursbehov
Handlingsprogrammet skal gi en overordnet oversikt over hvem som har ansvar for vesentlige
oppgaver som er av betydning for gjennomføring av målene og tiltakene i regional plan og
regionalt tiltaksprogram.
I tabellene for arbeid på regionalt nivå og vannområdenivå, er ressurser knyttet til koordinering
og samordning belyst (utover sektormyndighetenes arbeidsoppgaver). Det er altså beregnet
et behov for sekretariats/koordinatorfunksjon for å løse deler eller hele aktiviteten.
Vannregionnivå
På regionalt nivå er ressursbehovet til vannregionarbeidet i stor grad knyttet til eksisterende
sekretariat for Vannregionmyndigheten (Rogaland fylkeskommune).
Spleiselag
Stillingene som er opprettet per 2021 til å koordinere og samordne arbeidet i vannregionen og
i vannområdene, er en forutsetning for mye av tiltaksgjennomføringen, og dermed også
måloppnåelse etter vannforskriften. Det samme gjelder prosjektlederstillingene som er
opprettet til Frivillige tiltak i landbruket på Jæren og på Haugalandet, som har til hensikt å øke
graden av frivillige miljøtiltak i landbrukssektoren. Sekretærstillingen for avløpsgruppen i
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Jæren vannområde har tilsvarende funksjon for fremdrift i arbeidet med sanering og tilsyn av
private spredte avløpsanlegg.
Alle sektormyndigheter
Det er den enkelte sektor som er ansvarlig for å vurdere hvilket ressursbehov den har for å
gjennomføre sitt sektoransvar etter regionalplan, tiltaksprogram og eget sektorregelverk. Det
har ikke vært mulig på dette nivået å anslå ressursbehov for den enkelte sektor/
sektormyndighet. Behovet vil variere mellom kommunene og statlige sektormyndigheter basert
på utfordringsbilde og geografisk tilknytning.
Spesifikt for kommunene
På vannområdenivå er det forutsatt koordinatorstillinger for vannområdene for gjennomføring
av oppgitte aktiviteter. For å bidra til forutsigbarhet og kontinuitet av koordinatorstillingene er
det en klar fordel om dette er faste og hele stillinger i alle vannområdene, eventuelt at andre
oppgaver kan tillegges stillingen slik at det totalt sikres 100% stillinger.
Tiltaksaktiviteten erfares å være sterkt økende i alle vannområder. Basert på ressursbruk på
igangsatte tiltak, og det økende behovet for tiltak som kommunene har ansvar for i
tiltaksprogrammet mot 2027, påpekes det derfor generelt at det vil være et økt behov for
ressursbruk i kommunene og behov for finansiering av tiltak. Dette er trolig den største
flaskehalsen for måloppnåelse. For gjennomføring av større prosjekter og tiltak bør
kommunene fremover vurdere behov for å øke egen ressursbruk, siden koordinatoren ikke vil
ha kapasitet til å involvere seg i alle typer tiltak og prosjekter i vannområdet. Dette gjelder
særlig Haugalandet og Jæren vannområder.
Ressurs- og finansieringsbehov i kommunesektoren må settes på politisk dagsorden i
oppfølging av planen.

Oppfølging og ansvar
Her beskrives ansvarsforholdet knyttet til tiltak og aktiviteter beskrevet i handlingsprogrammet.
Det gis også generell omtale av sektormyndighetenes ansvar for sine tiltak (jf.
tiltaksprogrammet) og overvåking (jf. overvåkingsprogrammet, vedlegg 4 i regionalplanen).
Koordinering og samordning
Rogaland fylkeskommune/vannregionmyndighet for Rogaland vannregion
Vannregionmyndigheten koordinerer oppfølging av forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet
(herunder fremtidige revideringer). Koordineringsansvaret innebærer en lang rekke oppgaver,
blant annet å;
• gjennomføre jevnlige møter i vannregionutvalget og regional referansegruppe,
• arrangere dialog- og samordningsmøter etter behov for å følge opp prioriteringene i
planen.
• rapportering av tiltaksgjennomføringen til statlige myndigheter.
• utarbeide årsrapport som fremlegges for vannregionutvalget.
• koordinere og sørge for at det blir utarbeidet overvåkingsprogrammer.
• opprette langsiktige avtaler og spleiselag for vannområdekoordinatorstillingene.
Vannregionutvalget
Vannregionutvalget er det øverste samarbeidsorganet for vannforvaltningsarbeidet innenfor
vannregionen. Den enkelte representant/sektormyndighet er ansvarlig for å bidra inn aktivt for
å løse oppgavene som er gitt vannregionutvalget etter vannforskriften.
Vannområder og vannområdeutvalg
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Alle de fire vannområdene i Rogaland vannregion har opprettet minimum et vannområdeutvalg
og en arbeidsgruppe. Vannområdene er en viktig arena for diskusjon av felles problemstillinger
og tiltaksgjennomføring. Vannområdene som diskusjonsarena er viktig når plandokumentene
skal revideres. Hver kommune har et ansvar for å involvere seg og bidra gjennom
vannområdeutvalg og faggrupper.
Vannområdekoordinator
Koordinatoren skal være en felles ressurs og kompetanse for kommunene i vannområdene,
bistå kommunene med deres ansvar og oppgaver i vannforvaltningen. De skal også
tilrettelegge til bred deltaking og god informasjon.

Miljøovervåking og tiltak
Kommuner og regionale sektormyndigheter
• Skal igangsette nødvendig tiltaksovervåking og problemkartlegging som er knyttet til
deres ansvarsområde.
• Skal gjennomføre tiltak, jf. vannforskriftens § 22, siste ledd. Ansvar følger av gjeldende
sektorlovverk.
• Skal legge inn ny kunnskap og oppdatere tiltak i vann-nett. (For kommunene skjer dette
i praksis gjennom vannområdekoordinatorene).
• Skal årlig rapportere status for tiltaksgjennomføring innen 30. januar til
Vannregionmyndigheten.
• Skal sikre at det ved nye inngrep foretas vurderinger og avveininger i henhold til
bestemmelsene i vannforskriftens §§ 11 og 12. Vannforskriftens §§ 11 og 12, gjelder
uavhengig av om tiltak er beskrevet i forvaltningsplanen og må vurderes fortløpende
av den enkelte sektormyndighet.
• Innarbeide retningslinjer for arealplanlegging i samfunns- og arealplanleggingsarbeidet
Statsforvalteren
• Skal sikre at klassifiseringen i Vann-Nett er oppdatert etter hvert som ny
overvåkingsdata legges inn.
• Skal utarbeide overvåkingsprogram for vannregionen.
• Skal koordinere og sikre at overvåkingsplanen følges opp.
• Skal foreslå nye overvåkningsbehov dersom det vurderes behov for dette.

Finansiering og spleiselag
Her gis det en oversikt over finansiering og spleiselag knyttet til;
- koordinering av arbeid etter vannforskriften (jf tiltak beskrevet i handlingsprogrammet),
- vannmiljøovervåking (jf. regionalt overvåkingsprogram, vedlegg 4 i regionalplan) og
- tiltaksgjennomføring (jf. tiltaksprogrammet).
Vannområdekoordinatorer
Aktiv drift og aktivitet i vannområdene er avhengig av en koordinatorstilling. For å bidra til
forutsigbarhet og kontinuitet av koordinatorstillingene er det en klar fordel om dette er faste og
hele stillinger i alle vannområdene, eventuelt at andre oppgaver kan tillegges stillingen slik at
det totalt sikres 100% stillinger.
Stillingene er finansiert i et spleiselag mellom statlige øremerkede midler fra Miljødirektoratet,
Rogaland fylkeskommune og kommunene.
Fylkeskommunen har opprettet avtaler med alle fire vertskommuner, der følgende er beskrevet
knyttet til forutsigbarheten i spleiselaget: Oppgavene knyttet til vannforvaltning har permanent
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karakter, og det forventes at lovregulerte krav og statlige forventninger til
vannforvaltningsarbeidet vil vedvare ut over avtaleperioden. Det forventes også at statlige
bidrag til finansiering av oppgavene vil vedvare.
Per i dag er Haugesund kommune vertskapskommune for vannområdekoordinatorstillingen i
Haugaland vannområde, Suldal for stillingen i Ryfylke vannområde, Klepp kommune for
stillingen i Jæren vannområde og Eigersund kommune for stillingen i Dalane vannområde
Rogaland fylkeskommune har bidratt til finansieringen av stillingene dels ved statlig
øremerkede midler og dels fylkeskommunale midler. Bidraget fra stat og fylke har vært på om
lag 75 % av de samla kostnadene (2,1 millioner kr i statlige midler i 2021), mens den resterende
andelen har blitt delt mellom kommunene. Det er i utgangspunktet lagt opp til at dette kan
videreføres i neste planperiode, med forbehold om at det ikke besluttes vesentlige
budsjettendringer.
Andre relevante stillinger der det er opprettet spleiselag
Jæren og Haugalandet vannområder har opprettet prosjektlederstillinger for økt gjennomføring
av frivillige tiltak i landbruket. Jæren vannområde har opprettet en sekretærstilling til drift av en
avløpsgruppe for samordning av kommunenes arbeid med spredt avløp. Denne stillingen
finansieres fullt ut av kommunene.
Vannmiljøovervåking
Miljødirektoratet har ansvar for å organisere, gjennomføre og finansiere basisovervåkingen
(den nasjonalt styrte overvåkingen).
Tiltaksorientert overvåking og problemkartlegging skal som hovedprinsipp betales av den som
påvirker vannmiljøet. Typiske påvirkere er kommuner (kommunalt avløp), industribedrifter og
næringsaktører. En del av den tiltaksorienterte overvåkingen hjemles i konsesjonsvilkår eller
vilkår i utslippstillatelser. Samarbeid om overvåking oppfordres, og kan skje på ulike måter:
• Frivillige spleiselag mellom forvaltning og private, for best mulig effektivitet i
ressursbruk. Gode eksempler er vannområdene sine overvåkingsprogrammer.
• Forurensningsmyndigheten kan pålegge virksomheter som har utslipp i samme
resipient å gå sammen om å gjennomføre undersøkelser, overvåking, eller bekoster
kontrolltiltak foretatt av andre. Pålegg om samarbeid vil typisk være rasjonelt der
samordning av innsatsen kan spare ressurser, eller øke verdien av de undersøkelsene
som gjøres.
Finansiering av tiltak – grunnleggende og supplerende
Grunnleggende tiltak etter sektorlovverk finansieres av sektormyndighetene eller tiltakshaver
(eks. rensekrav til avløpsanlegg eller industri i forurensningslovverket).
Hvis gjennomføring av de grunnleggende tiltakene ikke er nok til å oppnå miljømålene, skal
supplerende tiltak vurderes. Dette er tiltak som går lenger enn kravene i lovverket, men som
er nødvendige for å oppfylle miljømålene i vannforskriften. Eksempler kan være restaurering
av vassdrag eller frivillige jordbrukstiltak. For mange av de supplerende tiltakene, kan
ansvarsforholdet være utfordrende å avklare, og det er gjerne flere aktører som må involveres.
For denne type tiltak finnes det en rekke tilskuddsordninger som tiltakshaver/grunneier
/kommune kan søke på. Se oversikt under 1.4.
Behov for økte midler til tiltaksgjennomføring
For større prosjekter og tiltak der flere kommuner eller sektormyndigheter er involvert,
anbefales det å opprette samarbeid/spleiselag.
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Tilskuddsordninger
Her nevnes de mest sentrale tilskuddsordningene som kommuner, vannområder og andre kan
søke på for å gjennomføre overvåking, utredninger og tiltak iht. regionalt tiltaksprogram. For
oppdatert informasjon om tilskuddsordningene (innretning, retningslinjer, ramme, frister, osv.)
henvises det til nettsiden til den enkelte. Rammen til de ulike tilskuddsordningene følger av
årlig budsjett. Det tas forbehold om at tilskuddsordninger kan endres fra år til år.
Rogaland fylkeskommune
• Tilskuddsordning for vannmiljøtiltak, tilknyttet regionalt tiltaksprogram, frist 21.feb.
• Tilskuddsordning for innlandsfisk, frist 5.mai
• Tilskuddsordning for natur- og miljøtiltak, frist 15.jan.
• Tilskuddsordning for klimaomstilling (inkl. klimatilpasning), frist 15.jan.
Statsforvalteren i Rogaland
• Regionalt klima- og miljøprogram, KMP, frist 15.mars
• Regionalt Miljøprogram, RMP (for landbruksforetak), åpent for søknader fra 15.sep.15.okt. Viktigste midler i RMP:
o Ordninger for å minske næringsavrenning til vann
o Miljøavtaler
o Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Miljødirektoratet
• Midler til tiltak i verneområder (må meldes til Statsforvalteren), frist 10.jan.
• Midler til restaurering av våtmark (må meldes til Statsforvalteren), frist 10.jan.
• Tilskudd til fisketiltak (fiskefondsmidler), forvaltes av Statsforvalteren, frist 15.jan.
• Tilskudd til vannmiljømidler - generell vannforvaltning, frist 15.jan.
• Tilskudd til vannmiljømidler - kalking, forvaltes av Statsforvalteren, frist.15.jan.
• Tilskudd til truede arter, forvaltes av Statsforvalteren, frist 15.jan.
• Tilskudd til truede naturtyper, forvaltes av Statsforvalteren, frist 15.jan.
• Tilskudd til tiltak mot fremmede arter, forvaltes av Statsforvalteren, frist 20.jan
• Tilskudd til klimatilpasning i kommunene og fylkeskommunene, frist 15.feb.
• Tilskudd til kommunale klimatiltak (Klimasats), frist 15. feb.
• Fagmidler for restaurering, forvaltes av fylkeskommunen
• Vannovervåkningsmidler (må meldes til Statsforvalteren)
• Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn, frist 10.des.
Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE
• Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, frist 1.juli
o Skal bedre vannmiljøet der det er forringet av tidligere inngrep, fortrinnsvis til
det som er anbefalt i vannforvaltningsplanen
o Gir ikke tilskudd når tiltaket kan gis i medhold av konsesjonsvilkår

Ordliste for forkortelser brukt i tabellene
FK
K
KLD
SEK
SF
VOK
VOU
VRM
VRU

Fylkeskommunen
Kommune
Klima- og miljødepartementet
Regionale/statlige sektormyndigheter
Statsforvalteren
Vannområdekoordinator
Vannområdeutvalg
Vannregionmyndighet
Vannregionutvalg
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A. Arbeid på regionalt nivå (vannregion)
Hovedansvar

Medvirkende

2022

2023

2024

Koordinatorbehov
2022

VRM

VRU

x

x

x

Sekretariat VRM

2.

Avholde møter i vannregionutvalget og i regional
referansegruppe
Kompetanseheving av vannforskriftsarbeidet i kommunene

x

x

x

Sekretariat VRM

3.

Samordning av arbeidet i vannområdene

VRM

x

x

x

Sekretariat VRM, VOK

4.

Planveiledning til kommunene

FK, SF

x

x

x

5.

Arrangere temamøter etter behov

VRM

VRU, SEK

6.

VRM

SF, VRU

7.

Arrangere felles seminarer/konferanser på aktuelle tema i
vannregionen
Ny planfase: Utarbeidelse av planprogram 2028-2033

VRM

8.

Ny planfase: Utarbeidelse av hovedutfordringer 2028-2033

9.

Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget i Vann-Nett

Aktivitet
1.

FK, SF
VRU, VOU

Sekretariat VRM
x

x

Sekretariat VRM

VRU, SF, SEK, K

x

Sekretariat VRM

VRM

VRU, SF, SEK, K

x

Sekretariat VRM

SF

SEK, K, VOK

10. Rapportering av tiltaksgjennomføring til KLD

VRM

SEK, K

11. Koordinere gjennomføring av regionalt overvåkningsprogram

SF

VOU, VRM

12. Inkludere vannforvaltning systematisk som tema inn arenaer
for landbruksnæringen, f.eks i regionalt landbrukspartnerskap
13. Drift av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak i Rogaland fylke
14. Gjennomføring av restaureringstiltak i vassdrag der
Miljødirektoratet bidrar med midler
15. Drift av tilskuddsordning for innlandsfisk i Rogaland fylke

VRM

16. Arbeide for å bedre finansiering og prioritering av
vannregionarbeidet i tiltaksfasen og i videre planprosess
17. Rette henvendelser til nasjonale myndigheter om behov for
oppfølging/avklaring av behovene beskrevet i regionalt
tiltaksprogram.

VRM

x

x

x

x
x

Sekretariat VRM

x

x

x

VRM, SF

x

x

x

Sekretariat VRM, SF

FK

x

x

x

Sekretariat VRM

x

x

x

Sekretariat VRM

x

x

x

x

x

x

Rogaland
fylkeskommune
Sekretariat VRM

VOU, K

FK
FK, VRU, SEK, K

FK

x

(Fylkesrådmannen)
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18. Arbeide for økt dialog og kunnskapsheving om påvirkninger
og tilstand på kystvann – legge til rette for jevnlige møter
mellom sektormyndigheter, næring, forskning, interessenter.
19. Utarbeide kommunikasjons- og formidlingsplan for oppfølging
av handlingsprogrammet - både internt i fylkeskommunen og
eksternt. Eks; folkevalgtopplæring, informasjon på nettsidene
og vannportalen, infotiltak, og lignende.

VRM

SEK

FK

x

x

x

Sekretariat VRM

x

x

x

Sekretariat VRM

B. Arbeid på vannområdenivå
Aktivitet

Hovedansvar

Medvirkende

2022

2023

2024

Koordinatorbehov
2022

20.

Avholde jevnlige møter i vannområdene

VOK, K

VRM, FK, SF

x

x

x

VOK

21.

Sørge for medvirkning fra allmenne interesser på lokalt nivå

VOK, K

VRM, VOU

x

x

x

VOK

22.

Rapportering av status for oppfølging av tiltaksprogram til
VOU og VRU, samt utarbeide årsrapport
Utnytte finansieringsordninger til tiltak og overvåkning

VOK

SEK, K

x

x

x

VOK

VOK, K

VRM, VOU

x

x

x

VOK, Sekretariat VRM

VOK, K

SEK, K, VOU

x

x

x

VOK

25.

Drifte felles overvåkningsprogram for vannområdet, gi
innspill til rullering av regionalt overvåkningsprogram
Oppfølging av felles prosjekter i tiltaksprogram

VOU

VRM, FK, SF

x

x

x

VOK

26.

Formidlingsarbeid lokalt (inkl. på vannportalen.no)

VOK

VRM

x

x

x

VOK

27.

Oppdatering og utvikling av tiltaksanalyser

VOK

VRM, SEK, K

x

x

x

VOK, Sekretariat VRM

23.
24.
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C. Oppgaver for sektormyndighetene
Aktivitet

Hovedansvar

Medvirkende

2022

2023

2024

28.

Gjennomføring av tiltak iht. regionalt tiltaksprogram 2022-2027

SEK

Tiltakshaver

x

x

x

29.

Delta i revidering av regional vannforvaltningsplan

SEK

30.

Gjennomføre / pålegge tiltaksovervåkning og
problemkartlegging der det vurderes hensiktsmessig.
Tiltakshaver må utforme overvåkningen slik at den svarer på
behovet.
Fortløpende oppdatere fremdrift på tiltaksgjennomføring i
vann-nett
Rapportere bruk av vannforskriften § 12 i enkeltsaker til
vannregionmyndigheten (VRM), f.eks. ved å sende kopi av
vedtak til VRM (iht. brev fra KLD, 20.02.2015) fram til teknisk
løsning er på plass i Vann-Nett.
Rapportere til VRM hvis planens formål avvikes

SEK

Fremskaffe informasjon som er nødvendig for
vannregionmyndighetens rapportering til Klima- og
miljødepartementet

SEK

31.
32.

33.
34.

x
Tiltakshaver

x

x

x

SEK

x

x

x

SEK

x

x

x

SEK

x

x

x
x
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Koordinatorbehov
2022
Sekretariat VRM

VOK

Rogaland vannregion

VANNOMRÅDE:
Kommuner der hele
eller større deler av
kommunen ligger
innenfor vannområdet:

DALANE
Bjerkreim
Eigersund
Gjesdal
Lund
Sokndal

Kommuner der mindre
arealer av kommunen
ligger innenfor
vannområdet:

Hå
Time
Sirdal

JÆREN
Gjesdal
Hå
Klepp
Kvitsøy
Randaberg
Sandnes
Sola
Stavanger
Time
Bjerkreim
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RYFYLKE
Gjesdal
Hjelmeland
Sandnes
Sauda
Strand
Suldal
Ullensvang

HAUGALANDET
Bokn
Haugesund
Karmøy
Tysvær
Vindafjord
Utsira

Bykle
Etne
Sirdal
Vinje

Etne
Sveio
Suldal

Kontakt informasjon
Rogaland fylkeskommune
Pb. 130
4001 Stavanger
E-post: firmapost@rogfk.no
Telefon: 51 51 60 00
www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland/
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