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Bakgrunn
Formålet med Regionalplan for vannforvaltning 2022-2027 for Rogaland
vannregion, er å gi en oversiktlig framstilling av hvordan vi ønsker å forvalte
vannmiljøet og vannressursene i regionen i et langsiktig perspektiv. Planen skal
bidra til å koordinere og samordne vannforvaltning og arealbruk på tvers av
sektorer, samt kommune- og fylkesgrenser. Gjennom samarbeidet og iht.
vannforskriften, skal vannforvaltningen beskytte vannmiljøet mot forringelse, samt
forbedre og gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok.
Høring
Fylkeskommunen vil med dette brevet varsle at forslag til planen og tilhørende
dokumenter legges ut til høring og offentlig ettersyn i samsvar med nasjonal
fremdriftsplan for arbeidet, og plan- og bygningslovens § 8-3. Vedtak om høring er
gjort i fylkesutvalget 16.02.21 (sak 20/21).
Rogaland fylkeskommune inviterer berørte myndigheter og alle berørte og interesserte
aktører til å uttale seg om planforslaget.
Vi oppfordrer kommunene til bred tverrfaglig og politisk behandling av saken.
Hva ønsker vi tilbakemelding på?
Vi ønsker særlig tilbakemelding på om planen treffer i forhold til den regionale og lokale
tilstanden og behovene i vannregionen (spesielt fastsatte miljømål og planlagte tiltak),
forslaget til retningslinjer for arealplanlegging og konsekvensutredningen for planen.
Plandokumentene som er på høring er lagt som vedlegg, og vil snarlig blir tilgjengelig
for nedlastning på Rogaland fylkeskommunes hjemmeside www.rogfk.no/varetjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid.
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Frist for høringsinnspill
Innspill og merknader til planen sendes til: firmapost@rogfk.no - merk emnefelt med:
«Regionalplan for vannforvaltning – høring».
Eventuelt send brev til Rogaland fylkeskommune, Pb. 130 sentrum, 4001 Stavanger.
Frist: for høringsinnspill: 31. mai 2021.
Opplegg for høringsperioden
Det vil holdes fem høringsmøter; ett på regionalt nivå, og ett for hvert vannområde. På
grunn av smittehensyn vil disse være digitale via Teams. Datoene og tidspunkt for
hvert høringsmøte er listet under, og påmelding vil snarlig blir tilgjengelig på Rogaland
fylkeskommunes side: www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-ogstrategiarbeid.






For Rogaland vannregion (vannregionnivå): 18 mars, kl. 12:00-14:00
For Haugalandet vannområde: 19 mars, kl. 09:00-11:00
For Jæren vannområde: 22 mars, kl. 12:00-14:00
For Dalane vannområde: 25 mars, kl. 09:00-11:00
For Ryfylke vannområde: 26 mars, kl. 09:00-11:00

I tillegg til dette kan fylkeskommunen sette opp særskilte møter eller orientere om
arbeidet til aktører etter avtale. Vennligst ta kontakt med prosjektleder;
anneli.vatshaug.jenssen@rogfk.no.
Mer informasjon
Følg med på vannforvaltningens egen hjemmeside: Vannportalen Rogaland.
Vedtatt regionalplan for vannforvaltning for vannregion Rogaland (2016-2021) med
tilhørende dokumenter er å finne her. Vedtatt plan er gjeldende ut 2021, og kommuner,
vannområder og andre følger opp planen med gjennomføring av ulike typer tiltak,
beskrevet i tiltaksprogrammet.
Hilsen
Anneli Vatshaug Jenssen
Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.
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Adresseliste
KOMMUNER OG STATLIG FORVALTNING (sendt til postmottak)
Bjerkreim kommune
Vinje kommune
Bokn kommune
Agder fylkeskommune
Eigersund kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gjesdal kommune
Vestland fylkeskommune
Hjelmeland kommune
Haugesund kommune
Arkeologisk museum
Hå kommune
Avinor
Karmøy kommune
BaneNOR
Klepp kommune
Direktoratet for mineralforvaltning
Kvitsøy kommune
Fiskeridirektoratet region vest
Lund kommune
Folkehelseinstituttet
Randaberg kommune
Forsvarsbygg
Sandnes kommune
Jernbanedirketoratet
Sauda kommune
Kartverket
Sokndal kommune
Klima- og Miljødepartementet (KLD)
Sola kommune
Kystverket region vest
Stavanger kommune
Landbruksdirektoratet
Strand kommune
Mattilsynet, regionkontoret Sør og Vest
Suldal kommune
Miljødirektoratet
Time kommune
Norges geologiske undersøkelser
Tysvær kommune
NVE Region Sør
Utsira kommune
Riksantikvaren
Vindafjord kommune
Statens vegvesen, Region Vest
Bykle kommune
Statsforvalteren i Agder
Etne kommune
Statsforvalteren i Rogaland
Sveio kommune
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Sirdal kommune
Statsforvalteren i Vestland
Ullensvang kommune
ANDRE ORGANISASJONER
Agder bondelag
agder@bondelaget.no
Arkeologisk museum
post-am@uis.no
Bremnes Seashore
bremnes@seashore.no
Blue Planet
eivind.helland@blueplanet.no
Dalane energi
firmapost@dalane-energi.no
Dalane Friluftsråd
post@friluftsrad-dalane.no
Destinasjon Haugesund og Haugalandet post@visithaugesund.no
Dalane vannområde/koordinator
trine.Salvesen.Royneberg@eigersund.kommune.no
Eigersund næring og havn KF
post@egersund.havn.no
Energi Norge
post@energinorge.no
Fiskarlaget vest
vest@fiskarlaget.no
Fortidsminneforeningen Rogaland
rogaland@fortidsminneforeningen.no
Forum for natur og friluftsliv – Rogaland rogaland@fnf-nett.no
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Fremtiden i våre hender, Haugalandet
christine_haefner@yahoo.de
Fremtiden i våre hender, Stavanger
fivhstavanger@gmail.com
Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO
post@frifo.no
Friluftsrådet Vest
post@friluftsradetVest.no
Friluftsrådenes Landsforbund
post@friluftsrad.no
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO Rogaland post.rogaland@ffo.no
Grønn by
elin@gronnby.no
Grieg Seafood
rogaland@griegseafood.com
Haugaland kraft
post@hkraft.no
Haugaland Landbruksrådgjeving
haugaland@lr.no
Haugaland vekst
post@h-vekst.no
Haugalandet vannområdeutvalg v/koordinator sven-kato.ege@haugesund.kommune.no
Haugesund turistforening
haugesund@turistforeningen.no
Havbruk Vest
hia@sjomatnorge.no
Hydro ASA / Hydro Energi
environment@hydro.com
Innovasjon Norge, Rogaland
rogaland@innovasjonnorge.no
IVAR IKS
ivar@ivar.no
Jordvernforeningen
olaf@gjedrem.com
Jæren friluftsråd
post@jarenfri.no
Jæren vannområde v/koordinator
connie.hellesto@klepp.kommune.no
Karmsund interkommunale havnevesen postmottak@karmsund-havn.no
Kongelige norske båtforbund, region Sør per.skalleberg@lyse.net
KS Rogaland
helene.arholm@ks.no
LOs distriktskontor i Rogaland
rogaland@lo.no
Lyse Produksjon AS
bjornaase.honningsvag@lyse.no
Lysefjorden Utvikling
ole@visitlysefjorden.no
Miljørettet helsevern, Rogaland brann og redning IKS postmottak@rogbr.no
MOWI
ola.helge.hjetland@mowi.com
Natur og ungdom Rogaland
rogaland@nu.no
Naturvernforbundet i Rogaland
rogaland@naturvern.no
NHO Rogaland
nho.rogaland@nho.no
NIBIO, Særheim
Arne.Sabo@nibio.no
NIVA
niva@niva.no
NLA Rogaland
nlarogal@gmail.com
NORCE
post@norceresearch.no
Nordsjøvegen
post@nordsjovegen.no
Norges bonde og småbrukarlag – Rogaland rogaland@smabrukarlaget.no
Norges handikapforbund, region sørvest post@nhf.no
Norges miljøvernforbund
nmf@nmf.no
Norges fiskarlag
fiskarlaget@fiskarlaget.no
Norsk vannforening
post@vannforeningen.no
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Rogaland staleopedal@gmail.com
Norske lakseelver
post@lakseelver.no
Norges jeger og fiskeforbund – Rogaland rogaland@njff.no
Norges Kulturvernforbund
post@kulturvern.no
Norges kystfiskarlag
post@norgeskystfiskarlag.no
Norges rederiforbund
post@rederi.no
Norges skogeierforbund
nsf@skog.no
Norsk industri
post@norskindustri.no
Norsk landbruksrådgivning Dalane
dalane@lr.no
Norsk landbruksrådgivning Rogaland
rogaland@lr.no
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Norsk zoologisk forening
nzf@zoologi.no
Næringsforeningen Haugalandet
post@nforeningen.no
Næringsforeningen i Stavanger regionen post@stavanger-chamber.no
Oikos Rogaland
rogaland@oikos.no
Region Stavanger AB
info@regionstavanger.com
Rennesøy forsøksring, Veksthusrådgiving veksthus@lfr.no
Risavika havn IKS
post@risavika.no
Rogaland Bondelag
rogaland@bondelaget.no
Rogaland Idrettskrets
rogaland@idrettsforbundet.no
Ryfylke energi
te@ryfylkeenergi.no
Ryfylke Friluftsråd
firmapost@ryfri.no
Ryfylke IKS
geir.ims@ryfylkeiks.no
Ryfylke vannområde v/koordinator
jarle.lunde@suldal.kommune.no
Sabima
sabima@sabima.no
Samarbeidsforumet for funksjonshemmede organisasjoner, SAFO Sørvest post@safo.no
Sandnes Havn IKS
sahv@sandnes-havn.no
Sira - Kvina kraftselskap
firmapost@sirakvina.no
Småkraft AS
post@smaakraft.no
Småkraftforeningen
post@smakraftforeninga.no
Statkraft SF
post@statkraft.com
Statnett
firmapost@statnett.no
Statskog SF
post@statskog.no
Stavanger museum
post@museumstavanger.no
Stavanger turistforening
tursenter@stf.no
Stavangerregionen Havn IKS
post@stavanger.havn.no
Universitet i Stavanger
post@uis.no
Vinterlandbruksskolen på Jæren
post@vlj.no
Vestland bondelag
vestland@bondelaget.no
ELVEIGERLAG
Bjerkreim Elveeigarlag BA
post@bjerkreimselva.no
Dirdal Elveeigarlag
terjgil@online.no
Egersund og Helleland Elveeigarlag
post@ehe.no
Espedalselva elveeigarlag
Sigurd_espedal@hotmail.com
Figgjoelva Elveeigarlag
arne@kalberg.no
Frafjordelva elveeigarlag
Terje.brattebo@lyse.net
Hjelmeland elveeigarlag
Spar.hjelmeland@ngbutikk.net
Lyse sameige
kjellyse@lysegard.com
Ognaåna Elveeigarlag
Sigmund.Olsen@kvernelandgroup.com
Ognedal bekkelag
t.ognedal@c2i.net
Sokndalselva Elveeigarlag
hans.birkeland@dabb.no
Suldal Elveeigarlag
post@suldalslagen.com
Suldal forvaltningslag
s-i-ve@online.no
Tengselva og Fotlandsvatnet fiskeeigarlagHans.bergsland@lyse.net
Ulla Elveeigarlag
gunniar@frisurf.no
Vikedal Elveeigarlag
bkopsal@gmail.com
Vorma, Storåna elveeigarlag
asbjorn@tytlandsvik.com
Vormedal Elveeigarlag
knu-kle@online.no
Årdal Elveeigarlag
p-bringe@bringedal.no
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