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Plats och tid 

Skype, 14.30-15.30 den 20 oktober 2021 

Beslutande 

Peter Sandwall, ordförande 

Annelie Johansson 

Akko Karlsson 

Catherine Legrand 

Johan Löwenadler Davidsson 

Roine Morin 

Sverker Thorén 

Otto von Arnold 

Frånvarande 

Marianne Andersson 

Anders Johnsson 

Jan Persson 

Övriga deltagare från Vattenmyndigheten Södra Östersjöns kansli 

Irene Bohman, Katrin Herrlin Sjöberg, Niklas Holmgren, Anna Karlsson, Christofer Osbeck; 

Jan Petersson, Daniel Smith och Matilda Valman 

Övriga deltagare 

Frida Eklund, Miljö- och vattenenheten, Länsstyrelsen Gotlands län

Paragrafer 

§§ 1–9 

Justeringens plats och tid 

Elektronisk justering 2021-MM-DD 

  



 

Underskrifter 

Peter Sandwall 

Ordförande 

Roine Morin 

Justerare 

Matilda Valman 

Sekreterare  



 

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla delegater välkomna. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Utskickad dagordning fastställs. 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare väljs Roine Morin. 

§ 4 Genomgång av förra mötets protokoll 

Vattendelegationen tar del av informationen och lägger protokollet till handlingarna. 

§ 5 Beslut om att gå vidare med Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormföreskrifter med 

tillhörande bilagor 

Ärendet 

Under samrådet, som hölls 1 november till och med 30 april, har statliga myndigheter, 

kommuner, branschorganisationer och andra aktörer lämnat synpunkter på Förvaltningsplan, 

Åtgärdsprogram miljökvalitetsnormer och Delförvaltningsplan.  

 

Dagens sammanträde 

Presentationer om föreslagna Förvaltningsplaner, Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 

hölls under det nationella vattendelegationsmötet 2020-10-20. 

Gällande Södra Östersjöns vattendistrikt informerar Irene Bohman om att ytterligare fyra 

vattenförekomster föreslås få mindre stränga krav, i jämförelse med samrådsmaterialet.  

Dialoger med myndigheter om Åtgärdsprogram 2021–2027 är inte helt avslutade, däribland 

fortsätter dialogen med Havs- och vattenmyndigheten. 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt beslutar om att ge i uppdrag till kansliet 

att färdigställa Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027 enligt de 

förslag som presenterats. 

Därtill ber delegationen att brunifiering, som beskrivs i förslaget till Förvaltningsplan även 

omnämns i inledningen till förvaltningsplanen. 

Gällande åtgärd Alla 1 (nu kallad Alla centrala myndigheter 1), Vattenplanering, reserverade sig 

Johan Löwenadler Davidsson. 

  



 

§ 6 Beslut om att gå vidare med Delförvaltningsplan och Delåtgärdsprogram för vattenbrist och torka 

Ärendet 

Under samrådet, som hölls 1 november till och med 30 april, har statliga myndigheter, 

kommuner, branschorganisationer och andra aktörer lämnat synpunkter Delförvaltningsplanen.  

 

Dagens sammanträde 

Frida Eklund informerar om dialogen med de olika åtgärdsmyndigheterna och redovisar de 

förslag till ändringar som gjorts och ska göras. Nya förslag till Delförvaltningsplan och 

Delåtgärdsprogram skickas ut till Vattendelegationen 1 november för skriftliga synpunkter 

senast 10 november. 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt beslutar om att ge i uppdrag till kansliet 

att färdigställa Delförvaltningsplan och Delåtgärdsprogram 2021–2027 enligt de förslag som 

presenterats, med följande tillägg: 

- Se över formuleringar i och om åtgärd 1 ska riktas till fler åtgärdsmyndigheter. 

- Se över om åtgärd 2 ska slås samman med åtgärd 3. 

- Se över rubriken till åtgärd 5. 

§ 7 Information om vägen fram till beslut 30 november 2021 

Ärendet 

Dagens sammanträde 

§ 8 Övriga frågor 

§ 9 Mötet avslutas 

Nästa vattendelegationsmöte hålls den 30 november på Länsresidenset i Kalmar. 

Ordförande avslutar mötet. 




