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Sammanträde Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt 
 
Tid 1 december 2021, kl 10:00-15:00 
 
Plats Skype 
 
Ledamöter Lisbeth Schultze, ordförande  

Karin Enfjäll, Länsstyrelsen i Värmlands län (förmiddag) 
Mats Abrahamsson, kommunalråd Sotenäs  
Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län 
Lena Gipperth, professor miljörätt, Göteborgs Universitet 
Per Leander, miljövårdsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län 
Roland Löfblad, civilingenjör 
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland 
Louise Thunström, politiker Tanum 
Niclas Åberg, projektledare och Västerhavskonsulent  

  
Tjänstemän Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndighetens kansli 
 Margreth Folcker, sekreterare, Vattenmyndighetens kansli 
 Sandra Brantebäck, vattendirektör, Länsstyrelsen Västra Götaland 

Frida Ramberg (§§ 7 och 12) Vattenmyndighetens kansli 
Björn Lagerdahl (§ 8) Vattenmyndighetens kansli 
Eric Arenius (§ 8) Vattenmyndighetens kansli 
Delilah Lithner (§ 8) Vattenmyndighetens kansli 
Sara Jalhed (§ 9) Vattenmyndighetens kansli 
Niklas Holmgren (§ 9) Vattenmyndighetens kansli Södra Östersjön 
Sabine Lagerberg (§§ 10 och 11) Miljöjuridiska funktionen, Länsstyrelsen 
Västra Götaland  
Johanna Wiberg (§ 11) Miljöjuridiska funktionen, Länsstyrelsen Västra 
Götaland 

  

§ 1 Öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat och konstaterar att vi är beslutsföra med 10 närvarande 
delegater. 

  
§ 2 Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 
§ 3 Val av justerare 
Kristian Wennberg väljs att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna. 
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§ 5 Information om läget kring regeringsprövningen 
Annika Ekvall informerade om det senaste kring den begäran om regeringsprövning av vårt 
åtgärdsprogram som är inskickad av flera kommuner och Havs och vattenmyndigheten.  
 
Vattenmyndigheten har skickat information till Regeringskansliet om vilka ändringar som gjorts efter 
genomfört samråd. Regeringen har därefter skickat detta vidare till berörda myndigheter med en 
fråga om genomförda ändringar är tillräckliga eller om man vidhåller sin begäran om prövning. 
Vattenmyndigheterna har ännu inte fått något besked i frågan.  
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 6 Redovisning och beslut om eventuellt tillägg i Förvaltningsplanen enligt förslag från 
Bottenhavets distrikt   
Annika Ekvall redovisar det förslag på tillägg som Bottenhavets distrikt eventuellt väljer att införa 
i sin Förvaltningsplan. Kansliet är tveksam till detta förslag och anser inte att konsekvenserna är 
tillräckligt analyserade för att vi i detta sena skede ska genomföra ett likande tillägg i vårt 
distrikt. Om det skulle visa sig vara en bra lösning så finns det inget som hindrar att vi gör på 
samma sätt som Bottenhavet avser att göra, längre fram, men vi anser inte att det bör skrivas in i 
Förvaltningsplanen.  
 
Vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt beslutar att inte göra föreslagna tillägg i 
förvaltningsplanen. Kansliet ska bevaka frågan och återkomma till delegationen om det finns behov 
av att genomföra publicering av vilka miljökvalitetsnormer som är under utredning i ett senare skede. 

 
§ 7 Beslut om att godkänna samrådssammanställningen  
Frida Ramberg gick igenom förslaget på samrådssammanställning där synpunkter på genomfört 
samråd finns redovisat på ett övergripande sätt.  
 
Vattendelegationen för Västerhavets vattendistrikt beslutar att godkänna förslag på 
samrådssammanställning. 

 
§ 8 Beslut om Förvaltningsplan 2021-2027 
Björn Lagerdahl presenterar de förändringar som gjorts i Förvaltningsplanen sedan senaste 
mötet. Det handlar främst om uppdaterad statistik och vissa siffror i befintliga tabeller. 
Sammanfattningen av åtgärdsprogrammet i kapitel 8 är också delvis uppdaterad.  
 
Vattendelegationen beslutar att fastställa Förvaltningsplan 2021-2027 med tillhörande bilagor för 
Västerhavets vattendistrikt (dnr 537-47542-2020).  

 
Vattendelegationen uppdrar till vattenmyndighetens kansli att, före publicering, göra eventuella 
tillägg enligt diskussion på dagens möte samt nödvändiga redaktionella justeringar som inte innebär 
ändringar i sak. 

 
Slutligt beslut om godkännande av genomförda ändringar och publicering av Förvaltningsplan 2021 - 
2027 ska fattas av vattendelegationens ordförande senast den 20 december 2021. 
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Beslutet att fastställa Förvaltningsplan 2021 - 2027 gäller under förutsättning att regeringen inte 
beslutar att pröva förslaget till Åtgärdsprogram 2021 – 2027 
 
Roland Löfblad, Louise Thunström, Mats Abrahamsson och Sofia Karlsson reserverade sig mot 
beslutet, se bifogade reservationer.  

 

§ 9 Beslut om åtgärdsprogram 2021-2027 
Niklas Holmgren från Vattenmyndighetens kansli i Södra Östersjöns distrikt redovisar de 

förändringar och uppdateringar som gjorts i Åtgärdsprogrammet sedan mötet i oktober. Bland 

annat har det inledande avsnittet utvecklats något, bilaga 1 har färdigställts och SGU:s åtgärd har 

förtydligats något. Det som återstår att göra nu är främst korrekturläsning och språkgranskning.  

Vattendelegationen beslutar att fastställa Åtgärdsprogram 2021-2027 för Västerhavets vattendistrikt 
(dnr 537-47542-2020). 

 
Vattendelegationen uppdrar till vattenmyndighetens kansli att, innan publicering, göra tillägg enligt 
diskussion på dagens möte samt nödvändiga redaktionella justeringar som inte innebär ändringar i 
sak. 

 
Slutligt beslut om godkännande av genomförda ändringar och publicering av Åtgärdsprogram 2021 -
2027 ska fattas av vattendelegationens ordförande senast den 20 december 2021.  

 
Beslutet att fastställa Åtgärdsprogram 2021 – 2027 gäller under förutsättning att regeringen inte 
beslutar att pröva förslaget till Åtgärdsprogram 2021 – 2027.   
 
Roland Löfblad, Louise Thunström, Mats Abrahamsson och Sofia Karlsson reserverade sig mot 
beslutet, se bifogade reservationer. Lena Gipperth har lämnat ett särskilt yttrande, se bifogad 
skrivelse. Lena Gipperth önskar även en redaktionell ändring som medför ett förtydligande kring att 
om föreslagna åtgärder genomförs bedömer Vattenmyndigheten att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kommer att uppnås. Kansliet kommer att göra en sådan ändring i samråd med Lena Gipperth. 
 

§ 10 Beslut om miljökvalitetsnormer 2021-2027 
Sabine Lagerberg redovisar de ändringar som gjorts sedan delegationsmötet i oktober. Det har 

bland annat tillkommit generella riktvärden för fosfat och nitrit och några justeringar i antalet 

vattenförekomster som föreslås få ett mindre stängt krav avseende näringsämnen. Även några 

korrigeringar i metodbilagan för vattenkraft har genomförts.  

Vattendelegationen beslutar att anta föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i 
Västerhavets vattendistrikt med tillhörande bilagor. 

 
Vattendelegationen beslutar att förklara de vattenförekomster som anges i bilaga 3 till föreskrifter 
om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt som konstgjorda eller kraftigt 
modifierade vattenförekomster. 
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Vattendelegationen uppdrar till vattenmyndighetens kansli att, innan publicering, göra tillägg enligt 
diskussion på dagens möte samt nödvändiga redaktionella justeringar som inte innebär ändringar i 
sak. 

 
Slutligt beslut om godkännande av genomförda ändringar och publicering av föreskrifterna ska fattas 
av vattendelegationens ordförande senast den 20 december. 
 
Roland Löfblad, Louise Thunström, Mats Abrahamsson och Sofia Karlsson reserverade sig mot 
beslutet, se bifogade reservationer.  
 

§ 11 Information om ärendehantering samt om domstolsprövning  
Sabine Lagerberg och Johanna Wiberg informerar om vilka typer av ärenden som kan bli aktuella 

för Vattendelegationen i framtiden och hur dessa bör hanteras.  Diskussionen om hur 

delegationen vill hantera dessa ärenden fortsätter på kommande möten.  

Delegationen noterade informationen. 

§ 12 Återrapporteringen 2020 och 2021  
Frida Ramberg redovisar resultatet från 2020 års återrapportering av åtgärdsprogrammet. 

Rapporten finns publicerad på Vattenmyndigheternas webbplats. Nytt för i år är att det förutom 

den vanliga enkäten, även har genomförts intervjuer med tjänstemän på länsstyrelser och 

kommuner kring hur arbetet har genomförts.  

Arbetet med årets rapportering (2021) har påbörjats och sista svarsdag för denna är 28 feb 2022.  

Delegationen noterade informationen. 

§ 13 Information om aktuella frågor 
Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall redogjorde för aktuella händelser. 

 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 14 Plan för delegationen 2022 
Genomgång av den framåtsyftande planen för delegationen. Eventuellt kommer nytt datum för 
mötet i juni som planeras att bli en fältdag. Det finns en preliminär plan för fältdagen men ytterligare 
idéer mottages tacksamt. 
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 8 Övrigt 
Inga övriga frågor. 
 
 
 
 
 

https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer/2021/kommuners-och-myndigheters-genomforda-atgarder-2020.html
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Justeras Justeras 
 
 
Lisbeth Schultze 

 
 
Kristian Wennberg 

Ordförande 
 
 

Justerare 

Margreth Folcker 
Sekreterare 
 

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 
 
 
 
 

 


