Protokoll
2019-03-07

Diarienummer
537-3224-2019

Sammanträde:

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt

Tid:

Torsdag 7 mars kl 10.00-15.00

Plats:

Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra hamngatan 3,
Göteborg

Ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande
Britt Wall, politiker Sotenäs kommun
Karin Enfjäll, Länsstyrelsen i Värmlands län
Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län
Lena Gipperth, professor miljörätt, Göteborgs universitet
Lennart Henriksson, fil.dr i ekologisk zoologi
Per Leander, miljövårdsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län
Rikard Ledin da Rosa, politiker, Göteborgs Stad
Roland Löfblad, civilingenjör
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

Tjänstemän:

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör
Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo, sekreterare
Margreth Folcker, Vattenmyndigheten Västerhavet
Daniel Isaksson, (förmiddag), Vattenmyndigheten Västerhavet
Sabine Lagerberg (förmiddag) Vattenmyndigheten Västerhavet
Robert Lindberg (förmiddag), Vattenmyndigheten Västerhavet
Sara Ejvegård (förmiddag), Vattenmyndigheten Västerhavet

§1 Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat. Konstaterar att vi är beslutsföra med 10 närvarande delegater.

§2 Dagordning

Dagordningen godkänns.

Sida
1(4)

Sara informerar om en artikel i Norrtelje tidning och Barometern som handlar om Vattenmyndigheternas sätt att arbeta med
KMV frågan. Vattenmyndigheterna kommer att bemöta artiklarna allteftersom de dyker upp i det egna distriktet men med
gemensamma formuleringar.
Delegationen godkänner Annika Ekvalls förslag om att sluta
med utskrifter av protokoll, dagordning, noter och underlag till
mötena för att spara på miljön. Vill någon delegat ha något utskrivet innan ett möte, så får de gärna höra av sig till kansliet.
Lars Rosén har slutat i delegationen och kommer förmodligen
att tackas av på juni-mötet då han inte kunde delta på dagens
möte.

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
(växel) 010-2244000

Webbadress:
www.vattenmyndigheterna.se

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

§3 Val justerare

Britt Wall väljs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§4 Föregående
mötesprotokoll.

Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna. Delegationen undrar om kansliet ännu har utrett vad som ligger i
begreppet ”Genomförbara åtgärder” som står i CIS guidance,
som kansliet fick i uppdrag på förra mötet. Kansliet är inte
klara med frågan och ber om att få återkomma med svar senare
i år.

§5 Introduktion till
Vattenförvaltnings
förordningen

Sabine Lagerberg berättar om grunderna för miljökvalitetsnormer (MKN) och undantag. Se Sabines presentation.
Daniel Isaksson berättar om grunderna för kraftigt modifierade
vatten (KMV). Se Daniels presentation.
Delegationen noterade informationen.

§6 Information
om Rydöbruk

Daniel Isaksson presenterar ärendet Rydöbruk. Se Daniels
presentation. Annika Ekvall ber delegationen att fundera på hur
de vill göra med hantering av nya ärenden och vilken roll
delegationen vill ta i det arbetet.
Delegationen noterade informationen och är positiv till att delegera samrådsstart/beslut till kansliet. Behövs dock fortsatt
diskussion om detta framöver. Delegationen vill också ta initiativet tillsammans med de andra distrikten, att lyfta den nya
lagstiftningen och svårigheter med den till regeringen.

§7 Beslut om KMV

Daniel Isaksson presenterar arbetet med KMV, samrådsresultaten och vad vattendelegationen ska ta beslut om. Se Daniels
presentation. Delegationen var positiv till underlaget inför beslut och ger en stor eloge till projektgruppen för väl genomfört
arbete.
Delegationen noterar informationen och beslutar att fastställa
miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten påverkade
av vattenkraft. Roland Löfblad reserverade sig mot beslutet (se
bifogad reservation).

§8 Information om
aktuella frågor

Bemanning kansliet
Annika Ekvall berättar att Margreth Folcker och Niclas Engene
nu har börjat på kansliet. Margreth kommer bl.a. att efter sommaren ta över arbetet som sekreterare i delegationen efter
Hanna-Mari och Niclas kommer bl.a. att jobba med övergödningsfrågor.
Joel Lilljebjörn kommer tillbaka från sin tjänsteledighet 1 april
och Andreas Bäckstrand har nu efter sin tjänsteledighet sagt
upp sig för att fortsätta jobba i sitt egna företag. Ronja Gidlund
kommer att gå på mammaledighet till sommaren.

Ny hemsida
Annika Ekvall berättar om att nu ska även Vattenmyndigheternas hemsida uppdateras och lansering av den nya hemsidan
sker i september.
Vattenorganisationer.se ska läggas ner pga GDPR, men det
kommer att finnas en egen sida för vattenråden på Vattenmyndigheternas nya webb.
Introduktion till nya delegater
För alla som ännu inte har gått introduktionsutbildningen, så
finns det en möjlighet den 4 april. Anmälan sker till Annika
Ekvall så snart som möjligt. Har man inspel till vad som ska tas
upp på utbildningen är det bara att höra av sig till Annika.
Vattenrådens dag 2019
Vattenrådens dag går av stapeln nästa fredag (15/3), temat är
vattnets värde och i dagsläget är det drygt 100 st anmälda.
VP 2019: VM5 och kansliet
Annika Ekvall informerar om Vattenmyndigheternas gemensamma verksamhetsplan för 2019.
Vattenmyndigheterans gemensamt har äskat om mer pengar
från regeringen dels för Länsstyrelsernas arbete med den nya
prövningsplanen samt med Vattenmyndigheternas arbete med
den nya lagstiftningen. Taket för vattenförvaltningens pengar
har legat still sedan 2012.
Delegationen noterade informationen.
§9 Beslut om
delegering till länen

Annika Ekvall berättar om att Vattenmyndigheterna
gemensamt håller på att ta fram en ny arbetsordning för vattendelegationerna pga av den nya lagstiftningen. När arbetsordningen är klar, kommer den att godkännas av landshövdingen i
respektive distrikt. Därefter tas en ny delegering till länen fram
och kommer att förhoppningsvis beslutas av delegationerna på
junimötena. Arbetet är försenat p g a att tolkningen av den nya
lagstiftningen är komplicerad. Hur vi tolkar de nya paragraferna påverkar delegationens arbete.
Delegationen noterade informationen.

§10 Plan 2019 för
delegationen

Annika Ekvall berättar om förslag till plan för delegationen
2019. Tanken med planen är att delegationen kan se vad som
kommer att tas upp på kommande möten och även kan ge inspel på punkter att ta upp på mötena.
Delegationen noterade informationen och föreslog följande
punkter till kommande möten:

-

-

-

-

Gör vattenförvaltningsarbetet någon skillnad ute i verkligheten?
Vilka ska formerna för vattendelegationsmötena vara? Tar
delegationen upp saker på rätt nivå och diskuteras rätt saker?
Hur hanterar man övergödda vatten och vad är egentligen
ett referensvärde/ursprunglig nivå?
Presentera handboken: Naturbaserade lösningar mot översvämning
Lennart undrade om delaktighet i vattenförvaltningen som
togs upp på decembermötet i 2017 samt på januarimötet i
2018. Kansliet kollar upp vad som sas på mötena och återkommer i frågan.
Delegationen vill bjuda in ett eller ev. flera vattenråd till
att delta på ett vattendelegationsmöte framöver för att berätta om sitt arbete och lära känna delegationen. Förslag
är att bjuda in Gullspångs vattenråd till junimötet samt att
bjuda in en av piloterna från CoGoV projektet till decembermötet.
Hur gick det med vattenförvaltningsutredningen? Punkt till
decembermötet.

§11 Inför studiebesök Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo berättar kort att planeringen
i juni
inför studiebesöket i Gullspång pågår och att så fort Lars Rosén
har återkommit med mer information, så kommer ett preliminärt
program att skickas ut. Troligtvis blir det studiebesök på förmiddagen och ordinarie möte på eftermiddagen.
Delegationen noterar informationen och vill om möjligt bjuda in
Gullspångs vattenråd till mötet.
§12 Vattenrådens
årsredovisning 2017

Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo berättar om vattenrådens
årsredovisning för 2017. Rapporten gjordes tillsammans med
Södra Östersjöns vattendistrikt och i rapporten kan man bl.a. läsa
om vad vattenråden gör för de pengar som Vattenmyndigheterna
tilldelar dem i samverkansbidrag varje år. Finns det bra förslag i
delegationen om hur Vattenmyndigheten och Länsstyrelserna kan
dra mer nytta av vattenrådens arbete, så får man gärna skicka in
inspel.
Delegationen noterar informationen och påpekar att Länsstyrelserna behöver stötta vattenråden mer i deras åtgärdsarbete.

Justeras

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Britt Wall

Vid protokollet/ Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo

