Protokoll
2019-06-19

Diarienummer
537-3224-2019

Sammanträde:

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt

Tid:

Onsdag 19 juni kl 10.00-15.00, varav eftermiddagen ute i
fält med Gullspånsg vattenråd

Plats:

Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra hamngatan 3,
Göteborg

Ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande
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
Sabine Lagerberg (Skype, punkt 7) Vattenmyndigheten
Västerhavet
Matilda Norberg (Gullspångs vattenråd)
Robert Skogh (Gullspångs vattenråd)
Håkan Magnusson (Gullspångs kommun)

Övriga:

§1 Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat. Konstaterar att vi är beslutsföra med 9 närvarande delegater.

§2 Dagordning

Dagordningen godkänns. Inga övriga punkter.

§3 Val justerare

Per Leander väljs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§4 Föregående
mötesprotokoll.

Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna.

§5 Information om
aktuella frågor

Bemanning kansliet och nya vattenvårdsdirektörer i andra
distrikt
Lisa Lundstedt har slutat som VVD i Bottenvikens distrikt och
ersatts med Johanna Söderasp som är nydisputerad jurist. Mats
Wallin, VVD Norra Östersjön) ska börja på SGU och just nu
pågår det rekrytering för hans tjänst.
Joel Lilljebjörn går till beredningssekretariatet i Västra Götalands län efter sommaren och ska jobba med dricksvattenfrå-
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gor. Delilah Lithner är tjänstledig ett år för att jobba på VTI.
Ronja Gidlund går nu på sin mammaledighet, rekrytering för
hennes vikariat pågår och 31 personer har sökt tjänsten. HannaMari Pekkarinen Rieppo (nuvarande sekreterare i delegationen)
ska vara utlånad till Anders Danielsson som stabshandläggare
hösten 2019.
Margreth Folcker tar över sekreterarrollen för vattendelegationen från och med i sommar.
Delegationen noterade informationen.
NAP remissvar
Själva planen ska besvaras vecka 26. Vattenmyndigheterna
(VM5) svar bakas in i respektive läns remissvar. VM5 har generella synpunkter på planen. Annika visar en Excel-fil där
VM5:s samlade svar finns. Annika skickar filen till Per och
Kristian för inspel till deras remissvar.
Väldigt lite spår av vattenförvaltningen finns med i NAP:en.
Överlag behöver VM5 och länen mer resurser pga NAP:en, för
det här ett jättestort arbete på för länen. Det finns mycket
dammar som inte är kopplade till kraftverk i många län och hur
man ska hantera dem i NAP:en är fortfarande oklart.
Delegationen gav i upp drag till Annika att skicka ut processen
för NAP:en till delegationen.
Rapport regeringsuppdrag, undantag/miljökvalitetsnormer
Uppdraget kom från regeringen 2017 och i år rapporterade
VM5 för 2018. VM5 ska kolla på alla vattenförekomster för
alla branscher om de kan falla ut som KMV, undantag eller
mindre stränga krav. Läs gärna rapporten som skickades i underlaget till mötet.
Delegationen noterade informationen.
Anmälan till nationella delegationsmötet
Glöm inte att anmäla er till det nationella delegationsmötet
senast 21 augusti på länken:
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2019/Pages/na
tionellt-vattendelegationsmote-2019.aspx
Delegationen noterade informationen.
Arbetsordning delegationen
Arbetsordningen är synkad med de andra distrikten, men kan
ev. skilja på några enkla punkter. Landshövdingen tar beslut
om inte delegationen har några synpunkter. Inga synpunkter
från delegationen.

Ordföranden fastställde arbetsordningen.
Övrigt
VVD har träffat vattenförvaltningsutredningen och troligtvis
förlängs utredningen till årsskiftet. VM5 hade en hel del synpunkter på det förslag som utredningen presenterat för sin expertgrupp, där bland andra vattenvårdsdirektör Joakim Kruse
finns med och fick vid mötet den 10 juni tillfälle att utveckla
sin syn på vad som behöver förändras.
Delegationen noterade informationen.
§6 Beslut delegering Några distrikt har redan beslutat delegering till länen.
till länen
Inga synpunkter från delegationen på det utskickade förslaget.
Delegationen beslutade att godta förslaget.
§7 Forsåker

Sabine presenterar läget i Forsåkers ärendet och visar en analys
av domen. Ärendet har inte blivit överklagat. Det vi och Länsstyrelsen har lärt oss är att vi behöver bli bättre på att kräva in
kostnadsberäkningar. En annan lärdom är att i remissomgången
måste vi vara extremt tydliga i våra frågor till remissinstanserna.
Delegationen noterade informationen.

§8 Förslag till beslut Ordföranden frågar om delegationen hade några synpunkter på
om ny baslinje
förslaget. Delegationen hade inga synpunkter på förslaget.
Delegationen godkände förslaget.
§9 Inriktning nästa
åtgärdsprogram

Annika Ekvall presenterar förslaget för arbetsprocess och
inriktning för nytt åtgärdsprogram (ÅP). Tyvärr finns det inga
sanktioner idag om man inte gör sina åtgärder, men EU kommissionen kritiserar Sverige för vissa delar i vårt arbete. Vattendelegationen ska löpande informeras fram till samrådet
kring utvecklingen av nya ÅP. November 2020 börjar samrådet
om Förvaltningsplan, ÅP och MKN.
Delegationen diskuterade frågan och påpekade att det måste
vara väldigt tydligt i nästa ÅP hur stort åtgärdsgapet är. Resultaten måste vara tydligt för att bl.a. politiker ska kunna förstå
problemen och driva sakfrågorna bättre.
Ordföranden vill att delegaterna ska lägga mer tid på att läsa in
sig innan mötena för att det ska bli mer tid att diskutera och
inte bara ställa förståelsefrågor.
Delegationen godtog den utskickade planen.

§10 Plan 2019/2020
för delegationen

Margreth Folcker berättar om uppdateringen av plan för
delegationen 2019/2020.
Delegationen noterade informationen och föreslog att punkten
om delaktighet flyttas till december mötet istället. Delegationen
föreslog också nya punkter att ta upp på kommande möten:
- Markavvattning.
- Hur kommunicerar vi ut vad vattenförvaltningen gör för
nytta bl.a. till politiker och kommuner.
- Övergödningsåtgärder, hur ska vi jobba med dem för att
uppnå de målen?

§11 Gullspångs
Matilda Norberg (nuvarande samordnare) och Robert Skogh
vattenråd presenterar (medlem, brukare och dataleverantör till VR) från Gullspångs vatsig
tenråd presenterade kort lite om deras verksamhet och arbete.
Delegationen noterar informationen.

Justeras

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Per Leander

Vid protokollet/ Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo

