
Vattendelegationen Norra Östersjön

11 december 2018, Västerås



5. Beslut om kompletterande 
övervakningsprogram för 12 nya 

prioriterade ämnen
(separat ppt – Mats)



7. Kraftigt modifierade vatten på 
grund av vattenkraft –

inriktningsbeslut om vidare 
hantering

(separat ppt – Daniel Isaksson och Mats)



6. Omvärldsbevakning
Skjuts till senare tillfälle



8. Förslag till reviderad av 
arbetsordning för Vatten-

delegationen samt förslag till 
Vattendelegationens överlåtelse

av arbetsuppgifter



Anledning till omarbetning
• Ny lagstiftning innebär nya arbetsuppgifter

• Allmän uppfräschning och komplettering

• Finns en poäng med att arbetsordningarna är så 
lika som möjligt i de fem distrikten

– Bra om eventuella olikheter motiveras 

• Utgångspunkt: inga ändringar av AO ”i onödan”



Arbetsordningens innehåll
• Bestämmer hur delegationen ska arbeta

• Hänvisar till lagtexten, men behöver inte upprepa denna

• Behöver kompletteras med ett beslut om vad 
delegationen delegerar till tjänstemännen (överlåtelse 
av arbetsuppgifter)

• Tre vattenvårdsdirektörer fick i den 19 sep i uppdrag av 
delegationernas ordföranden att till decembermötena ta 
fram gemensam förslag reviderad AO



Vad? Vem? När?
Nya lagtexten innebär: 
• Överprövning av kommunala beslut om undantag

• Besked inom 3 veckor. Hur hantera korta tidsfrister? Vem?
• Ändring eller inte ändring av MKN. Ska vattendelegationen 

besluta i båda fallen?

• Domstolen kan föreslå ändrade normer
• Ska inhämta vattenmyndighetens åsikt
• Ändring eller inte ändring av MKN? Ska vattendelegationen 

besluta i båda fallen?
• Påverkan på ÅP?
• Vad gäller för hänskjutande av beslut till regeringen. Kommer 

kanske förtydligas i uppdaterad förordning



Ur prop 2017/18:243
Vattenmiljö och vattenkraft

• Regeringens förslag: En kommun ska underrätta den länsstyrelse 
som är vattenmyndighet, om kommunen tillämpar en 
undantagsbestämmelse för att tillåta
– en ny verksamhet eller åtgärd som ändrar en vattenförekomsts fysiska 

egenskaper eller ändrar en grundvattenförekomst, eller 

– en samhällsnyttig verksamhet som innebär risk för att en 
ytvattenförekomsts status ändras från hög till god.

• Länsstyrelsen ska pröva kommunens beslut, om det finns skäl 
att anta att det inte finns förutsättningar för beslutet eller att en brist i 
ärendets handläggning haft betydelse för utgången. Länsstyrelsen 
ska besluta i frågan om huruvida en överprövning ska ske inom tre 
veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen.

• Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut om 
förutsättningarna för undantag inte är uppfyllda.



Ur prop 2017/18:243
Vattenmiljö och vattenkraft 2

• Regeringens förslag: Om det vid en enskild prövning finns 
anledning att anta att ett vatten som kan påverkas inte har den 
kvalitet som lagts till grund för en miljökvalitetsnorm för 
vattnet eller att något annat förhållande av betydelse för 
normgivningen inte överensstämmer med det som lagts till 
grund för en sådan norm, ska mark- och miljödomstolen begära in 
ett yttrande från vattenmyndigheten. I begäran ska domstolen 
redogöra för den bristande överensstämmelsen och de skäl som 
talar för att ändra miljökvalitetsnormerna så att bristen avhjälps. 

• Ett yttrande ska också inhämtas innan domstolen beslutar att 
tillåta en ny eller ändrad samhällsnyttig verksamhet med stöd 
av föreskrifter om undantag för sådana verksamheter.



Ur prop 2017/18:243
Vattenmiljö och vattenkraft 3

• Regeringens bedömning: Genom skyldigheten att hämta in 
vattenmyndighetens yttrande ges utrymme för 
vattenmyndigheten att – innan domstolen avslutar sin 
prövning – göra de ändringar i fråga om klassificering av 
vatten och miljökvalitetsnormer som föranleds av utredningen 
i målet. 

• Om vattenmyndigheten finner att det inte finns utrymme eller 
skäl för att ändra miljökvalitetsnormerna, kan regeringen 
ändra miljökvalitetsnormerna. På så sätt säkerställs 
nödvändiga intresseavvägningar av betydelse för 
normsättningen.



Konsekvenser av ny lagstiftning
• Högre krav och förväntningar på en mer adaptiv vattenförvaltning

– VM ska hela tiden kunna anpassa bedömningar och MKN till 
behov och förutsättningar i enskilda fall

– Behöver bygga på mer detaljerade underlag och bedömningar
– Förutsätter ökad samverkan mellan VM, beredningssekretariaten 

och övriga delar av länsstyrelserna

• Mer arbete för beredningssekretariaten
– Större behov av underlag, löpande bedömningar och ändringar
– Förhoppningsvis växelverkan med insatser som ändå görs i 

enskilda ärenden

• Mer arbete för vattendelegationen
– Större behov av löpande beslut



Både möjlighet och risk

• Om Vattenmyndigheten och beredningssekretariaten 
ligger steget före kan vi säkerställa en adaptiv och 
förutseende normsättning så att vattenförvaltningen 
utvecklas enligt EU-rätten

• Om vi blir ”tvungna” att bara reagera på andras beslut 
finns en risk för ett lapptäcke av oförenliga 
bedömningar och avgöranden



Hur går vi vidare?

• Föreslås att en liten arbetsgrupp (minst 2 
delegater) ser över förslag till reviderad 
arbetsordning och överlåtelse av arbetsuppgifter 
och tar fram förslag till beslut till 
delegationsmötet i mars



9. Målbild för samråd om 
Översikt över väsentliga frågor

(separat ppt – Jenny)



10. Förslag till mötesplan 2019

• 12 mars (alt. 6:e eller 7:e)
• 18 juni 
• 25 sept. (middag kvällen den 24:e) nationellt 

delegationsmöte, Bottenhavet värdar
• 9 okt 
• 11 dec
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