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Sammanträde:

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt

Tid:

Onsdag 9 oktober kl 10.00-15.00

Plats:

Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra hamngatan 3, Göteborg

Ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande
Mats Abrahamsson, politiker Sotenäs
Britt Wall, politiker Sotenäs
Karin Enfjäll, Länsstyrelsen i Värmlands län (via Skype)
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

Tjänstemän:

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör
Margreth Folcker, sekreterare
Sabine Lagerberg (§ 6) Vattenmyndigheten Västerhavet
Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo (§ 9), Länsledningens kansli
Ragnar Lagergren (§ 7), Beredningssekretariatet Länsstyrelsen Västra
Götaland
Jessica Öberg (§ 7), Beredningssekretariatet Länsstyrelsen Västra
Götaland
Rebecka Olsén (§ 7), Beredningssekretariatet Länsstyrelsen Västra
Götaland
Johanna Jellinek (§ 7), Beredningssekretariatet Länsstyrelsen Västra
Götaland
Gerda Kinell (§ 10), Vattenmyndigheten Västerhavet
Daniel Isaksson (§ 11), Vattenmyndigheten Västerhavet

§ 1 Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och konstaterar att vi är beslutsföra
med 8 närvarande delegater.

§ 2 Dagordning

Dagordningen godkänns. Punkt om extrainsatt delegationsmöte i augusti
läggs till.

§ 3 Val justerare

Lena Gipperth väljs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 4 Föregående
mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna.

§ 5 Ärendehantering
MKN

Paragrafen utgår. Ärendet tas upp på decembermötet.
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Dom från Mark- och miljödomstolen om utrivning kom i slutet av juni och
Vattenmyndigheten har yttrat sig i frågan om vattenförekomsterna var
rätt klassade och om MKN god status 2021 var korrekt samt
möjligheterna att korrigera statusklassningen. Sabine Lagerberg
presenterade en analys kring hur domstolen resonerat kring olika frågor.
Delegationen noterade informationen.

§ 7 Hur har det gått
med statusklassningen?

Medarbetare på beredningssekretariatet berättade om årets arbete med
den nya statusklassningen av länets vattenförekomster, vilka problem
som uppstått under vägen och resultaten av klassningen. Kustvatten,
sjöar och vattendrag, miljögifter och grundvatten gicks igenom. Man
konstaterar bland annat att ändrade bedömningsgrunder för kustvatten
ställer till stora problem med att jämföra resultaten mellan åren.
Delegationen noterade informationen.

§ 8 Information om
aktuella frågor

Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall redogör för aktuella händelser.
Personalförändringar
Ann Linusson är ny vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns distrikt.
Anders Lundholm är ny medarbetare hos oss i Västerhavet och vikarierar
för Ronja Gidlund som är föräldraledig.
Omorganisation av vattenavdelningen
En omorganisation har skett på vattenavdelningen från och med den 1
oktober 2019. Avdelningen har numera har 5 enheter:
• Enheten för vattenärenden
• Enheten för vattenmiljö
• Fiskeenheten
• Enheten för vatten- och fiskprojekt
• Enheten för Vattenmyndigheten
NAP (Nationell plan för omprövning av vattenkraft).
Samrådet avslutat och man har fått in över 1000 synpunkter på den
nationella planen. Förslaget är nu överlämnat till Regeringen.
Water CoGovenance
En förlängning av projektet är eventuellt på gång fram till september
2021. Fokus kommer att vara på att sprida de framtagna metoderna.
Vattenförvaltningsutredningen
Kort redogörelse kring det senaste inom utredningen. Uppdraget ska
redovisas till regeringen senast den 31 december 2019.
Delegationen noterade informationen
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§ 9 Resultat från
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Presentation av det 3-åriga projektet om hydromorfologi på kusten som
avslutades i våras. Målet har varit att ta fram underlag för beslut om
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för 2021. Projektet har varit ett
samarbete mellan kustlänen och Havs- och vattenmyndigheten och
resultaten finns nu inlagda i VISS.
Delegationen noterade informationen.

§ 10 Vad händer i
projektet LIFE IP Rich
Waters

Genomgång av vad som sker i projektet vars mål är att få ett effektivt
arbete med att genomföra åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns
vattendistrikt. Projektet är ett EU projekt inom LIFE (EU- kommissionens
miljöfond) och kommer pågå till år 2024.
Delegationen noterade informationen.

§ 11
Regeringsuppdraget –
Översyn av KMV och
undantag

Vattenmyndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att se över om det
finns ytterligare vattenförekomster där förutsättningarna för tillämpning
av 4. Kap. 3, 9 och 10§§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är
uppfyllda. Delegationen fick en redogörelse över vad som har gjorts
hittills. Uppdraget ska slutredovisas i februari 2020.
Delegationen noterade informationen.

§ 12 Lokala
riktvärden för
grundvatten

Information kring möjligheten att justera riktvärden för grundvatten på
grund av naturligt höga halter av främst metaller. Västerhavets distrikt
berörs inte av denna typ av grundvattenförekomster.
Delegationen noterade informationen.

§ 13 Beslut Rapportering av
arbetet med registret
för olyckor och spill

Vattenmyndigheterna har i uppdrag att skapa ett register för utsläpp och
spill. Möjligheten att komma framåt i den här frågan är helt beroende av
förändringar som andra aktörer måste genomföra vilket gör att arbetet
med detta släpar efter. Önskemål om att delegationen fattar beslut om
inriktningen av detta arbete.
Delegationen återremitterar ärendet till kansliet för att utreda
beslutsgången. Återrapportering ska ske på nästkommande
delegationsmöte (11 december 2019).

§ 14 Plan för
delegationen
2019/2020

Genomgång av den framåtsyftande planering för delegationen.
Delegationen noterar informationen och uttrycker önskemål om att bjuda
in en vattensamordare till decembermötet för att diskutera delaktighet
och resultat. Man uttrycker även önskemål om information kring hur
arbetet med kraftigt modifierade vatten kopplat till markavvattning går
på ett möte under nästa år.
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§ 15 Reflektioner från
Nationella
delegationsmötet

Kort repetition av vad som är på gång inom vattenförvaltningsarbetet och
vad som presenterades på det nationella delegationsmötet i Sundsvall.

§ 16 Övrigt

Under nästa år kommer arbetet med förvaltningsplanen att intensifieras.
Eventuellt finns behov av ytterligare ett möte med delegationen förutom
de redan planerade mötena.

Delegationen noterar informationen och konstaterar att det var
intressant att få information och förståelse kring vad som sker inom
vattenförvaltningen i andra nordiska länder.

Delegationen noterade informationen och beslutade om extrainsatt
delegationsmöte den 26 augusti 2020. Följande datum gäller för nästa år:
5 mars, 17 juni, 26 augusti, 15 oktober samt nationellt delegationsmöte i
december där datum inte är klart än.

Justeras

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Lena Gipperth
Justerare

Margreth Folcker
Sekreterare
Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

