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vattendistrikt, 2021-09-02 

Plats och tid 

Skype 13.00-16.05 

Beslutande 

Peter Sandwall, ordförande 

Marianne Andersson 

Annelie Johansson 

Anders Johnsson 

Akko Karlsson 

 Catherine Legrand 

Johan Löwenadler 

Davidsson Roine Morin 

Jan Persson Sverker 

Thorén 

Frånvarande 

Otto von Arnold 

Övriga deltagare från Vattenmyndigheten Södra Östersjöns kansli 

Kimberly Atle, Irene Bohman, Katrin Herrlin Sjöberg, Niklas Holmgren, Anna Karlsson, 

Jan Petersson, Martin Rappe George och Matilda Valman 

Övriga deltagare 

Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands län 

Paragrafer 

§§ 1–9 

Justeringens plats och tid 
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§ 1 Ordförande öppnar mötet 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla delegater välkomna. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Utskickad dagordning fastställs. 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare väljs Annelie Johansson. 

§ 4 Genomgång av förra mötets protokoll 

Vattendelegationen tar del av informationen och lägger protokollet till handlingarna. 

§ 5 Information om fattade beslut sedan föregående möte samt information om 
kommande beslut 

Vattendelegationen tar del av informationen, men ber kansliet göra ett tillägg i förslaget till 

yttrande att Cementas drifttillstånd ska ges med en bortre tidsgräns. 

Ärendet 

Sedan förra vattendelegationsmötet 17 juni har beslut om yttrande fattats enhälligt av 

Vattendelegationen angående anmälningsplikt för att leda bort grundvatten från kalkstenstäkter 

(M2021/01463) den 18 augusti 2021. 

Den 30 augusti inkom begäran om yttrande angående Regeringsprövning av kalkstenstäkter i 

undantagsfall (M2021/01600), där svar ska lämnas 3 september 2021. 

Dagens sammanträde 

Martin Rappe George informerar (se presentation 5) om yttrande till miljödepartementet över 

promemoria (M2021/01463). Därutöver redogjordes för huvudsakligt innehåll i yttrande över 

promemoria (M2021/01600). 

§ 6 Information om och förslag till hantering av inkomna samrådssynpunkter 

Vattendelegationen tar del av informationen och ber kansliet förtydliga brunifieringens koppling 

till klimatförändringarna i Förvaltningsplanen och Delförvaltningsplanen. 

Ärendet 

Under samrådet, som hölls 1 november till och med 30 april, har statliga myndigheter, 

kommuner, branschorganisationer och andra aktörer lämnat synpunkter på Förvaltningsplan, 

Åtgärdsprogram miljökvalitetsnormer och Delförvaltningsplan.
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Information om samrådssynpunkter gällande Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram, 

Miljökvalitetsnormer, Delförvaltningsplan och Delåtgärdsprogram 2021–2027 har tidigare 

presenterats för Vattendelegationen 2021-06-17. 

Dagens sammanträde 

Irene Bohman informerar (se presentation 6a) om att arbetet med ändringar i enlighet med 

samrådssynpunkter och inriktningsbesluten som fattades på Vattendelegationsmötet 17 juni 

2021 om Förvaltningsplanen. Övervakningsprogrammet, den samhällsekonomiska 

konsekvensanalysen fortlöper enligt plan. 

Akko Karlsson påtalade därutöver övervakningsbehovet av förorenad mark i samband med 

översvämningar. 

§ 6a Begäran om prövning av Åtgärdsprogram 2021–2027 

Vattendelegationen tar del av informationen och ber om att bli delgivna Vattenmyndighetens 

yttrande till regeringen. Vattendelegationen bereds möjlighet att lämna synpunkter på utkast till 

yttrande. 

Ärendet 

Havs- och vattenmyndigheten har enligt 6 kap 4 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

begärt prövning av åtgärdsprogrammen i samtliga fem vattendistrikt. Därutöver har sex 

kommuner i Södra Östersjöns vattendistrikt begärt prövning: Hjo kommun, Karlsborgs 

kommun, Nyköpings kommun, Osby kommun, Region Gotland och Svalövs kommun. 

Dagens sammanträde 

Irene Bohman informerar (se presentation 6a) om att regeringen den 18 juni 2021 begärt 

yttrande om Havs- och vattenmyndighetens och kommunernas begäran om prövning. Yttrandet 

ska vara inkommit till regeringen 10 september. 

§ 6b Inriktning för Åtgärdsprogram 2021–2027 

Ärendet 

Ungefär hälften av alla inkomna synpunkter under samrådet rörde förslaget till Åtgärdsprogram 

2021–2027. Samrådssynpunkterna redovisades under Vattendelegationens sammanträde 2021- 

06-17 där flera beslut fattades om inriktning om hur ändringar i Åtgärdsprogrammet skulle 

göras. 

Dagens sammanträde 
Niklas Holmgren presenterar förslag till hantering av inkomna synpunkter på Åtgärdsprogram 

2021–2027 enligt Bilaga 1. Två förslag till inriktning presenterades.
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Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts vägval 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt tar del om informationen angående 

1.1 Utveckling och förtydligande av ÅP, 1.2 Distriktsanpassning och 1.8 Åtgärd 

Kammarkollegiet 1 enligt Bilaga 1. 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt godkänner förslag på hantering i stycke 

1.5 Åtgärd Alla 1: Vattenplanering, 1.6 och 1.7 Åtgärderna Kommunerna 1 och 

Länsstyrelserna 1: Vattenplanering enligt Bilaga 1. 

När det gäller vägvalet i inriktning för 1.5 Åtgärd Alla 1: Vattenplanering reserverade sig Johan 

Löwenadler Davidsson och Jan Persson. 

Underlag 

- Bilaga 1 Inriktning för Åtgärdsprogrammet 

§ 6c Miljökvalitetsnormer och mindre stränga krav för övergödning 

Vattendelegationen tar del av informationen och noterar att mindre stränga krav för 

vattenförekomster påverkade av övergödning också ska redovisas under det nationella 

vattendelegationsmötet 20 oktober. Vattendelegationen påpekar att motiveringen av kravnivå 

för mindre strängt krav behöver förtydligas. Vattendelegationen ber också kansliet att föra fram 

behovet av att synkronisera förslaget till fysiska åtgärder med åtgärdsstöd i den gemensamma 

jordbrukspolitiken till Jordbruksverket. 

Ärendet 

Ändringar i miljökvalitetsnormer görs i enlighet med samrådssynpunkter och inriktningsbeslut 

fattat av Vattendelegationen under sammanträdet 2021-06-17. Arbetet gällande förslag till 

översyn av mindre stränga krav i vattenförekomster påverkade av övergödning har framskridit 

sedan föregående möte. 

Dagens sammanträde 

Katrin Herrlin Sjöberg redovisar föreslag på mindre stränga krav i urbana miljöer, för 

avloppsreningsverk och i förorenade områden. 

Jan Petersson redovisar förslaget på hur mindre stränga krav för vattenförekomster påverkade av 

övergödning kommer att tillämpas. 

Marianne Andersson påtalar behovet av synkning mellan Åtgärdsprogram 2021–2027 och den 

gemensamma jordbrukspolitiken, vilken föreslår riktade stöd till kalkfilterdiken och 

strukturkalkning. 

§ 6d Vattenförekomster påverkade av vattenkraft 

Vattendelegationen tar del av informationen.
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Ärendet 

Inkomna synpunkter gällande vattenförekomster påverkade av vattenkraft redovisades på 

Vattendelegationens sammanträde 2021-06-17. 

Dagens sammanträde 

Anna Karlsson redovisar det pågående arbetet med förändringar i MKN kopplade till inkomna 

synpunkter rörande vattenförekomster påverkade av vattenkraft. Behov om ytterligare beslut om 

inriktning kommer att presenteras på nästkommande vattendelegationssammanträde, 20 oktober 

2021. 

§ 6e Delförvaltningsplan och Delåtgärdsprogram för vattenbrist och torka 

Ärendet 

Inkomna synpunkter gällande Delförvaltningsplan och Delåtgärdsprogram redovisades på 

Vattendelegationens sammanträde 2021-06-17. 

Dagens sammanträde 

Frida Eklund presenterar pågående arbete med hanteringen av synpunkter gällande 

Delförvaltningsplan och Delåtgärdsprogram för vattenbrist och torka. Åtgärdstexterna kommer 

att tas fram i dialog med berörda myndigheter innan beslut. Därutöver tas en ekonomisk 

konsekvensanalys fram för Delåtgärdsprogrammet. 

§ 7 Aktuellt 

Vattendelegationen tar del av informationen. 

Dagens sammanträde 

Irene Bohman informerar (se presentation 7) bland annat om att kansliet är underbemannat 

under hösten på grund av tjänstledigheter och sjukskrivningar. 

Vidare kallar kansliet för Nationella samordningsgruppen för dricksvatten samman flera 

myndigheter var 14:e dag för att informera om vattenbrist och torka. Det kan konstateras att vårt 

förslag till Delförvaltningsplan och Delåtgärdsprogram ligger rätt i tiden. 

Miljö- och jordbruksutskottet sammanträdde 24 augusti där vattenmyndigheterna redovisade 

åtgärdsmyndigheternas kontra vattenmyndigheternas ansvar för åtgärdsprogrammet och dess 

åtgärder samt framtagandet av mindre stränga krav och kraftigt modifierade vatten. 

Sveriges svar på Europeiska kommissionens EU Pilot 2 (2021/9898) sändes in 21 juni 2021. 

Vattendelegationen har delgivits svaret i sin helhet. 

Konsekvensutredning vid regelgivning (MKN) har sänts in till Regelrådet 27 augusti 2021.
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§ 8 Övriga frågor 

Irene Bohman beskriver processen fram till beslutsmöte den 30 november 2021. Kansliet utgår 

från att delegationen överlåter redaktionella frågor, språkjusteringar och korrektur till kansliet. 

• 6/10 utskick av allt beslutsmaterial. Läsanvisning pekar ut de delar som inte kunnat 

slutföras. 

• 20/10 Nationellt delegationsmöte – diskussion av kvarstående knäckfrågor mellan 

delegationerna. Tid för distriktsvisa avstämningar av synpunkter på beslutsunderlag. 

• 16/11 utskick av beslutsmaterial där förändringar gjorts enligt vad som beslutats under 

sammanträdet den 20/10. I övrigt hänvisas till tidigare materialutskick. 

• 30/11 Beslutsmöte - utrymme för att lyfta någon sista fråga för diskussion och vägval 

inför beslutet. 

§ 9 Mötet avslutas 

Nästa vattendelegationsmöte är det Nationella Vattendelegationsmötet och hålls den 20 oktober 

via Skype. 

Ordförande avslutar mötet. 


