
   
   

  
 

   

                       

                       

  

    

 

  

  

  

   

  

   

  

  

     

 

  

  

       

          

   

  

          

         

   

 

 

PROTOKOLL 1 (5) 
Vattendelegationen för Södra 
Östersjöns vattendistrikt 
Sammanträdesdatum 

Dnr 5101-2022 2022-06-16 

Plats och tid 

Skype 16 juni 2022 kl. 8.30 

Beslutande 

Peter Sandwall, ordförande 

Marianne Andersson 

Anders Johnsson 

Akko Karlsson, 8-12 §§ 

Cathrine Legrand 

Johan Löwenadler Davidsson, 5-12 §§ 

Roine Morin 

Jan Persson, 1-8 §§ 

Otto von Arnold, delvis frånvarande under 9 § 

Frånvarande 

Annelie Johansson 

Sverker Thorén 

Övriga deltagare från Vattenmyndigheten Södra Östersjöns kansli 

Kimberly Atle, Irene Bohman, Katrin Herrlin Sjöberg, Sylvia Kinberg, 1-7 §§, Martin Rappe George 

och Matilda Valman 

Övriga deltagare 

Anna-Lena Fritz, Länsstyrelsen Gotlands län, 10-12 §§, Ulf Lavergren, Länsstyrelsen Gotlands län, 

10-12 §§, Carolina Liljenstolpe, Sveriges geologiska undersökning, 9-12 §§, och Åke Mauritzon, 

Länsstyrelsen Gotlands län, 10-12 §§ 

Paragrafer 

§§ 1–12 

Justeringens plats och tid 

Jordberga 2022-06-22 

Postadress 391 86 Kalmar Telefon 010 223 80 00 E-post vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se 

Besöksadress Regeringsgatan 1 Fax 010 223 81 10 Webbsida www.vattenmyndigheterna.se 

www.vattenmyndigheterna.se
mailto:vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se


   
   

  
 

   

 

  

 

   

 

  

 

2 (5) 
Vattendelegationen för Södra 
Östersjöns vattendistrikt 
Sammanträdesdatum 

Dnr 5101-2022 2022-06-16 

Underskrifter 

Otto von Arnold 

Justerare 

Peter Sandwall 

Ordförande 

Matilda Valman 

Sekreterare 

Detta dokument är delvis signerat elektroniskt och saknar därför underskrifter.



 

    
    

  
 

 

 
 

  

 

  

       

  

              

        

      

          

         

  

   

      

      

         

       

    

 
        

          

         

  
         

      

          

     

 
         

           

        

          

           

         

3 (5) 
Vattendelegationen för Södra 
Östersjöns vattendistrikt 
Sammanträdesdatum 

Dnr 5101-2022 2022-06-16 

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla delegater välkomna. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Till dagordningen, efter punkt 6 läggs en ny punkt till - Information om Regeringens beslut att 

godkänna Åtgärdsprogram 2021–2027 och beslut om beslutsdatum för Förvaltningsplan och 

Åtgärdsprogram 2022–2027 samt Delförvaltningsplan och Delåtgärdsprogram 2022–2027 

Därefter byter punkten om Information om förskjuten tidplan för kraftigt modifierade vatten – 

markavvattning och punkten Information om yttrande angående Cementa AB:s ansökan om 

tillstånd plats. 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare väljs Otto von Arnold. 

§ 4 Genomgång av förra mötets protokoll 

Vattendelegationen tar del av informationen och lägger protokollet till handlingarna. 

§ 5 Information om fattade beslut sedan föregående möte 

Vattendelegationen tar del av informationen. 

Ärendet 
Den 28 februari samt den 3 maj har yttrande beslutats i ärende angående ansökan om tillstånd till 

och rätt att bibehålla befintliga uttagsbrunnar samt att bortleda grundvatten på fastigheterna 

Gringelstad 15:5 m.fl. Kristianstads kommun (WA33825168) (mål M 5325-20). 

Dagens sammanträde 
Martin Rappe George informerar (se presentation 5) om att sökande valde att revidera sitt 

vattenuttag enligt Vattenmyndigheten Södra Östersjöns yttrande från den 28 februari. 

Vattenmyndigheten valde därför att inte yttra sig den 3 maj. 

§ 6 Beslut om ändring av miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsten Kristianstadsslätten 

Ärendet 
I samband med beslut om yttrande till Mark- och miljödomstolen den 28 februari angående ansökan 

om tillstånd till och rätt att bibehålla befintliga uttagsbrunnar samt att bortleda grundvatten på 

fastigheterna Gringelstad 15:5 m.fl. Kristianstads kommun (M 5325-20) uppmärksammade 

Vattenmyndigheten att statusklassificeringen av kemisk grundvattenstatus inte är korrekt för 

parametern PFAS (Σ11). Rätt statusklassificering ska vara God status, varför tidsfrist inte är 

nödvändigt. Samråd om ändrad miljökvalitetsnorm hölls 7–28 maj 2022. 



 

    
    

  
 

 

 
 

  

 

  
           

 

      
          

         

 

 
  

      
    

 

     

 

     

          

        

           

       

            

        

         

  

  
         

      

      

         

     

    

          

       

                 

4 (5) 
Vattendelegationen för Södra 
Östersjöns vattendistrikt 
Sammanträdesdatum 

Dnr 5101-2022 2022-06-16 

Dagens sammanträde 
Martin Rappe George informerar (se presentation 6) om att inga synpunkter kommit in under 

samrådet. 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut 
Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt beslutar att godkänna förslag till 

miljökvalitetsnormer för Södra Kristianstadsslätten (WA33825168) enligt bilaga 2 i samråds-

underlaget. 

Beslutsunderlag 
- Samrådsunderlag 

§ 7 Information om Regeringens beslut att godkänna Åtgärdsprogram 2021–2027 och beslut om 
beslutsdatum för Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram 2022–2027 samt Delförvaltningsplan och 
Delåtgärdsprogram 2022–2027 

Vattendelegationen tar del av informationen. 

Ärendet 

Havs- och vattenmyndigheten begärde enligt 6 kap 4 § vattenförvaltnings-förordningen (2004:660) 

prövning av åtgärdsprogrammen i samtliga fem vattendistrikt. Därutöver begärde sex kommuner i 

Södra Östersjöns vattendistrikt prövning: Hjo kommun, Karlsborgs kommun, Nyköpings kommun, 

Osby kommun, Region Gotland och Svalövs kommun. Vattenmyndigheten Södra Östersjön begärde 

därför om regeringens prövning 7 maj 2021. 

Region Gotland och Svalövs kommun drog sedan tillbaka sin respektive begäran om prövning. 

Regeringen beslutade den 7 juni att inte ändra i de förslagen till Åtgärdsprogram 2021–2027. 

Regeringen lämnar tillbaka förslagen till vattenmyndigheterna, som ska fastställa 

åtgärdsprogrammen. 

Dagens sammanträde 
Irene Bohman informerar (se presentation 7) om regeringens beslut. Diskussion hölls angående hur 

de kommande beslutna åtgärdsprogrammen ska kommuniceras. 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt beslutar att beslutsdatum för 

Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram 2022–2027 samt Delförvaltningsplan och Delåtgärdsprogram 

2022–2027 blir den 25 augusti 2022. 

§ 8 Information om yttrande angående Cementa AB:s ansökan om tillstånd 

Vattendelegationen tar del av informationen. Förslag till yttrandet skickas till Vattendelegationen 

den 22 juni och beslut om yttrande fattas per capsulam till och med den 23 juni 2022. 



 

    
    

  
 

 

 
 

  

 

 
              

       

         

  
          

           

      

  

         

          

        

 
             

         

         

     

  

         

  

          

               

 

  
         

 

  

   

   

    

         

   

5 (5) 
Vattendelegationen för Södra 
Östersjöns vattendistrikt 
Sammanträdesdatum 

Dnr 5101-2022 2022-06-16 

Ärendet 
Cementa AB hr ansökt vid Mark- och miljödomstolen om (4-årigt) tillstånd enligt 9 och 11 kap. MB 

till bryning av kalk- och märgelsten samt bortledning av dag- och grundvatten på fastigheten Othem 

Österby 1:229, Gotlands kommun (M 2724-22). Yttrande ska lämnas senast 1 juli. 

Dagens sammanträde 
Katrin Herrlin Sjöberg och Martin Rappe George informerar om att Vattenmyndigheten begärt 

anstånd, men nekats. Vattenmyndigheten lämnar därför bara ett partiellt yttrande, men är tydliga 

med vilka frågor Vattenmyndigheten inte besvarar. 

Diskussion hölls. 

§ 9 Information om förskjuten tidplan för kraftigt modifierade vatten – markavvattning 

Vattendelegationen tar del av informationen. På grund av tidsbrist skickas presentation 9 ut till 

delegaterna i stället för att visas under sammanträdet 

Ärendet 
Vattendelegationen har den 11 mars 2020 informerats om att avvakta med förklarande av kraftigt 

modifierade vatten och mindre stränga krav för vattenförekomster som påverkas av jordbruk. En 

särskild tidsplan togs fram för detta arbete. Samråd gällande kraftigt modifierade vatten kopplat till 

markavvattning beräknades att ske under 2023–2024. 

Dagens sammanträde 

Irene Bohman informerar kort om önskan att besluta om förskjuten tidplan på nästkommande möte. 

§ 10 Aktuellt 

Vattendelegationen tar del av informationen. På grund av tidsbrist skickas presentation 10 ut till 

delegaterna i stället för att visas under sammanträdet tillsammans med det underlag som är riktat till 

länsstyrelserna. 

Dagens sammanträde 
Irene Bohman informerar om att vattenmyndigheterna har tagit fram ett underlag, som ska vara 

länsstyrelserna till hjälp när de behöver äska medel för att finansiera åtgärderna i kommande 

Åtgärdsprogram 2022-2027. 

§ 11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes. 

§ 12 Mötet avslutas 

Nästa vattendelegationsmöte hålls den 25 augusti via Skype. 

Ordförande avslutar mötet. 




