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Sammanträde:

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt

Tid:

Torsdag 5 mars 2020 kl 10.00-15.00

Plats:

Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra Hamngatan 3, Göteborg

Ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande
Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län
Lennart Henrikson, fil. dr i ekologisk zoologi
Per Leander, Länsstyrelsen i Hallands län
Rikard Ledin da Rosa, politiker Göteborgs stad
Roland Löfblad, civilingenjör
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
Karin Enfjäll, Länsstyrelsen i Värmlands län

Tjänstemän:

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör
Margreth Folcker, sekreterare
Maria O Andersson, länsledningens kansli
Anita Bergstedt (§ 6), Länsstyrelsen Västra Götaland
Gerda Kinell (§§ 9-10), Vattenmyndighetens kansli
Sara Jalhed (§ 9), Vattenmyndighetens kansli
Daniel Isaksson (§ 7), Vattenmyndighetens kansli
Björn Lagerdahl (§ 8-9), Vattenmyndighetens kansli

§ 1 Öppnande

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

§ 2 Dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3 Val justerare

Kristian Wennberg väljs att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.

§ 4 Föregående
mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna.
Presentationen angående ändring av MKN under pågående cykel
(Sabine Lagerberg) har skickats ut i efterhand.

§ 5 Registret för
utsläpp och spill

I protokollet för vattendelegationen den 11 december 2019 står följande:
”Vattendelegationen godkänner att arbetet med register för utsläpp och
spill för vattendistriktet avgränsas till att huvudsakligen omfatta samma
typ av information som ingår i registret för innevarande förvaltningscykel.
Ordförande föreslår att kansliet undersöker möjligheten att lyfta frågan till
regeringsnivå.”
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Annika Ekvall har diskuterat frågan tillsammans med övriga
vattenvårdsdirektörer och konstaterar att man önskar lyfta frågan i de
pågående myndighetsdialogerna istället för att skriva direkt till regeringen.
Skulle det visa sig att detta inte är tillräckligt för att komma vidare i arbetet
får frågan om en gemensam skrivelse till regeringen tas upp igen.
Delegationen noterade informationen

§ 6 Presentation av
handboken
”Naturbaserade
lösningar mot
översvämning”

Anita Bergstedt, länsstyrelsen Västra Götaland presenterade handboken
”Naturbaserade lösningar mot översvämning” som bland annat ger
exempel på olika sätt att minska risker för översvämningar på ett
naturanpassat sätt. Handboken och en kortversion/broschyr finns att ladda
ner på länsstyrelsens webbplats.
Delegationen noterade informationen

§ 7 Slutredovisning av
regeringsuppdrag om
undantag och KMV
samt strategier för
MKN

Daniel Isaksson, Vattenmyndighetens kansli presenterade
slutredovisningen av regeringsuppdraget om undantag och KMV som
pågått under åren 2017-2019. Daniel presenterade även hur arbetet
fortsätter i normsättningen inför beslut 2021 och framåt.

§ 8 Aktuella frågor

Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall redogör för aktuella händelser.

Delegationen noterade informationen

Skrivelse till HaV om bakgrundshalter för metaller i klassning av SFÄ
(särskilt förorenande ämnen).
Frågan om hur man ska beakta bakgrundshalter vid statusklassningen av
vissa naturligt förekommande ämnen (metaller) hanteras olika i HaV:s
föreskrifter mellan olika ämnen. Frågan bereds av alla
vattenmyndigheterna för att resultera i en skrivelse till HaV.
Osäker risk
Kort redogörelse för problematiken kring osäker risk i statusklassningen. På
grund av nya bedömningsgrunder har fler vattenförekomster än tidigare
fått krav på miljöövervakning och vi konstaterar att det finns oklarheter
kring vem som har det övergripande ansvaret för detta. Samtal pågår med
HaV och frågan kommer även att lyftas i förvaltningsplanen.
Vattendirektivet, Fitness check.
EU har tagit ställning till om vattendirektivet fungerar, sammanställningen
finns att läsa här (länk).
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Budget 2020
Vattenmyndigheten har fått en utökad budget för 2020. Pengarna kommer
delvis att användas för att täcka kommande arbete med nya ärenden
(ifrågasättande av miljökvalitetsnormer i samband med miljöprövningar).
Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP)
Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät
lämnade in ett förlag på plan till regeringen i oktober 2019. Något beslut
har ännu inte tagits.
Kommunworkshop i Stockholm
I januari genomförde vattenmyndigheterna tillsammans med ett stort
antal kommuner en workshop där man gick igenom nu gällande åtgärder
samt diskuterade förslag på eventuella förbättringar/justeringar inför
nästa cykel.
Aktuella regeringsuppdrag
Tillgängliggöra underlag för åtgärder mot övergödning: Under 2019 har en
stor del av arbetet inneburit sammanställning av befintliga underlag från
olika myndigheter på olika sätt. Under våren 2020 kommer detta visas på
en ny webbplats via Vattenmyndigheternas webbsida samt i en ny
webbkarta, som bland annat ska gå att komma åt via
Vatteninformationssystem Sverige, VISS. Arbetet går enligt plan.
Metod för övervakning av miljötillståndet i vattenförekomster: Uppdraget
innebär uppföljning av miljötillståndet i vattenförekomster och ska göras
tillsammans med HaV. Redovisning ska ske till regeringen senast februari
2021. Metoden ska utgå från vattenförvaltningens system för
statusklassificering och bl.a. innebära att de statusklassningar som
genomförs vid olika tidpunkter blir jämförbara. I möjligaste mån ska
tillgängliga data och miljöövervakningsprogram användas. Uppdraget fanns
i HaVs regleringsbrev och vi avvaktar att de riggar ett projekt.
Begäran om regeringsuppdrag från VM Södra Östersjön:
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har lämnat in en begäran om ett
regeringsuppdrag för att se över befintliga finansieringsmöjligheter och
stödformer för jordbruksåtgärder inom vattenförvaltningsarbetet.
Delegationen noterade informationen.

§ 9 Samhällsekonomisk
konsekvensanalys
och skriften ”Nyttan
med bättre vatten”.

Samhällsekonomisk konsekvensanalys
Miljöekonomerna Sara Jalhed och Gerda Kinell gav en analys av
åtgärdsprogrammets konsekvenser för samhället i termer av kostnader
och nyttor. För kommande förvaltningscykel är fokus på kostnader, och hur
dessa fördelas över berörda aktörer.
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Nyttan med bättre vatten
Sara och Gerda presenterade skriften ”Nyttan med bättre vatten ”som
lanserades av vattenmyndigheterna i början av 2020. Skriften syftar till att
inspirera åtgärdsarbete genom att visa vilka ekonomiska värden som
uppstår. Skriften vänder sig framförallt till beslutsfattare och tjänstemän
på kommunalnivå och finns att ladda ner från webben (länk).
Delegationen noterade informationen.

§ 10 Övergödningsutredningen

Miljöekonom Gerda Kinell gav en sammanfattning av överväganden och
förslag i utredningen ”Minskad övergödning genom stärkt lokalt
åtgärdsarbete” (Dir. 2018:11). Utredningen är inte ute på remiss än.
Delegationen noterade informationen.

§ 11 Avstämning,
Planer och åtgärder
2022-2027

Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall redogjorde för det fortsatta arbetet med
Planer och Åtgärder 2022-2027. I december 2021 ska vattendelegationerna
besluta om reviderade förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer. Arbete pågår för fullt hos kanslierna för att
sammanställa samrådsmaterial inför detta.
Delegationen noterade informationen.

§ 12 Fortsatt
diskussion kring
delaktighet
(Vattenmyndighetens
roll)

Delegationen fortsatte diskussionen kring delaktighet inom
vattenförvaltningsarbetet. Hur får vi en ökad kunskap och engagemang hos
allmänheten och vilka kanaler väljer vi när vi kommunicerar var några av
frågorna som dök upp. Tidig inkludering ses som en av nyckelåtgärderna
för att skapa engagemang och tillit till myndigheten.
Delegationen noterade informationen.

§ 13
Vattenförvaltningsutredningen

Vattenförvaltningsutredningen har lämnat sitt betänkande ”En utvecklad
vattenförvaltning” till regeringen (länk). Remissvar ska lämnas senast den
30 april 2020. Något gemensamt remissvar kommer inte att lämnas av
delegationen.
Delegationen noterade informationen.

§ 14 Fältbesök i juni,
vad vill vi göra?

Kansliet undersöker möjligheten att göra studiebesök tillsammans med
någon av distriktets LEVA-samordnare under juni-mötet. Delegationen
utryckte även önskemål om att få träffa ett vattenråd och höra lite om de
eventuella utmaningar som man ser i sitt arbete.
Delegationen noterade informationen.
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§ 15 Plan för
delegationen 2020,
inklusive
förtydligande kring
efterfrågad
diskussion om
formerna för
vattendelegationsmöten

Margreth Folcker gick igenom den framåtsyftande planering för
delegationen. Kansliet förbereder den kommande diskussionen kring
formerna för delegationsmötet med fokus på vad som är delegationens
uppdrag samt en diskussion om kring om vi pratar om rätt saker och på
rätt nivå.

§ 16 Övrigt

Inget att notera.

Delegationen noterar informationen

Justeras

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Kristian Wennberg
Justerare

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

