Protokoll
2018-10-18

Diarienummer
537-41943-2017

Sammanträde:

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt

Tid:

Torsdag 18 oktober kl 10.00-15.00

Plats:

Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra hamngatan 3,
Göteborg

Ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande
Henrik Frindberg, miljödirektör, Helsingborgs stad
Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län
Lennart Henriksson, fil.dr i ekologisk zoologi
Roland Löfblad, civilingenjör
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland
Lars Rosén, professor i teknisk geologi, Chalmers Tekniska
Högskola

Tjänstemän:

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör
Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo, sekreterare
Daniel Isaksson (Skype), Vattenmyndigheten Västerhavet
Delilah Lithner, Vattenmyndigheten Västerhavet
Erika Tollebäck, beredningssekretariatet,
Länsstyrelsen i Halland

§1 Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat. Konstaterar att vi är beslutsföra med 7 närvarande delegater.

§2 Dagordning

Dagordningen godkänns.

§3 Val justerare

Sofia Karlsson väljs att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.

§4 Föregående
mötesprotokoll.

Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna

§5 Information om
aktuella frågor

Bemanning kansliet
Nu har vår nya miljöekonom Sara Jalhed börjat och kommer
bl.a. att jobba med projektet Två länder en elv tillsammans med
Länsstyrelsen i Värmland, men även med ekonomiska konsekvensanalyser ihop med Gerda Kinell på vårt kansli.
Intervjuer för övergödningsexpert pågår och förhoppningen är
att den nya personen ska vara på plats efter årsskiftet.
Annika undersöker också möjligheten att anställa en person
som kan hjälpa till med administrativa delar på kansliet för att
frigöra tid till mer sakfrågor för resten av personalen.

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
(växel) 010-2244000

Webbadress:
www.vattenmyndigheterna.se

Sida
1(5)

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samråd om kraftigt modifierade vatten
Daniel Isaksson presenterar de första resultaten från samrådet
om kraftigt modifierade vatten där sista svarsdatum var 30 september 2018. Det har kommit in 110 svar från olika intressenter. Naturvårdsverket har ännu inte svarat på remissen, så Vattenmyndigheterna inväntar deras svar innan arbetet kan bli helt
klart inför beslut. Alla remissvar finns på Vattenmyndigheternas hemsida:
http://www.vattenmyndigheterna.se/sv/introduktion-tillvattenforvaltning/samverkan/samrad-infor-viktigabeslut/samrad-1-maj/sidor/yttranden-kmv.aspx/
Delegationen noterade informationen och beslutade att inte gå
vidare med ett beslut om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten till nästa möte. Anledningen till beslutet var
delvis att man inte vet exakt när Naturvårdsverkets svar kommer att komma och dels att det redan nu är ganska ont om tid
att arbeta in alla synpunkter i handlingarna innan det ska åter
till delegationen inför beslut. Målsättningen är istället att ta
beslutet på mötet i mars 2019. Delegationen uppdrar åt kansliet att göra en sammanställning på de ”tunga” remissvaren
och skicka det till delegationen så snart som möjligt.
Uppföljning nationella delegationsmötet
Annika Ekvall berättar kort om vad som togs upp på mötet och
påminner om att minnesanteckningar från mötet har skickats
till alla delegater.
Delegationen noterade informationen.
Uppföljning Forsåker
Annika Ekvall berättar kort om vad som händer i ärendet. Just
nu pågår samråd t.o.m. 31 oktober. Huvudförhandlingen är
uppskjutet till efter samrådets slut och detta är ett direkt resultat
av extramötet som vattendelegationen hade i augusti och där
man fastställde att normen inte ska ändras.
Delegationen noterade informationen.
Förtydligande/ändring i arbetsordningen för delegationen
Annika Ekvall presenterar förslag till uppdaterad arbetsordningen för delegationen. Orsaken till uppdateringen är bl.a. de
nya lagförslagen om hur kommunerna och domstolarna ska
hantera MKN i enskilda ärenden och som kan ha stor betydelse
för delegationens arbete. Förslag till beslut kommer till nästa
möte i december.
Delegationen noterade informationen.

Förordnanden 2019
Det är dags för regeringen att utse nya delegater till vattendelegationen. Ordföranden ska föreslå tre stycken från Värmlands-, Hallands- och Skåne län samt fyra stycken utöver dem. SKL föreslår
tre stycken från kommunerna. Förslagen ska skickas till regeringen senast 31 oktober. Alla nuvarande delegater har fått frågan om
att fortsätta jobba i delegationen.

Delegationen noterade informationen.
Arvoden 2018
För att få ut arvode innan årsskiftet för möten delegaterna har
deltagit på under 2018, behöver alla skicka en ev. utlägg (originalkvitton) till sekreteraren senast den 30 november. Arvode
för decembermötet kommer att betalas ut först i januari.
Delegationen noterade informationen.
Nästa års mötesdatum och ev. studieresa
Förslag på mötesdatum för 2019 presenterades och frågan om
ev. studieresa ställdes.
Delegationen uppdrog till kansliet att kolla i fall mötesdatumet
i mars och oktober ev. kan flyttas på. Delegationen var positiv
till studieresa och uppdrog till kansliet att kolla upp möjligheter till att besöka Gullspång och Fortum på mötet i juni.

§6 Utredningen,
frågor till
delegaterna

Frågorna som skickades ut till delegationen diskuterades på
Västerhavets vattendelegationsmöte i juni 2018 samt på
det nationella vattendelegationsmötet i Västerås i september
2018. Annika Ekvall ställer frågan till delegationen om hur de
vill svara på frågorna gemensamt från Västerhavets vattendelegation.
Delegationen diskuterade frågorna och uppdrog till kansliet att
sammanställa synpunkterna från mötet samt från det nationella
vattendelegationsmötet och komma med ett underlag inför
nästa möte i december.

§7 Samrådssammanställning
AP/ÖVF

Annika Ekvall presenterar hur kansliet tillsammans med Södra
Östersjöns vattendistrikt har tagit hand om svaren från
Arbetsprogram med tidtabell samt Översikt över väsentliga
frågor. Annika presenterar också vilka typer av svar som inkommit och visar ett första utkast på samrådssammanställning.
På nästa möte i december kommer delegationen att få en färdig
sammanställning.
Delegationen noterade informationen.

§8 Beslut om ÅP
2018-2021 och
reviderade MKN

Delilah Lithner presenterar de synpunkter som kommit in i
samrådet om nya prioriterade ämnen och PFAS (summa 11).
Kansliet föreslår följande besluts formuleringar:
Beslutsformulering – åtgärdsprogram
Vattendelegationen beslutar att fastställa
Åtgärdsprogram 2018-2021 för Västerhavets vattendistrikt avseende nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS (summa
11) i grundvatten
i enlighet med de förslag som presenterats vid mötet, [med de
eventuella tillägg och ändringar som framförts av delegationen].
Beslutsformulering – reviderade föreskrifter
Vattendelegationen beslutar att fastställa reviderade föreskrifter
om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt, i enlighet med de förslag som presenterats vid mötet,
[med de eventuella tillägg och ändringar som framförts av delegationen].
Beslut om nya miljökvalitetsnormer inkluderar även fastställande av riktvärde för PFAS (summa 11) i grundvatten i enlighet med tidigare inriktningsbeslut.
Delegationen noterade informationen och uppdrog till kansliet
att genomföra de förändringar och anpassningar av beslutsdokumenten som framgår av detta protokoll och av de synpunkter
som lämnats av delegationen inför mötet.
Vattenmyndighetens kansli gavs också i uppdrag att arbeta för
att genomföra de justeringar och anpassningar av åtgärdslistan i Åtgärdsprogram 2018-2021 som kan behövas för att
åstadkomma en samordnad åtgärdslista för samtliga vattendistrikt.
Vattendelegationens ordförande får mandat att vid behov besluta om de justeringar och anpassningar av åtgärdslistan i
Åtgärdsprogram 2018-2021 som kan behövas för att åstadkomma en samordnad åtgärdslista för samtliga vattendistrikt,
och de övriga redaktionella och språkliga ändringar som behövs för att färdigställa beslutsdokumenten.
Slutligt beslut om godkännande av genomförda ändringar och
publicering av beslutsdokumenten ska fattas av vattendelegationens ordförande senast den 22 oktober 2018.

§9 Principbeslut
Övervakningsprogram

Delilah Lithner presenterar inriktningsbeslutet för
övervakningsprogrammet som håller på att tas fram för nya
prioriterade ämnen.
Beslut om det nya övervakningsprogrammet kommer att tas på
nästa möte i december.

§10 Återrapportering Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo presenterar resultaten för 2017
2017 och 2018
års återrapportering och berättar också hur processen framöver
kommer att se ut. Nästa Återrapportering startar 1 december och
pågår till 28 februari.

Justeras

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Sofia Karlsson

Vid protokollet
Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

