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2018-12-13

Diarienummer
537-41943-2017

Sammanträde:

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt

Tid:

Torsdag 13 december kl 10.00-15.00

Plats:

Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra hamngatan 3,
Göteborg

Ledamöter:

Ann-Christin Andersson, politiker Göteborgs Stad
Britt Wall, politiker Sotenäs kommun
Henrik Frindberg, miljödirektör, Helsingborgs stad
Karin Enfjäll, Länsstyrelsen i Värmlands län
Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län
Lars Rosén, professor, Chalmers Tekniska Högskola
Mats Abrahamsson, politiker Sotenäs kommun
Roland Löfblad, civilingenjör
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

Tjänstemän:

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör
Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo, sekreterare
Daniel Isaksson (Skype), Vattenmyndigheten Västerhavet
Delilah Lithner, Vattenmyndigheten Västerhavet
Ragnar Lagergren, beredningssekretariatet, Länsstyrelsen i
Västra Götaland
Lennart Johansson (Skype), Vattenmyndigheten
Södra Östersjön
Petra Bragée, beredningssekretariatet,
Länsstyrelsen i Halland

§1 Öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat. Konstaterar att vi är beslutsföra med 10 närvarande delegater.

§2 Dagordning

Dagordningen godkänns. En övrig punkt läggs till angående
HaV:s föreskrift 2013:19.

§3 Val justerare

Ann-Christin Andersson väljs att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§4 Föregående
mötesprotokoll.

Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna

§5 Information om
aktuella frågor

Ny delegation
Annika Ekvall berättar att än så länge har inget svar från regeringen kommit angående ny delegation, men det vi vet är att
Henrik Frindberg och Ann-Christin Andersson slutar i delegationen. Ordföranden tackar båda delegaterna och välkomnar
dem på avtackningsmiddag på residenset ikväll.

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
(växel) 010-2244000

Webbadress:
www.vattenmyndigheterna.se

Sida
1(4)

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Delegationen noterade informationen.
Bemanning kansliet
En övergödningsexpert har anställts på kansliet. Han heter
Niklas Engene och börjar senat 1 mars 2019.
Koordinerande handläggartjänsten är också färdig nu, kontrakt
skrivs innan jul. Bl.a. kommer hon att bli ny sekreterare i delegationen.
Joel Lilljebjörn som varit tjänstledig för annat jobb återkommer
till kansliet tidigast 1 april.
Björn Lagerdahl har gått på pappaledighet och återkommer i
augusti 2019.
Andreas Bäckstrand som har varit tjänstledig har nu sagt upp
sin tjänst.
Delegationen noterade informationen.
Mötesdatum 2019
Kansliet har efter önskemål från några delegater undersökt om
två av datumen kunde ändras, men tyvärr är det inte möjligt.
Alltså kvarstår mötesdatumen som föreslogs på oktobermötet:
7 mars, 19 juni, 25 september (nationellt möte i Härnösand), 9
oktober och 11 december. Delegationen var positiv till studieresa på förra mötet och uppdrog till kansliet att kolla upp möjligheter till att besöka Gullspång och Fortum på mötet i juni.
Sekreteraren kontaktar Lars Rosén för vidare planering.
Delegationen noterade informationen.
§6 MKN och
ändringar i
lagstiftningen
2019

Sabine Lagerberg presenterar de ändringar och justeringar som
berör miljökvalitetsnormer i vatten i den nya lagstiftning som
kommer 1 januari 2019. Se Sabines presentation.
Delegationen noterade informationen.

§7 KMV Vattenkraft Daniel Isaksson (Skype) presenterar en sammanfattning av
samt samrådssamrådssynpunkterna som kommit in. Se Daniels presentation.
synpunkter
Annika Ekvall berättar också om mötet på HaV som VVD och
landshövdingarna var på nyligen där dessa frågor och processen framåt diskuterades.
Delegationen noterar informationen och beslutar att vattenmyndighetens kansli ska arbeta vidare i projektet om KMV för
vattenkraft, med sikte på att vara klara för att fatta beslut på
mötet i mars 2019.
Vattenmyndighetens kansli ska under tiden samverka med
bland andra Havs- och vattenmyndigheten och bevaka ny vägledning, t ex ny förordning. Om det under tiden fram till mötet i
mars framkommer nya omständigheter så ska dessa läggas

fram för delegationen innan beslut ska fattas. I mars tas då beslut om att antingen fastställa MKN för KMV vattenkraft eller
att skjuta upp beslutet till ett senare datum.
§8 Godkännande
om samrådsredogörelse för
AP/ÖVF

Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo presenterar samrådssammanställningen för Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över
väsentliga frågor. Se Hanna-Maris presentation.
Delegationen noterade informationen och godkände sammanställningen.

§9 Information om
arbetsordning

Annika Ekvall berättar om förslaget till ny arbetsordning för
delegationen. Bakgrunden är att det nu sker en gemensam
översyn om arbetsordningen i alla fem vattendistrikt. Detta för
att synka, förtydliga och göra några ändringar i de befintliga
arbetsordningarna samt få in några punkter föranledda av ändringarna i lagen som tråder i kraft 1 januari 2019. Se Annikas
presentation.
Det är ordföranden in delegationen som beslutar om arbetsordningen, men överlåtelse av arbetsuppgifter till kansliet och beredningssekretariatet, som också ses över nu, beslutas av delegationen och kommer att tas upp som en beslutspunkt på mötet
i mars.
Delegationen noterade informationen och uppdrog till kansliet
att tillsammans med ordföranden se över stycket om avvikande
mening. Därefter kan ordföranden besluta om ny arbetsordning för vattendelegationen i Västerhavet.

§10 Beslut om
Övervakningsprogram

Lennart Johansson och Delilah Lithner presenterar det nya
övervakningsprogrammet för nya prioriterade ämnen.
Rapportering för programmet ska vara klart till EU till 22 december 2019. Övervakning av miljögifter tas fram inom projektet ”Full koll på våra vatten” som vattenmyndigheterna deltar i och som ska vara klart till december 2019.
Delegationen noterade informationen och beslutade det nya
övervakningsprogrammet.

§11 Svar till
utredningen

Annika Ekvall presenterar sammanställningen av delegationens
diskussioner om de frågor som utredningen har ställt till delegationen och frågar om delegationen i och med detta vill ge ett gemensamt svar till utredningen.
Delegationen noterar informationen och avstår från ett gemensamt svar till utredningen då det finns ett antal olika synpunkter
inom delegationen. Delegationen uppdrar till kansliet att svara
utredningen att ”Delegationen i Västerhavets vattendistrikt avstår
från att lämna ett gemensamt svar utan nöjer sig med att de syn-

punkter som framförts på det nationella delegationsmötet samt de
synpunkter som sänts in av enskilda ledamöter.”
§12 Beslut om
Forsåker

Sabine Lagerberg presenterar samrådssammanställnigen för samrådet om MKN för Forsåker. Se Sabines presentation.
Delegationen noterar informationen och beslutar att godta samrådssammanställningen. Med beaktande av inkomna samrådssynpunkter föranleder frågan om undantag med stöd av 4 kap. 11 §
vattenförvaltningsförordningen ingen ytterligare åtgärd från Vattendelegationens sida.
Delegationen uppdrar åt kansliet att utreda vad som ligger i begreppet ”Genomförbara åtgärder” som står i CIS guidance.

§13 Övrigt

Roland Löfblad lyfter frågan om HaV:s föreskrift 2013:19 där det
anges att MKN för koppar i vatten har ett värde som inte tar hänsyn till bakgrundshalten. I flera vatten finns det naturliga halter av
koppar som är i samma storleksordning vilket gör det omöjligt att
nå MKN. För andra metaller har man tagit hänsyn till naturliga
bakgrundshalter, men koppar är ett undantag.
Delilah Lithner förklarar att frågan även har tagits upp i de andra
distrikten och att det kommer att skickas ett gemensamt påpekande till HaV om detta för att ändringar ska göras i föreskriften.
Delegationen beslutar att ansluta sig till de beslut som redan fattats i delegationerna för Bottenhavet, Bottenviken och Norra Östersjön som lyder: “Vattenmyndighetens kansli får i uppdrag att
till HaV lyfta behovet av att revidera bedömningsgrunden för
koppar (Cu) i ytvatten så att hänsyn tas till naturlig bakgrundshalt.”
.

Justeras

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Ann-Christin Andersson

Vid protokollet
Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

