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Plats och tid 
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Övriga deltagare från Vattenmyndigheten Södra Östersjöns kansli 

Irene Bohman, Katrin Herrlin Sjöberg, Anna Karlsson, Christofer Osbeck och Matilda Valman 

Paragrafer 

§§ 1–12 

Justeringens plats och tid 

Elektronisk justering 2022-03-14 

Underskrifter 

Peter Sandwall 

Ordförande 

Catherine Legrand 

Justerare 

Matilda Valman 

Sekreterare  



 

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla delegater välkomna. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Ett tillägg görs till dagordningen, som förläggs efter punkt 6. Beslut 

Beslut om samråd avseende miljökvalitetsnormen för 

grundvattenförekomsten Södra Kristianstadsslätten (WA33825168). 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare väljs Catherine Legrand. 

§ 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 

Sedan förra mötet 30 november 2021 har beslut om yttrande fattats i ärendet angående 

bortledande av grundvatten, Kristianstads kommun den 28 februari 2022. 

Därutöver har Vattenvårdsdirektör Irene Bohman beslutat om yttrande över utbyte av 

bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats den 1 mars 2022. 

Dagens sammanträde 

Katrin Herrlin Sjöberg informerar om yttrandena i ärendena om grundvatten, Kristianstads 

kommun samt bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs kommun. 

Information gavs också (se presentation 10) rörande Mark- och miljödomstolens avslag av 

Ragn-Sells Treatment & Detox AB:s ansökan om tillstånd för behandling av askor (avfall) inom 

fastigheten Kopparverket 8, Helsingborgs kommun, Skåne län (M 3275-20), där 

Vattenmyndigheten lämnade yttrande 16 september 2021. 

Mark- och miljödomstolen har också lämnat avslag av Malmö kommuns ansökan om tillstånd 

om utfyllnad av vattenområde, Norra hamnen, Hamnen 22:164, Malmö kommun (M 778-20), 

där Vattenmyndigheten lämnade yttrande 19 mars 2021. 

Högsta förvaltningsdomstolen avslog Cementas yrkande om inhibition under pågående 

rättsprövning, där Vattenmyndigheten senast lämnade yttrande 22 december 2021 angående 

ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite, Gotlands 

kommun. 

Diskussion av byggnaden av konstgjord ö norr om Köpenhamn, Lynetteholm, där 

Vattenmyndigheten lämnade yttrande via Esbosamråd 19 februari samt 5 maj 2021, hölls också. 

  



 

§ 6 Beslut om överlåtelse av arbetsuppgifter 

Ärendet 

På kalenderårets första möte fattar Vattendelegationen enligt Beslutsordning och överlåtelse av 

uppgifter beslut om Vattendelegationen respektive vattenmyndighetens kanslis beslutsordning. 

Dagens sammanträde 

Inga synpunkter på Beslutsordning och överlåtelse av arbetsuppgifter har inkommit. 

Matilda Valman informerar om förslag om ändring i Arbetsordningen, vilken beslutas av 

ordförande. Ändringen som föreslås är att 10 p., kap. 2.1 om ”Beslut om de förslag till 

riskkartor och riskhanteringsplaner för områden med betydande översvämningsrisk, som skickas 

till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).” stryks. 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt beslutar att godkänna Beslutsordning och 

överlåtelse av uppgifter från Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt till 

Länsstyrelsen Kalmar län tillika Vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt enligt 

Bilaga (med strykt kap. 2.1 10 p) enligt ovan. 

Beslutsunderlag 

- Överlåtelse av arbetsuppgifter 21-02-18 

- Arbetsordning 21-03-10 

§ 7 Beslut om samråd avseende miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten Södra Kristianstads-

slätten (WA33825168) 

Ärendet 

I samband med beslut om yttrande till Mark- och miljödomstolen 2022-02-28 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). 

Dagens sammanträde 

Katrin Herrlin Sjöberg informerar (se presentation 7) om behovet av att gå ut på samråd för 

reviderad miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsten Södra Kristianstadsslätten 

(WA33825168). 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt beslutar att gå ut på samråd för reviderad 

miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsten Södra Kristianstadsslätten (WA33825168). 

§ 8 Diskussion och utvärdering av arbetet med Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och MKN 

Vattendelegationen och Vattenmyndighetens kansli diskuterade hur arbetet kan effektiviseras 

och kommunikationen förbättras i kommande arbete. 

  



 

Dagens sammanträde 

Matilda Valman presenterar (se presentation 8) Vattenmyndighetens kanslis reflektioner över 

utvärdering av processen och kommunikationen med att ta fram förslag på Förvaltningsplan, 

Åtgärdsprogram och MKN. Diskussion och kommentarer från Vattendelegationen mottogs

§ 9 Information om arbete i kommande förvaltningscykel 2022–2027 

Vattendelegationen tar del av informationen. 

Dagens sammanträde 

Irene Bohman informerar (se presentation 9) om att Vattenmyndigheterna kommer att bli mer 

proaktiva gällande att ta fram riktlinjer för länsstyrelsernas arbete i de fall vägledningar inte är 

tillräckliga. 

Vattenmyndigheten kommer att satsa extra med att följa upp fysiska åtgärder kopplat till 

jordbruket och hur dessa relaterar till LOVA och medel från den gemensamma 

jordbrukspolitiken. 

Anna Karlsson informerar om kommande översyn av kraftigt modifierade vatten och 

miljökvalitetsnormer för vattenförekomster kopplade till den nationella prövningsplanen (NAP) 

och kommande planerade prövningar i Södra Östersjöns vattendistrikt. 

Christofer Osbeck informerar om miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i Natura 2000-

områden. Utöver Havs- och vattenmyndighetens vägledning kommer vattenmyndigheterna 

troligtvis behöva utveckla riktlinjer. 

§ 10 Aktuellt 

Vattendelegationen tar del av informationen. 

Dagens sammanträde 

Irene Bohman informerar (se presentation 10) bland annat om att kansliet förstärks med Frida 

Eklund under två år. 

Vidare är svarsfrekvensen från myndigheternas återrapportering av Åtgärdsprogram 2016–2021 

hög. 

24 projekt har beviljats i den extra utlysning av bidrag till vattenråden i Södra Östersjöns 

distrikt. 

Yttrande över Betänkande av 2020 års dricksvattenutredning (SOU 2021:81) har lämnats. 

Vattenmyndigheten tillstyrker utredningens förslag att vattenmyndigheterna ges ansvar för 

riskbedömning, riskhantering och övervakning i tillrinningsområden till uttagspunkter för 

dricksvatten. 

  



 

§ 11 Övriga frågor 

Rysslands invasion av Ukraina diskuterades utifrån om Vattenmyndigheten behöver ha höjd 

beredskap. Vattenmyndigheten deltar i länsstyrelsernas krisberedskap, men bevakar särskilt 

drickvattenfrågorna och reningsverkens verksamheter. 

§ 12 Mötet avslutas 

Nästa vattendelegationsmöte hålls den 16 juni i Visby. Vattendelegationen ombeds resa till 

Visby den 15 juni, för att vara på plats i tid. Akko Karlsson bjuder in till studiebesök i Västervik 

den 15 juni för sedan gemensam avfärd till Visby. 

 

Ordförande avslutar mötet. 


