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Sammanträde:

Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt

Tid:

Onsdag 11 december kl 10.00-15.00

Plats:

Länsstyrelsen Västra Götaland, Södra hamngatan 3, Göteborg

Ledamöter:

Anders Danielsson, ordförande
Mats Abrahamsson, kommunalråd Sotenäs
Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län
Lena Gipperth, professor miljörätt, Göteborgs universitet
Lennart Henrikson, fil. dr i ekologisk zoologi
Per Leander, miljövårdsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län
Rikard Ledin da Rosa, politiker Göteborgs stad
Roland Löfblad, civilingenjör
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

Tjänstemän:

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör
Margreth Folcker, sekreterare
Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo, Länsledningens kansli
Sabine Lagerberg (§ 6) 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

Rikard Ledin da Rosa väljs att justera protokollet tillsammans med
ordföranden.

§ 4 Föregående
mötesprotokoll

Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna.

§5
Vattenförvaltningen
– var står vi nu?

Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall ger en kort repetition om de olika
momenten i den 6-åriga vattenförvaltningscykeln samt gällande
lagstiftning. Arbetet med att ta fram miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan
samt åtgärdsprogram går in i en intensiv fas till våren. Beslut tas i
december 2021.
Delegationen noterade informationen.

§ 6 PM om
ärendehantering
MKN

Jurist Sabine Lagerberg informerar om dokumentet ”PM – Revidering av
MKN under pågående cykel”. Materialet ska användas internt och tillse att
handläggningen av dessa ärenden sker på samma sätt i alla distrikt.
Dokumentet kommer att ses över minst en gång per år.
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Delegationen noterade informationen.

§ 7 Registret för spill
och olyckor

I Vattenförvaltningsförordningens 3 kap. står att det för varje vattendistrikt
ska finnas ett register för utsläpp och spill. Alla relevanta utsläpp ska
registreras från land- och vattenbaserade källor, både från punkt- och
diffusa källor om det finns en risk att de sprids till vattenmiljön. Utsläppen
från diffusa källor är ett problem då dessa i dagsläget inte omfattas av
miljörapporteringssystemet vilket innebär att dataunderlaget är bristfälligt.
Arbetet med registret kommer att drivas vidare i samverkan med Havsoch vattenmyndigheten med målet att ha en färdplan för register för nästa
cykel framme till 2021. De fem vattenmyndigheterna arbetar gemensamt
med frågan och har en gemensam hållning.
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.

§ 8 Planer och
åtgärder för 20222027

Björn Lagerdahl från Vattenmyndighetens kansli informerar om tidplan och
målbild för nästa vattenförvaltningscykel (2022-2027). Vattendelegationen
fattar beslut om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplan samt
åtgärdsprogram i december 2021. Innan dess ska ett omfattande samråd
kring ovanstående delar ha genomförts under minst 6 månader. Processen
och tidplanen ser likadan ut hos samtliga kanslier och delegationer.
Delegationen noterade informationen

§ 9 Resultat från
Water CoGovernance

Björn Lagerdahl berättar om Interreg-projektet Water Co-Governance som
har pågått sedan 2016. Syftet med projektet är att stärka lokalt
engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i
vattenförvaltningen.
Sverige är ett av fem länder som är med och vi deltar med 4 pilotområden
som alla ligger i Västerhavets distrikt:
• Mölndalsån
• Himleån
• Ätran-Vartofta
• Ätran-Högvadsån
Projektet har varit mycket framgångsrikt och har bland annat mynnat ut i
ett antal verktyg som kan användas för att öka engagemanget i arbetet för
bättre vatten, mer information finns på Havs- och vattenmyndighetens
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webbplats. För att kunna sprida resultaten till övriga vattenråd och andra
organisationer i landet har en ansökan om förlängning av projektet skickats
in.
Delegationen noterade informationen.

§ 10 Delaktighet i
vattenförvaltningen

Lina Floer, åtgärdssamordnare i Falkenberg informerar om LEVA projektet
och sitt arbete som åtgärdssamordnare. Projektet pågår under 2018-2020
och målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt och att genomföra fler
åtgärder mot övergödning i sjöar och hav.
Diskussion om delaktighet
Delegationen hade en kortare diskussion kring hur vi får mer engagemang i
vattenförvaltningsarbetet. Ett förslag var bland annat att LEVA-projektet
listar alla hinder, ofta byråkratiska processer, som gör att människors
engagemang inte räcker hela vägen till konkreta åtgärder. Gruppen
konstaterade även att det inte bara behövs biologer och andra naturvetare
för att få till krafttag i arbetet utan kanske även beteendevetare, forskare
och andra kompetenser. Diskussionen kommer att fortsätta på kommande
möten.
Delegationen noterade informationen.

§ 11 Information om
aktuella frågor

Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall redogör för aktuella händelser.
Ny webbplats
Vattenmyndigheterna har fått en ny webbplats. Diskussioner pågår om
webbplatsen ska bli en del av länsstyrelsens domän. Nya webbplatsen
finns här: www.vattenmyndigheterna.se
Vattenförvaltningsutredningen
Kort redogörelse för det senaste förslaget från utredningen som ska vara
inlämnat till regeringen innan årsskiftet.
Omorganisation på vattenavdelningen
Ett arbete med att omorganisera vattenavdelningen har påbörjats för att
åstadkomma ett effektivare och flexiblare arbetssätt med lagom stora
enheter samtidigt som vi växer. Den nya organisationen ska vara beslutad
och klar senast 1 januari 2021.
Då enhetschefen för vattenmiljö går vidare till ett nytt uppdrag kommer
Annika Ekvall tillfälligt ta över rollen som enhetschef även för den enheten
under ca 1 år.
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Förlängning av Water Co-Governance
En ansökan om förlängning av projektet till och med september 2021 har
skickats in till Interregs projektkontor. Beslut väntas under januari 2020.
Lokalutredning
Länsstyrelsen har idag behov av mer ändamålsenliga lokaler. Det pågår
översyn av kontrakt samt dialoger med olika hyresvärdar för att hitta bra
lösningar för samtliga kontor. Direktiven för lokalprogrammet innebär att
länsstyrelsens lokaler ska möta tre krav:
•
•
•

hållbar arbetsmiljö
flexibilitet och verksamhetsanpassning
kostnadseffektivitet

Eventuellt blir det flytt i Mariestad inom kort. Göteborg kommer att bli
aktuellt om ett par år.
Extrapengar från Havs- och vattenmyndigheten
Västerhavets distrikt fick i mitten av november 3 miljoner kronor att
fördela till vattenråd, åtgärdssamordnare och andra organisationer för att
stärka åtgärdsarbetet mot övergödningen. Bidraget blev kraftigt översökt
men bidrag har betalats ut till 13 olika projekt vilka ska vara genomförda
senast 31 december 2020.
Inriktningsbeslut för den samhällsekonomiska konsekvensanalysen
Ett inriktningsbeslut har fattats kring den samhällsekonomiska
konstadsanalysen och fokus kommer var på kostnadsanalyserna.
Nyttoanalyserna kommer inte att tas bort men ambitionen kommer inte
att vara att beräkna den totala nettonyttan i siffror, eftersom det finns för
få data. Nyttan kommer istället att beskrivas i text.
Delegationen noterade informationen.

§ 12 Plan för
delegationen
2019/2020

Genomgång av den framåtsyftande planering för delegationen.
Delegationen noterar informationen och föreslår att kansliet undersöker
möjligheten att följa med en åtgärdssamordnare ut i fält i samband med
juni-mötet.
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Nationellt delegationsmöte 8-9 december 2021 i Luleå. Kallelse har
skickats ut separat.

§ 13 Övrigt

Justeras

Justeras

Anders Danielsson
Ordförande

Rikard Ledin da Rosa
Justerare

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