
PROTOKOLL 1 (6) 

Datum Dnr 

2022-08-26 537-1957-2022

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post 

721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1 
VÄSTERÅS 

010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se 

VATTENMNYDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖN 

Sammanträde med vattendelegationen för 
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt 
Datum: 
26 augusti 2022 

Plats: 
Skype 

Närvarande: 
Ledamöter: 
Ulrica Gradin, ordförande (vikarierande landshövding)  
Ellinor Vikman Rindevall, justerare 
Lena Tilly 
Stefan Löfgren 
Klas Lundbergh  
Daniel Källenfors 
Annika Israelsson 
Peder Eriksson (närvarade endast under punkt 5 och 6) 
Anne-Li Fiskesjö (anslöt till mötet under punkt 7) 

Förhindrade: 
Johanna Lindgren (adjungerad) 
Petter Ström 

Övriga: 
Malin Pettersson, Vattenmyndighetens kansli 
Jenny Caruso (sekreterare), Vattenmyndighetens kansli 
Martin Erlandsson Lampa, Vattenmyndighetens kansli 
Malin Willför, Vattenmyndighetens kansli 
Teresia Wällstedt, Vattenmyndighetens kansli 
Nazanin Mahmoudi, Vattenmyndighetens kansli (del av mötet) 
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1. Ordförande öppnar mötet 

Ordföranden hälsade alla välkomna till mötet och inledde med kort information. Johan Sterte 
har utsetts till ny landshövding på Länsstyrelsen i Västmanlands län från och med den 1 
november. Han blir således också ny ordförande för vattendelegationen. Även Västra 
Götalands län har fått en ny landshövding och vattendelegationsordförande, Sten Tolgfors 
som tillträder den 1 september.  

2. Justerare utses 

Ellinor Vikman Rindevall utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.  

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

4. Protokoll från föregående möte 

Protokoll från mötet den 13 juni har skickats ut till ledamöterna via e-post. Det fanns två 
uppföljningspunkter från mötet: 
 
• Ta upp med övriga vattenmyndigheter förslaget att på nationella vattendelegationsmötet 
diskutera delegationernas roll och möjlighet att påskynda åtgärdsarbetet. Kansliet spelade in 
detta förslag till Södra Östersjön som ansvarar för det nationella mötet. De tyckte att det var 
ett bra förslag och nu finns det inlagt en punkt i agendan som har rubriken ”Åtgärdsprogram 
2022–2027 och återrapportering – hur får vi verkstad?” 
 
• Diskutera om Norra Östersjöns kansli kan ta fram ärendelistor, på samma sätt som 
exempelvis Västerhavet gör. Jenny Caruso kontaktar Västerhavets kansli. Vi kan 
förhoppningsvis följa deras rutin från och med nästa möte. 
 
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.  
 

5. Beslut om förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt 

Malin Pettersson gav en kort bakgrund till ärendet och redovisade de ändringar som har 
gjorts i förvaltningsplanen (FP) sedan den version vattendelegationen fick ta del av inför 
sammanträdet i december 2021. Det handlar om ändringar av redaktionell karaktär samt 
tillägg av information om regeringens prövning av åtgärdsprogrammet, se bild 4–6 i bilaga 1. 

Ledamöterna hade inga synpunkter eller frågor efter föredragningen. 

Vattendelegationen beslutade enligt nedan: 
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Vattendelegationen beslutar att fastställa Förvaltningsplan 2022–2027 med tillhörande 
bilagor för Norra Östersjöns vattendistrikt (dnr 537-6274-21). 

 
6. Beslut om åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt  

Malin Pettersson redovisade ändringar som har gjorts i åtgärdsprogrammet (ÅP) sedan den 
version som vattendelegationen fick ta del av inför beslutet i december 2021. Det handlar 
framför allt om ändringar av redaktionell karaktär men även ett par rättningar och 
kompletteringar.  

Ett tillägg om bevattningsdammar har gjorts i motiveringstexten till åtgärd 3 riktad till 
Jordbruket, se bild 11 i bilaga 1. Bakgrunden är att EU-kommissionen har granskat Sveriges 
förslag till Strategisk Plan för jordbrukspolitiken för kommande period och att de där pekade 
på att kopplingen till åtgärdsprogrammen för vatten behöver bli tydligare. 

Malin Willför redovisade vilka justeringar som har gjorts ÅP kapitel 3, konsekvensanalysen. 
Bland annat har schablonkostnader för kalkningsplaner och vattenskyddsområden 
uppdaterats. Information om nationella prövningen för vattenkraft (NAP) har lagts till och 
kostnader för NAP redovisas. Dessa kostnader är inte en konsekvens av Vattenmyndighetens 
ÅP men eftersom arbetet med NAP är nära kopplat miljökvalitetsnormerna, och det ofta 
dyker upp frågor kring detta i samband med åtgärdsprogrammet, så har 
vattenmyndigheterna valt att lägga till denna information. 

Totalt sett är kostnaderna för åtgärdsprogrammet desamma som tidigare. De justeringar som 
gjorts ligger inom avrundningsmarginalerna. 

Vattendelegationen beslutade enligt nedan: 

Vattendelegationen beslutar att fastställa Åtgärdsprogram 2022–2027 med tillhörande 
bilaga för Norra Östersjöns vattendistrikt (dnr 537-6274-21). 

7. Beslut om tidplan för KMV markavvattning 

Vattendelegationen beslutade under våren 2020 att fastställandet av KMV kopplat till 
markavvattning skulle skjutas fram till senast 2023/2024. Nu bedömer vattenmyndigheterna 
att tidplanen som presenterades våren 2020 inte är genomförbar, bland annat med 
anledning av att en ny vattenförekomstindelning görs. Förslag till ny tidplan presenterades 
därför på mötet den 13 juni. Martin Erlandsson Lampa gick på nytt igenom förslaget och 
presenterade vattenmyndigheternas plan för genomförandet, se bild 16 i bilaga 1. Bland 
annat kommer preliminära KMV att tas fram till 2024, och kommuniceras externt. 
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Vattenmyndigheten visade initialt ett förslag till beslutsformulering där arbetet avgränsades 
till att avse markavvattning kopplat till jordbruk. Efter diskussion landade delegationen i att 
utesluta avgränsningen ur beslutssatsen. Vattendelegationen framhöll vikten att arbeta med 
åtgärder och fastställande av KMV för markavvattning i såväl jordbruket som i 
skogslandskapet över tid men lämnar åt vattenmyndighetens kansli att göra prioriteringar 
och bestämma i vilken ordning arbetet ska göras för att uppnå största möjliga nytta med de 
resurser som finns att tillgå. 

Vattendelegationen beslutade enligt nedan: 

Vattendelegationen beslutar att arbetet med att utveckla åtgärder och bestämma 
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster påverkade av markavvattning, inklusive att 
förklara vattenförekomster som kraftigt modifierade, genomförs under den ordinarie 
vattenförvaltningscykeln med beslut 2027. 

8. Information om aktuella frågor 

Malin Pettersson informerade om några aktuella frågor. 

Åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Vattenmyndigheten siktar på att besluten kungörs den 
2 september och att dokumenten publiceras på vattenmyndigheternas webbplats. Materialet 
kommer inte att tryckas upp annat än i de pliktexemplar som krävs. 

Ärendet om Uppsala reningsverk. Vattenmyndigheten informerade regeringen om beslutet 
att inte ändra MKN för berörda vattenförekomster. De har nu begärt kompletteringar i form 
av underlag för beräkningarna, fördelat på varje berörd vattenförekomst.  

Vid beslutet att inte ändra MKN lämnade två ledamöter reservationer: den ena rörande 
möjligheten att uppnå god status i berörda vattenförekomster och den andra kopplat till 
orimliga kostnader.  

Vattenmyndigheten tog med anledning av den förstnämnda reservationen initiativ till ett 
möte för att diskutera underlag och beräkningar. Deltagare var ett 10-tal forskare vid SLU, 
som varit med och tagit fram de referensvärden och underlag som Vattenmyndigheten har 
använt. På mötet identifierades viktiga frågor som behöver arbetas vidare med. Det finns 
flera utmaningar med beräkningar för Fyrisån, bland annat är det svårt att bestämma 
bakgrundsbelastning. Mötet var överens om att man behöver titta närmare på de områden i 
avrinningsområdet där vattenkemidata och belastningsdata inte verkar korrelera.  

Med anledning av önskemål från vattendelegationen och reservationen kopplad till orimliga 
kostnader, planerar vattenmyndigheten behandla denna fråga på mötet den 29 november. 
Kansliet kommer att redovisa hur vattenmyndigheterna arbetar med detta just nu, och 
informera om Havs- och vattenmyndighetens nya vägledning på området. 
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Arbetsordning för vattendelegationen. Kansliet har påbörjat en översyn av 
vattendelegationens arbetsordning (AO). Nuvarande AO beslutades 2019, när den nya 
vattenlagstiftningen trätt i kraft. 

Rättning av miljökvalitetsnormer. Sexton vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt 
har fått fel MKN på grund av ett handhavandefel i en excelfil. Vattenförekomster i Svartån i 
Västmanlands län har ”bytt” MKN med vattenförekomster i Svartån i Örebro län. Detta 
innebär att ett nytt samråd behöver hållas för berörda vattenförekomster och en 
ändringsföreskrift behöver tas fram. Mer information kommer på mötet 29 november.  

9. Kommande möten 

Datum för vattendelegationens möten under 2022 har fastställts enligt nedan: 

• 22 september (nationellt möte) 
• 29 november 

Den 29 november är sista mötet för i år. Då är nya landshövdingen på plats som ordförande. 
Det är också det sista mötet med nuvarande vattendelegation eftersom ledamöternas 
mandat går ut vid årsskiftet. Länsstyrelsen har ännu inte fått någon förfrågan från 
Regeringskansliet om att föreslå ledamöter men det kommer troligen i början av oktober. 

10. Övriga frågor 

Annika Israelsson informerade om att hon har fått en ny tjänst på Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) och att hon därför kommer att begära ett förtida entledigande från 
delegationen. 

Övriga ledamöter och kansliet tackade Annika Israelsson så mycket för den här tiden! 
 
  



 
PROTOKOLL 6 (6)  

Datum   

2022-08-26  537-1957-2022 

 

11. Mötet avslutas 

Ordförande tackade deltagarna för engagemanget och förklarade därefter mötet 
avslutat.  
 
 
 
 
  
Vid protokollet: Jenny Caruso 
 
Justeras: 

 

 

Ulrica Gradin (ordf., vikarierande landshövding)   Ellinor Vikman Rindevall 

 
Bilagor:  
Bilaga 1 Presentationer från mötet 
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