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Sammanträde Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt 
 
Tid Måndagen den 22 augusti 2022, kl 10-11:30 
 
Plats Skype 
 
Ledamöter Lisbeth Schultze, ordförande  

Karin Enfjäll, Länsstyrelsen i Värmlands län 
Mats Abrahamsson, kommunalråd Sotenäs  
Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län 
Lena Gipperth, professor miljörätt, Göteborgs universitet 
Per Leander, miljövårdsdirektör, Länsstyrelsen i Hallands län 
Roland Löfblad, civilingenjör 
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland 
Louise Thunström, politiker Tanum 
Niclas Åberg, projektledare och Västerhavskonsulent  
 

  
Tjänstemän Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör 
 Margreth Folcker, sekreterare 
 Sabine Lagerberg (§ 8) Länsstyrelsen V. Götaland 
 Johanna Wiberg (§ 8) Länsstyrelsen V. Götaland 
 Linda Parkefelt (§ 8) Vattenmyndighetens kansli Västerhavet 

Anna Karlsson (§ 8), Vattenmyndighetens kansli Södra Östersjön 
Bart de Wachter (§ 8), Länsstyrelsen Jämtland 
Elin Spegel (§ 8), Vattenmyndighetens kansli Bottenviken 
Mats Johansson (§ 8), Länsstyrelsen Västerbotten 
 

 
§ 1 Öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat och konstaterar att vi är beslutsföra med 10 närvarande 
delegater. 

  
§ 2 Dagordning 
Dagordningen godkänns.  

 
§ 3 Val av justerare 
Mats Abrahamsson väljs att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte läggs till handlingarna. 
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§ 5 Beslut om Åtgärdsprogram 2022–2027 
Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall redogjorde för de mindre justeringar som gjorts i dokumentet 
sedan delegationsmötet i december 2021. De förändringar som gjorts utgörs främst av redaktionella 
ändringar såsom tillgängslighetsanpassningar, rättning av stavfel samt ändring av årtal från 2021 till 
2022. En kort text som beskriver regeringsprövningen har lagts till i förordet och ett tillägg till 
motiveringstexten för åtgärd 3 är också tillagt.  
 
Roland Löfblad, Sofia Karlsson samt Mats Abrahamsson vidhåller sina reservationer som framfördes 
vid vattendelegationens sammanträde den 1 december 2021. Louise Thunström vidhåller dock inte 
sin reservation.  
 
Vattendelegationen beslutar att fastställa Åtgärdsprogram 2022-2027 för Västerhavets vattendistrikt 
(dnr 537-47542-2020).  
 
Vattendelegationen uppdrar till vattenmyndighetens kansli att, innan publicering, göra nödvändiga 
redaktionella justeringar som inte innebär ändringar i sak. 
 
Roland Löfblad, Mats Abrahamsson och Sofia Karlsson reserverade sig mot beslutet, se bifogade 
reservationer från mötet den 1 december 2021.  

 

§ 6 Beslut om Förvaltningsplan 2022–2027 
Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall redogjorde för de mindre justeringar som gjorts i dokumentet 
sedan delegationsmötet i december 2021. De förändringar som gjorts utgörs främst av redaktionella 
ändringar såsom tillgängslighetsanpassningar, rättning av stavfel samt ändring av årtal från 2021 till 
2022.  
 
Roland Löfblad, Sofia Karlsson samt Mats Abrahamsson vidhåller sina reservationer som framfördes 
vid vattendelegationens sammanträde den 1 december 2021. Louise Thunström vidhåller dock inte 
sin reservation.  

 
Vattendelegationen beslutar att fastställa Förvaltningsplan 2022-2027 med tillhörande bilagor för 
Västerhavets vattendistrikt (dnr 537-47542-2020).  
 
Vattendelegationen uppdrar till vattenmyndighetens kansli att, innan publicering, göra nödvändiga 
redaktionella justeringar som inte innebär ändringar i sak. 
 
Roland Löfblad, Mats Abrahamsson och Sofia Karlsson reserverade sig mot beslutet, se bifogade 
reservationer från mötet den 1 december 2021.  

 
§ 7 Beslut om ny tidplan för KMV markavvattning 
Den nationella arbetsgruppen inom vattenmyndigheterna som arbetar med markavvattning har 

konstaterat att den beslutade tidplanen för framtagandet av utpekande av nya KMV (kraftigt 

modifierat vatten) för markavvattning inte är genomförbar. Det finns därför ett behov av att revidera 

det tidigare beslutet om tidplan så att arbetet kan genomföras under den ordinarie 

förvaltningscykeln och med beslut 2027. 
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Delegaterna framförde önskemål om att kansliet preciserar vad som ska tas fram och en mer utförlig 

tidplan så att arbetet inte skjuts för långt i framtiden. Kansliet lovar att återkomma med detta på 

första ordinarie delegationsmöte 2023.  

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

§ 8 Beslut om samråd gällande miljökvalitetsnormer för Gullspångsälven 
I december 2021 antogs miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna i Västerhavets vattendistrikt. I 
arbetet lades särskilt fokus på de vattenförekomster som innehåller, eller påverkas av, 
vattenkraftverk eller vattenkraftsdammar som ska prövas enligt den nationella prövningsplanen 
under åren 2022–2024. Gullspångsälven ingår i detta tidsintervall, men efter beslut i 
vattendelegationen den 17 juni 2021 så senarelades beslut om miljökvalitetsnormer för 
Gullspångsälven till 2022. 
 
En översyn av gällande normer för Gullspångsälven har nu skett och föreskrifterna är färdiga för att 
samrådas under en period på 2 månader. Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall samt medarbetare från 
den nationella arbetsgrupp som arbetar med normöversynen redogjorde för de justeringar som 
gjorts av samrådsunderlaget sedan vattendelegationens sammanträde den 15 juni 2022.  

 
Vattendelegationen godkänner förslaget och beslutar att skicka nya förslag på miljökvalitetsnormer 
för Gullspångsälven för samråd under perioden 31 augusti - 31 oktober 2022. 
 
Vattendelegationen beslutade även om ett förtydligande i underlaget där det framgår att 
Vattenmyndigheten är väl medveten om de förändringar i elpris som skett på senare tid.   
 

§ 9 Information om aktuella frågor 
Utöver de aktuella händelser som informerades om i de utskickade noterna informerades 
delegaterna om kommande mötesdagar.  
 
Delegationen noterade informationen. 
 

§ 10 Övrigt 
Inga övriga frågor togs upp på mötet.  
 
 

Justeras Justeras 
 
 
Lisbeth Schultze 

 
 
Mats Abrahamsson 

Ordförande 
 

Justerare 
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Margreth Folcker 
Sekreterare 
 

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 
 

 
 


