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Plats och tid

Skype 9.00-15.40

Beslutande

Peter Sandwall, ordförande
Marianne Andersson
Annelie Johansson §§ 1-6f samt 6h-9
Anders Johnsson §§ 1-6f
Akko Karlsson
Catherine Legrand §§ 5-9
Johan Löwenadler Davidsson
Roine Morin
Jan Persson

Frånvarande

Sverker Thorén
Otto von Arnold

Övriga deltagare från Vattenmyndigheten Södra Östersjöns kansli

Kimberly Atle, Irene Bohman, Anna Carnelius, Katrin Herrlin Sjöberg, Niklas Holmgren, 
Anna Karlsson, Sylvia Kinberg, Christofer Osbeck, Jan Petersson, Martin Rappe George, 
Daniel Smith, Are Vallin och Matilda Valman

Övriga deltagare

Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands län §§ 6f-h

Paragrafer

§§ 1–9

Justeringens plats och tid

Elektronisk justering 2021-06-30
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Underskrifter
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Ordförande Justerare Justerare

Matilda Valman
Sekreterare
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§ 1 Ordförande öppnar mötet

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla delegater välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställs.

§ 3 Val av justerare

Till justerare väljs Anders Johnsson och Johan Löwenadler Davidsson.

§ 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 vattendelegationsmötet 18 februari har beslut om yttrande fattats av ordförande 
angående utfyllnad i Malmö hamn (M 778-20) den 19 mars. Därutöver har vattenvårdsdirektör 
fattat beslut om yttrande angående anläggande av Lynetteholm, Köpenhamn den 3 maj samt om 
grundvattentäkt på Fårö, Region Gotland (M 4716-20) den 12 maj.

Dagens sammanträde
Martin Rappe George informerar (se presentation 5) om yttrande över utfyllnad av Malmö hamn 
(M 778-20) och att den planerade huvudförhandlingen 14 april är framflyttad till hösten 2021. 
Vidare lämnades yttrande över grundvattentäkt på Fårö där Mark- och miljödomstolen lämnade 
dom 16 juni 2021 där tillstånd enligt miljöbalk ges på sökta villkor.

Yttranden har också lämnats enligt Esbokonventionen för anläggande av Lynetteholm, 
Köpenhamn, den 19 februari och 5 maj. Sverige anser att samrådet inte har lett till något 
samförstånd mellan Sverige och Danmark. Danmarks folketing fattade beslut om anläggandet 
av Lynetteholm 6 juni 2021.

§ 6 Information om och förslag till hantering av inkomna samrådssynpunkter

Vattendelegationen tar del av informationen.

Ärendet
Utkast till Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer samt Delförvaltningsplan 
2021–2027 har tidigare presenterats för Vattendelegationen 2020-06-16, 2020-08-28 och 2020-
10-15. Beslut om samråd fattades av Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt 
2020-10-15.



PROTOKOLL 4 (9)
Vattendelegationen för Södra 
Östersjöns vattendistrikt
Sammanträdesdatum
2021-06-17 Dnr 5406-2021

Under samrådet som hölls 1 november till och med 30 april har statliga myndigheter, 
kommuner, branschorganisationer och andra aktörer lämnat synpunkter på Förvaltningsplan, 
Åtgärdsprogram miljökvalitetsnormer och Delförvaltningsplan. Synpunkterna har kommit in via 
e-post och två olika webbenkäter – en via vatteninformationssystem Sverige (VISS) och en via 
vattenmyndigheterna.se.

Dagens sammanträde
Irene Bohman informerar (se presentation 6a) om att ungefär 750 olika aktörer har lämnat 
yttrande angående samråd om förslag till Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram, 
miljökvalitetsnormer och Delförvaltningsplan 2021–2027. Ungefär hälften av alla synpunkter 
rör förslaget till Åtgärdsprogram. Många synpunkter rör därutöver vattenförvaltningen generellt 
och vattendirektivet specifikt, vilket ligger utanför Vattenmyndigheten Södra Östersjöns 
rådighet att förändra. Synpunkter som berör och är riktade till andra myndigheters 
ansvarsområden skickas vidare till dessa i möjligaste mån.

Information om Jordbruksverkets, Naturvårdsverkets och Sveriges geologiska undersöknings 
(SGU) yttrande redovisades också.

Akko Karlsson informerade om att vattendelegater som representerar kommunsektorn blivit 
inbjudna att delta i samtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). SKR planerar att 
ordna liknande träffar två gånger per år.

§ 6a Begäran om prövning av Åtgärdsprogram 2021–2027

Vattendelegationen tar del av informationen.

Ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har enligt 6 kap 4 § vattenförvaltnings-förordningen (2004:660) 
begärt prövning av åtgärdsprogrammen i samtliga fem vattendistrikt. Därutöver har sex 
kommuner i Södra Östersjöns vattendistrikt begärt prövning: Hjo kommun, Karlsborgs 
kommun, Nyköpings kommun, Osby kommun, Region Gotland och Svalövs kommun.

Dagens sammanträde
Irene Bohman informerar (se presentation 6a) om Havs- och vattenmyndighetens och Södra 
Östersjöns sex kommuners begäran om prövning. Regeringen har ännu inte lämnat besked om 
vidare hantering av begäran om prövning.

Underlag
- PM Redovisning av samrådssynpunkter

§ 6b Beslut om inriktning för Förvaltningsplan 2021–2027 - Kartläggning och analys

Dagens sammanträde
Jan Petersson presenterade inkomna synpunkter gällande kapitlet om kartläggning och analys 
(kapitel 3) i förslaget till Förvaltningsplan 2021–2027.
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Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut
Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt godkänner förslag om att ändra 
riskhanteringen enligt SGU:s samrådssynpunkt, som redovisas i Bilaga PM Redovisning av 
samrådssynpunkter (s. 10 ff).

Beslutsunderlag
- PM Redovisning av samrådssynpunkter

§ 6c Synpunkter om Övervakningsprogram 2021–2027

Vattendelegationen tar del av informationen och ber kansliet förtydliga skrivningar som berör 
osäkerheter och behov av åtgärder, men också finansieringsbehov.

Ärendet
Relativt få synpunkter på Övervakningsprogram 2021–2027 har inkommit under samrådet. 

Dagens sammanträde
Anna Carnelius presenterar inkomna synpunkter gällande Övervakningsprogram 2021–2027. 
Förtydliganden av övervakningens roll i förhållande till både Förvaltningsplan och 
Åtgärdsprogram 2021–2027 kommer att göras.

§ 6d Beslut om inriktning för Åtgärdsprogram 2021–2027

Ärendet
Ungefär hälften av alla inkomna synpunkter rör förslaget till Åtgärdsprogram 2021–2027.

Dagens sammanträde
Niklas Holmgren presenterar förslag till hantering av inkomna synpunkter på Åtgärdsprogram 
2021–2027 enligt Bilaga 1. Tio förslag till beslut om inriktning presenterades.

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut
Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt godkänner förslag på hantering i stycke 
1.1 Utveckling och förtydligande av ÅP, 1.2 Distriktsanpassning, 1.3 Uppdatering av 
åtgärdsanalysen för jordbruk, 1.4 Otillräcklig finansiering från staten för fysiska åtgärder och 
statligt myndighetsarbete, 1.8 Finansieringsprincipen och 1.9 Åtgärd Länsstyrelserna 12: 
Restaurering och skydd – kust enligt Bilaga 1.

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt ber kansliet bereda följande förslag 
ytterligare inför nästa möte 2 september 2021: förslag på hantering i stycke 1.5 Åtgärd Alla 1: 
Vattenplanering, 1.6 Åtgärderna Kommunerna 1 och Länsstyrelserna 1: Vattenplanering samt 
1.7 Kommunerna 1 och Länsstyrelserna 1: Avrinningsvisa områdesplaner för kommunalt 
perspektiv enligt Bilaga 1. 

Vattendelegationen avslår förslag på hantering i stycke 1.10 Utveckla åtgärd PBL: Upphävande 
av strandskydd enligt Bilaga 1.
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Beslutsunderlag
- PM Redovisning av samrådssynpunkter
- Bilaga 1 Inriktning för Åtgärdsprogrammet

§ 6e Synpunkter om den ekonomiska konsekvensanalysen

Vattendelegationen tar del av informationen och uppmanar kansliet att förtydliga de långsiktiga 
kostnaderna samt tydliggöra avvägningen mellan nyttor och kostnader vid miljökvalitetsnorm-
sättningen.

Ärendet
Kostnaderna för åtgärdsprogrammet har varit föremål för diskussion i media, där många 
framfört att åtgärdsprogrammet blir orimligt dyrt. En konsekvensanalys vilar på schabloner och 
avser att ge en bild av kostnadsfördelning mellan olika aktörer.
Dagens sammanträde
Daniel Smith redovisar inkomna synpunkter på den ekonomiska konsekvensanalysen av 
Åtgärdsprogram 2021–2027.

Underlag
- PM Redovisning av samrådssynpunkter

§ 6f Beslut om inriktning för miljökvalitetsnormer

Ärendet
Synpunkter om fler undantag är den största frågan. VM anser att vi följer regelverken och de 
metoder som tagits fram i redovisning av tidigare regeringsuppdrag, men begränsas i viss mån 
av tillgång på underlag. Det kommer ett förslag till översyn av mindre stränga krav i 
vattenförekomster påverkade av jordbruk.
Dagens sammanträde
Katrin Herrlin Sjöberg redovisar inkomna synpunkter om föreslagna miljökvalitetsnormer för 
vatten 2021–2027.

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut
Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt godkänner förslag på hantering att 
tidsfrister kvarstår enligt PM Redovisning av samrådssynpunkter och uppmanar kansliet att göra 
förtydliganden angående tillämpningen av regelverket avseende tidsfrister och mindre stränga 
krav i enlighet med inkomna samrådssynpunkter.

Beslutsunderlag
- PM Redovisning av samrådssynpunkter



PROTOKOLL 7 (9)
Vattendelegationen för Södra 
Östersjöns vattendistrikt
Sammanträdesdatum
2021-06-17 Dnr 5406-2021

§ 6g Beslut om inriktning kopplade till vattenförekomster påverkade av vattenkraft

Ärendet
Regeringen beslutade om ”Nationell plan för omprövning av vattenkraft” (NAP) 25 juni 2020. 
Vattenmyndigheternas arbete med översyn av vattenkraftens påverkan inklusive eventuella 
utpekanden av kraftigt modifierade vatten (KMV) och undantag följer prioriteringsordningen i 
den nationella prövningsplanen. För vattenförekomster påverkade av vattenkraft fattades därför 
beslut om samråd 2021-02-18 där samrådet senarelades och pågick kortare tid, från och med 1 
mars 2021 till och med 30 april 2021. 
Dagens sammanträde
Anna Karlsson redovisar inkomna synpunkter rörande vattenförekomster påverkade av 
vattenkraft. Förslag på slutgiltig hantering av synpunkter kopplade till vattenförekomster 
påverkade av vattenkraft är ännu inte färdigt, utan fler möten med Havs- och 
vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät är planerade.

Två förslag till beslut om inriktning presenterades. Behov om ytterligare beslut om inriktning 
kommer att presenteras på nästkommande vattendelegationssammanträde, 2 september 2021.

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut
Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt godkänner förslaget om att föreslagna 
miljökvalitetsnormer ska ändras behöver det finnas underlag som stödjer detta. Om underlag 
inte finns kan ändring av norm inte ske.

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt godkänner förslaget att 
vattenförekomster som berörs av NAP-prövning 2022 samt berörs av beslut om MKN och 
KMV fattas på vattendelegationssammanträdet 30 november 2021.

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt uppmanar därutöver kansliet att 
förtydliga skrivningar rörande tidsfrister, mindre stränga krav, naturlig återhämtning, andra 
energislag och dammsäkerhet.

Beslutsunderlag
- PM Redovisning av samrådssynpunkter

§ 6h Beslut om inriktning för Delförvaltningsplan för vattenbrist och torka

Ärendet
Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotlands län, har tagit över arbetet efter Cajsa Lindberg med 
Delförvaltningsplan för vattenbrist och torka. Bedömningen är att det i Södra Östersjöns 
vattendistrikt finns behov och förutsättningar enligt befintliga EU-krav för att besluta om 
Delförvaltningsplan respektive Delåtgärdsprogram 30 november 2021.

Dagens sammanträde
Frida Eklund presenterar inkomna synpunkter gällande Delförvaltningsplan för vattenbrist och 
torka med tillhörande åtgärder. I distriktet finns det påvisad risk för att inte uppnå 
miljökvalitetsnormen gällande kvantitativ status för grundvatten. SMHI och SGU kommer 
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leverera uppdaterade kartor angående risk för ytvattenstatus-brist inför beslut 30 november 
2021. 

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut
Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt godkänner inriktningen för 
Delförvaltningsplanen enligt Bilaga 2.

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt godkänner inriktningen att de föreslagna 
åtgärderna arbetas in i ett Delåtgärdsprogram, enligt Bilaga 2.

Beslutsunderlag
- PM Redovisning av samrådssynpunkter
- Bilaga 2 Inriktning för Delförvaltningsplan med åtgärder för vattenbrist och torka

§ 7 Aktuellt

Vattendelegationen tar del av informationen. Angående utskick inför 
Vattendelegationssammanträde 30 november 2021 förordar Vattendelegationen att en lista över 
viktiga ändringar i sitt sammanhang skickas ut, men önskar att kansliet undersöker möjligheten 
att ge delegationen tillgång till hela materialet.

Dagens sammanträde
Irene Bohman informerar (se presentation 7) bland annat om att Kimberly Atle är tillbaka efter 
föräldraledighet medan Eric Arenius arbetar för Västerhavets vattendistrikt.

Peter Sandwall informerar om samarbetsgrupp mellan vattenmyndigheterna, Havs- och 
vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning (SGU) där Peter Sandwall och Johan 
Löwenadler Davidsson deltar. Denna grupp ska förankra samverkan mellan organisationerna på 
ledningsnivå, för att sedan genomföra besluten inom respektive organisation.

Irene Bohman informerar om möte med miljöminister Per Bolund 15 april samt möte med 
Miljö- och jordbruksutskottet 9 juni.

Därutöver ska den så kallade EU-pilot 2 vara klar 21 juni och Vattendelegationen kommer att 
delges Sveriges svar till Europeiska kommissionen så snart detta finns tillgängligt.

Utredningen för att revidera Dricksvattendirektivet (98/83/EG) fortgår och kommer att 
presenteras under hösten. Parallellt med detta håller en Vattenstrategi för effektiv och hållbar 
vattenhushållning på att tas fram. Strategin förväntas att presenteras under september.’

Det finns flera alternativ för hur mycket material som skickas ut inför Vattendelegations-
sammanträdet 30 november 2021. De olika alternativen presenterades och diskuterades.

§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.
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§ 9 Mötet avslutas

Nästa vattendelegationsmöte hålls den 2 september via Skype.

Ordförande avslutar mötet.


	Plats och tid
	Beslutande
	Frånvarande
	Övriga deltagare från Vattenmyndigheten Södra Östersjöns kansli
	Övriga deltagare
	Paragrafer
	Justeringens plats och tid
	Underskrifter
	§ 1 Ordförande öppnar mötet
	§ 2 Fastställande av dagordning
	§ 3 Val av justerare
	§ 4 Genomgång av förra mötets protokoll
	§ 5 Information om fattade beslut sedan föregående möte
	§ 6 Information om och förslag till hantering av inkomna samrådssynpunkter
	§ 6a Begäran om prövning av Åtgärdsprogram 2021–2027
	§ 6b Beslut om inriktning för Förvaltningsplan 2021–2027 - Kartläggning och analys
	§ 6c Synpunkter om Övervakningsprogram 2021–2027
	§ 6d Beslut om inriktning för Åtgärdsprogram 2021–2027
	§ 6e Synpunkter om den ekonomiska konsekvensanalysen
	§ 6f Beslut om inriktning för miljökvalitetsnormer
	§ 6g Beslut om inriktning kopplade till vattenförekomster påverkade av vattenkraft
	§ 6h Beslut om inriktning för Delförvaltningsplan för vattenbrist och torka
	§ 7 Aktuellt
	§ 8 Övriga frågor
	§ 9 Mötet avslutas

