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Sammanträde: Vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt 

 
Tid:   Fredag 3 september kl 8:30 - 12:00 
Plats:   Skype 

 
Ledamöter:  Anders Danielsson, ordförande 

Lisbeth Schultze, vice 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 
Rikard Ledin da Rosa, politiker  
Roland Löfblad, civilingenjör 
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland 
Louise Thunström, politiker Tanum 
 

Tjänstemän:  Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör 
Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo, sekreterare 
Sabine Lagerberg (§ 5, 6 och 7), Miljöjuridiska funktionen 
Björn Lagerdahl (§ 5), Vattenmyndighetens kansli 
Niclas Engene, (§ 5), Vattenmyndighetens kansli 
Delilah Lithner, (§ 5), Vattenmyndighetens kansli 
Sara Jalhed, (§ 5), Vattenmyndighetens kansli 
Johanna Wiberg, (§ 6), Miljöjuridiska funktionen 
Agneta Christensen (§ 6), beredningssekretariatet Västra Götaland 
Eric Arenius (§ 8), Vattenmyndighetens kansli 
Frida Ramberg, Vattenmyndighetens kansli 
Sara Ejvegård, Kommunikationsenheten 
 

§ 1 Öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat och konstaterar att vi är beslutsföra 
med 10 närvarande delegater inklusive ordföranden. 
 
Kort presentation av delegationens nya ledamot Louise Thunström samt 
ny medarbetare på kansliet, Frida Ramberg.  
 

§ 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.  
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§ 5 Aktuellt läge kring 
hantering av 
knäckfrågor. 
 

Björn Lagerdahl, Delilah Lithner, Sara Jalhed, Niclas Engene och 
Sabine Lagerberg presenterade det fortsatta arbetet med inkomna 
synpunkter på samrådsmaterialet och vad som sker inför beslut i 
december. Diskussion bland annat kring problematiken om hur 
man kan motivera till nya åtgärder samt bördefördelningen för 
övergödning.  
 
När det gäller bördefördelningen för övergödning har 
vattenmyndigheterna nyttjat källfördelning enligt PLC6.5, dvs den 
belastning av näringsämnen till vatten som SMED tar fram inför 
rapporteringen till HELCOM. Denna data innehåller hur stor belastning 
som respektive källa bidrar med. Betingen är sedan fördelade mellan 
påverkanstyperna proportionellt efter hur stor belastning de bidrar med. 
Mer information om detta finns i metodrapporten. 
 
Delegationen noterade informationen. 
 

§ 6 Hur sätts 
miljökvalitetsnormer? 
Information om bland 
annat mindre strängt 
krav och tidsfrister. 

Sabine Lagerberg och Johanna Wiberg presenterade hur det går till när 
man ger undantag från god ekologisk status (GES) och Agneta 
Christensen redogjorde för expertbedömningar vid statusklassning. 
 
Delegationen diskuterade hur tidsundantag och mindre stränga krav sätts 
utifrån enskilda verksamheter kontra samhällsbehovet.  
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 7 Regerings-
prövningen, aktuellt 
läge 

Annika Ekvall och Sabine Lagerberg informerar om Vattenmyndighetens 
yttrande till Regeringskansliet angående begäran om regeringsprövning 
av åtgärdsprogrammet. Begäran har inkommit från ett antal kommuner 
samt Havs och vattenmyndigheten. Kansliet håller delegaterna 
uppdaterade kring den fortsatta processen kring detta. 
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 8 Demonstration av 
Storymaps. 
 

Eric Arenius demonstrerar några av de Storymaps som 
Vattenmyndigheterna har tagit fram. Storymaps är ett relativt nytt sätt 
visualisera de viktigaste miljöproblemen och åtgärderna som vi föreslår. 
Hittills har tre delar tagits fram, grundutbildning i vattenförvaltning, 
kommunernas, och länsstyrelsernas åtgärder. 
 
Delegationen noterade informationen. 

 
§ 9 Information om 
aktuella frågor  
 

Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall redogjorde för aktuella händelser.  
 
Delegationen noterade informationen. 

https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrary/55066/Metod%20beting.pdf
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§ 10 Plan för 
delegationen 
2021/2022  

 

Genomgång av den framåtsyftande planering för delegationen.  
 
Delegationen noterar informationen. 

§ 13 Övrigt 
 

Vattenvårdsdirektör Annika Ekvall informerade om att det är en ny 
mandatperiod från och med årsskiftet 2021/2022. Om det uppstår behov 
av nya delegater nomineras dessa av Landshövdingen, förutom för dom 
tre som är nominerade av SKR. Vid en eventuell regeringsprövning av 
åtgärdsprogrammet finns möjlighet till förlängning av delegaternas 
förordnanden.  
 
Delegationen noterade informationen. 
 
 
 
 

Justeras    Justeras 
 
 
Anders Danielsson    Rikard Ledin da Rosa 
Ordförande    Justerare 
 
 
 
Margreth Folcker 
Sekreterare 
 
 
Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 
 


