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Dnr 9597-2019

Plats och tid

Länsresidenset i Malmö, Stortorget 1, 211 22 Malmö, kl. 10.00-15.30.
Beslutande

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande (§§1-13)
Marianne Andersson
Annelie Johansson
Anders Johnsson
Catherine Legrand
Roine Morin
Jan Persson
Otto von Arnold
Anneli Wirtén
Frånvarande

Akko Karlsson
Sverker Thorén
Övriga deltagare

Kimberly Atle, kommunikatör, Vattenmyndigheten Södra Östersjön (§§1-3); Irene Bohman,
Vattenvårdsdirektör för Södra Östersjöns vattendistrikt; Eva Brynolf, avdelningschef, Tillväxt och
miljö, Länsstyrelsen Kalmar län (§§1-8); Katrin Herrlin Sjöberg, samordnare, Vattenmyndigheten
Södra Östersjön; Niklas Holmgren, strateg, Vattenmyndigheten Södra Östersjön; Anna Karlsson,
samordnare, Vattenmyndigheten Södra Östersjön; Jan Petersson, samordnare, Vattenmyndigheten
Södra Östersjön; Matilda Valman, samordnare, Vattenmyndigheten Södra Östersjön
Paragrafer

§§ 1-15
Justeringens plats och tid

Elektronisk justering 2019-12-19
Underskrifter

Cecilia Schelin Seidegård

Annelie Johansson

Ordförande

Justerare

Matilda Valman
Sekreterare
Postadress

391 86 Kalmar

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Telefon

010 223 80 00

E-post vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se
Webbsida www.vattenmyndigheterna.se
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§ 1 Ordförande öppnar mötet

Ordförande öppnar mötet, hälsar alla delegater välkomna och inleder mötet med en
presentationsrunda.
§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställs.
§ 3 Val av justerare

Till justerare väljs Annelie Johansson.
§ 4 Genomgång av förra mötets protokoll

Inga uppföljningsfrågor från förra mötets protokoll lyftes.
§ 5 Information om aktuellt i vattensverige

Vattendelegationen tar del av informationen och inväntar Vattenförvaltningsutredningens
betänkande och kommande remissförfarande.
Dagens sammanträde
Irene Bohman informerar (se presentation 5) bland annat om förändringar inom personalen på
Vattenmyndigheten Södra Östersjöns kansli i och med att Lennart Johansson går i pension vid
årsskiftet samt att en ny tjänst kommer att utannonseras innan jul.
Årsplanen för vattendelegationens möten gicks också igenom, så väl som planen för den nationella
prövningsplanen (NAP), där beslut ska fattas av regeringen runt årsskiftet.
Därutöver informerar Irene Bohman om förslag på förstärkningar i budget 2020 med bäring på
vattenfrågor. Dessutom fick vattenmyndigheterna under november ökat och utbetalt anslag till
vattenråden. 4 370 500 kr är beviljat till vattenråden i Södra Östersjöns vattendistrikt.
Under november deltog också vattenmyndigheterna i det sakråd som Miljödepartementet bjöd in
till för EU-kommissionens översyn av vattendirektivet. Irene Bohman informerar om innehåll och
vattenmyndigheternas synpunkter.
Därtill informerades att Vattenförvaltningsutredningen lämnar sitt betänkande till Regeringen den
18 december.
§ 6 Beslut om riskkartor för översvämning

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut
Vattendelegationen beslutar att godkänna arbetsgången för framtagning av riskkartorna och
delegerar till kansliet att slutligt godkänna och fastställa riskkartorna.
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Ärendet
Enligt 8 § förordning (2009:956) om översvämningsrisker ska Länsstyrelsen i Kalmar län i
egenskap av vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt utarbeta kartor över
översvämningsrisker. Arbetet följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB)
vägledning enligt förordning om översvämningsrisker. Samordning har skett med länen i
vattendistriktet, som i sin tur har inhämtat synpunkter inom den egna länsstyrelsen samt från
berörda kommuner. Riskkartorna ska vara fastställda och godkända senast 18 december 2019.
Förklarande texter till riskkartorna ska fastställas och skickas till MSAB senast 31 januari 2020.
Dagens sammanträde
Anna Karlsson redogjorde för bakgrunden till beslutsförslaget (se presentation 6). Diskussion hölls
kring utpekandet av ’ekonomisk verksamhet’ i riskkartorna och hur hänsynstagande görs till olika
former av ekonomiska verksamheter görs.
§ 7 Information om statusklassningen för vattenförvaltningscykel 3

Vattendelegationen tar del av informationen.
Ärendet
Under 2019 har länen utfört statusklassificering av alla vatten, yt- som grundvatten, i landet.
Dagens sammanträde
Jan Petersson gav en överblick (se presentation 7) av resultaten från statusklassificering samt
jämförde nuvarande vattenförvaltningscykel 3 med föregående vattenförvaltningscykel 2. Små
förbättringar från föregående förvaltningscykel kan ses, förutom när det gäller prioriterade ämnen.
Därefter gicks även riskbedömningen igenom. Till följd av bedömningen ’risk’ eller ’osäker risk’
kommer övervakningen, antingen kontrollerande eller operativ, att behöva öka, vilket i sin tur
troligtvis medför betydande merkostnader.
Vattendelegationen ifrågasätter varför ytvatten och grundvatten har olika riskbedömningskriterier.
§ 8 Information om åtgärdsanalysen – processen under hösten och framåt

Vattendelegationen tar del av informationen.
Ärendet
Efter att statusklassificeringen och riskanalysen genomförts har länen under hösten startat arbetet
med åtgärdsanalys, det vill säga vilka åtgärder som är möjliga att utföra för att nå god ekologisk
status eller potential.
Dagens sammanträde
Niklas Holmgren informerar (se presentation 8) om arbetsprocessen samt att arbetet är försenat.
Diskussion hölls kring hur Sveriges bedömningar ställer sig i förhållande till andra EU-länder samt
om det finns risk att vi övertolkar vattendirektivet?
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§ 9 Information om finansiering av jordbruksåtgärder för bättre vattenkvalitet

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut
Vattendelegationen beslutar att uppdra till Vattenmyndigheten Södra Östersjöns kansli att skriva
ett förslag till begäran om regeringsuppdrag där Vattenmyndigheterna utreder olika
finansieringsmöjligheter av jordbruksåtgärder.
Ärendet
Sveriges strategiska plan för EU:s nya gemensamma jordbrukspolitik för nästa programperiod,
efter 2021 ska vara klar vid nästkommande årsskifte. Med minskade anslag förväntas underskottet
för åtgärdsfinansiering minska ytterligare.
Dagens sammanträde
Niklas Holmgren informerar om det myndighetsövergripande seminarium som Vattenmyndigheterna anordnade i Stockholm den 3 oktober där kommande programperiod för den gemensamma
jordbrukspolitiken (GJP) diskuterades. De kommande stöden från GJP kommer inte täcka
vattenförvaltningens behov, varför nuvarande stödformer (GJP, LOVA, LONA) bör ses över. Otto
von Arnold kompletterade med att nuvarande bidragsformer måste förändras, så att till exempel
stöd är mer långsiktiga än vad de är idag. Diskussion hölls kring vad det kostar att genomföra
vattenförvaltningen i form av utebliven livsmedelsproduktion.
Jordbruksverket har i samband med seminariet blivit tilldelade ett regeringsuppdrag
(N2018/05749/JL) att redovisas senast 24 januari 2020 om att analysera och föreslå förbättringar
av stöd så att fler effektiva åtgärder för en förbättrad vattenkvalitet och sötvattensmiljö genomförs.
Irene Bohman informerar om att Vattenmyndigheterna har tagit fram ett PM hur mycket medel
som saknas för att nå vattenförvaltningens mål efter stöden via GJP och LOVA räknats bort, som
kommer att skickas till Näringsdepartementet.
§10 Information om Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP)

Vattendelegationen tar del av informationen.
Ärendet
Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram
ett förslag till en nationella prövningsplan för vattenkraften i samverkan med andra berörda
myndigheter. Planen lämnades till regeringen den 1 oktober, som kommer att fatta beslut om
planen.
Dagens sammanträde
Katrin Herrlin Sjöberg informerar om att beslutet som togs av Vattendelegationen 2019-03-19 frö
kraftigt modifierade vatten gällde större vattenkraftverk. Kvarstår gör cirka 230 mindre
vattenkraftverk där normsätning kommer att ske under nästa år. Vattendelegationen förväntas att
fatta beslut om dessa om cirka ett år. Diskussion hölls hur vattenmyndigheterna ska prioritera
inom NAP:en när det gäller bedömning av miljökvalitetsnormer för vatten gentemot
bevarandeplan för Natura 2000-områden.

PROTOKOLL
Vattendelegationen för Södra
Östersjöns vattendistrikt
Sammanträdesdatum
2019-12-11

5 (6)

Dnr 9597-2019

§11 Information om yttrande över ansökan om tillstånd för kommunal
vattenförsörjning, Mörbylånga kommun

Vattendelegationen tar del av informationen.
Ärendet
Vattendelegationen för Södra Östersjön var ombedd att yttra sig i ärendet (Dnr 7221-2019) över
ansökan om tillstånd att för kommunal vattenförsörjning ur brunnar på fastigheterna Risinge 4:4
m.fl. i Mörbylånga kommun. Detta innebär ett bortledande av bräckt grundvatten ur ett antal
brunnar för den nya kommunala grundvattentäkten strax söder om Mörbylånga samhälle. Med
detta vill Mörbylånga kommun stärka sin dricksvattenproduktion genom att bygga ett nytt
avsaltningsverk för tillverkning av dricksvatten. Vattenverket kommer främst att ta emot
brackvatten från berggrunden under Kalmarsund, men även renat processvatten från Mörbylånga
industrireningsverk.
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt tog beslut om tillstånd 2019-11-14.
Dagens sammanträde
Katrin Herrlin Sjöberg informerar om bakgrunden till ärendet och domstolens beslut.
§12 Diskussion om vattendelegationens Arbetsordning och Överlåtelse av
arbetsuppgifter

Vattendelegationen tar del av informationen och ombeds att inkomma med eventuella
ändringsförslag av Arbetsordningen och/eller Beslutsordningen senast den 11 februari 2020, så att
beslut kan fattas på Vattendelegationens möte 2020-03-11.
Ärendet
2019-07-12 fattade Vattendelegationen beslut om Beslutsordning och överlåtelse av uppgifter från
Vattendelegationen till Vattenmyndighetens kansli och 2019-08-14 fattade Landshövding Thomas
Carlzon beslut om Arbetsordning för Vattendelegationen.
Dagens sammanträde
Matilda Valman lyfter diskussionen kring vilken typ av ärenden som kan tänkas ha ”större
betydelse eller som kan antas ha vägledande eller principiell betydelse” (Arbetsordning 2.1 punkt
11).
§13 Information och diskussion om kommande miljökvalitetsnormer

Vattendelegationen tar del av informationen.
Ärendet
Inför förvaltningscykel 2022-2027 har Vattenmyndigheterna arbetat fram metoder för åtgärder och
miljökvalitetsnormer för olika påverkanstyper. Principer för miljökvalitetsnormer är särskilt
viktiga då nästa förvaltningscykel är den sista.
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Dagens sammanträde
Katrin Herrlin Sjöberg informerar om att efter 2027 kan inte längre undantag från att uppnå god
ekologisk status eller potential sättas. En diskussion hölls kring hur miljökvalitetsnormer ska
formuleras och sättas till 2027 och därefter med detta i åtanke.
§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.
§ 15 Mötet avslutas
Nästa möte hålls den 11 mars i Kalmar.
Annelie Johansson, som representant för Länsstyrelsen Skåne län och den som bjudit in till
residenset i Malmö, önskar alla en God Lucia, en God jul och ett Gott nytt år.
Irene Bohman avslutar mötet.

