PROTOKOLL
Datum

2021-10-20
VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖN

Sammanträde med vattendelegationen för
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Datum:
20 oktober
Plats:
Skype
Närvarande:
Ledamöter:
Minoo Akhtarzand, ordförande (Landshövding)
Lena Tilly
Anne-Li Fiskesjö
Klas Lundbergh
Stefan Löfgren
Ellinor Vikman Rindevall
Petter Ström (justerare)
Peder Eriksson
Johanna Lindgren (adjungerad)
Förhindrade:
Cathrin Bergenstråhle
Annika Israelsson
Övriga:
Anna Linusson, Vattenmyndighetens kansli
Jenny Caruso (sekreterare), Vattenmyndighetens kansli
Martin Erlandsson Lampa, Vattenmyndighetens kansli
Malin Pettersson, Vattenmyndighetens kansli

Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

721 86 VÄSTERÅS

Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se
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1. Ordförande öppnar mötet
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Justerare utses
Petter Ström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4. Protokoll från föregående möten

Protokoll från föregående möten (3 september och 4 oktober) godkändes och lades till
handlingarna.

5. Fortsatt arbete med förvaltningsplan, åtgärdsprogram och MKN
2021–2027
Punkten inleddes med att ledamöterna fick ge sina reflektioner efter de presentationer och
gruppdiskussioner som hölls på det nationella mötet tidigare under dagen.
Den generella uppfattningen var att kansliernas presentationer av arbetet med
färdigställande av beslutsmaterialet var tydliga, och att delegationens tidigare
inriktningsbeslut hade följts.
De flesta upplevde gruppdiskussionerna som givande. Bland annat sågs det som positivt att
ha ett utbyte mellan nya ledamöter och sådana som har varit med längre. I flera grupper
diskuterades vikten av kommunikation och pedagogik. Innehållet i beslutsdokumenten
behöver vara tydligt men vattenmyndigheterna behöver också förklara hur arbetet
genomförs, hur det är organiserat, vem som ansvarar för vad osv. Tanken med gruppdiskussionerna var i första hand att ge möjlighet till utbyte med andra delegationer. Det finns
inte utrymme för stora ändringar i detta skede men om det under diskussionerna kommit
upp viktiga frågor som behöver beaktas så tar vattenmyndigheterna med sig dessa.
Ett par ledamöter i Bottenvikens och Bottenhavets vattendelegationer lämnade inför det
nationella mötet in en skrivelse med synpunkter rörande metodbeskrivning för arbetet med
vattenkraft. Synpunkterna kom in sent och har därför inte hunnit hanteras gemensamt
mellan de fem vattenmyndigheterna, men Vattenmyndigheten för Bottenhavets
vattendistrikt har tagit fram förslag på tillägg i vissa avsnitt i förvaltningsplanen (kapitel 1, 7.2
och 7.3).
Anna Linusson visade en sammanfattning av innehållet i de föreslagna tilläggen:
Vattenmyndigheterna kommer att utveckla ett system för att redovisa vilka
vattenförekomster som är föremål för pågående utredningar avseende förutsättningarna för
mindre stränga krav och/eller förklarande som kraftigt modifierade eller konstgjorda vatten.
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Syftet är att vara transparenta och ge möjlighet för berörda aktörer att bidra med underlag
som kan behövas för bedömningen.
Ett par ledamöter menade att det kan vara relevanta tillägg även i Norra Östersjöns
förvaltningsplan. Anna Linusson tar med sig frågan och återkopplar till vattendelegationen
med förslag på hantering.
En ledamot framförde önskemål om kompletteringar i skrivningarna om vattenbrist i
förvaltningsplanen. Det handlar om att tydliggöra att det bara är de större
grundvattenmagasinen som har avgränsats som vattenförekomster, medan
kvantitetsproblem framförallt finns i mindre grundvattenmagasin.
Med de tillägg som redovisats ovan (eventuella tillägg enligt Bottenhavets förslag samt
komplettering av skrivningar om vattenbrist) fattade vattendelegationen beslut enligt nedan:
Vattendelegationen ger i uppdrag till kansliet att färdigställa förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nästkommande cykel i enligt med de förslag
som presenterats på det nationella delegationsmötet.

6. Information om aktuella frågor
a) Ärende från Mark- och miljödomstolen i Nacka
Malin Pettersson informerade om ett ärende som kommit in från Mark- och miljödomstolen i
Nacka. Uppsala Vatten och Avfall AB har ansökt om att utöka verksamheten vid
Kungsängsverket i Uppsala från 200 000 personekvivalenter (pe) till 330 000 pe. Ärendet togs
upp som information till vattendelegationen, med möjlighet att komma med inspel. Det är
dock inte vattendelegationen som beslutar om yttrande i den här typen av ärenden.
Martin Erlandsson Lampa redovisade de scenarioberäkningar som Vattenmyndigheten har
gjort och som ligger till grund för förslaget till yttrande, se bild 6–7 i bilaga 1. Beräkningar har
gjorts för att bedöma fosforbelastningen i de påverkade vattenförekomsterna enligt tre olika
scenarier: 1) samma utsläpp som i dagsläget 2) utsläpp enligt föreslaget villkor 3) beräknad
utsläppsmängd. Det bör noteras i sammanhanget att den utsläppsnivå som anges i villkoret
är en maxnivå och att den genomsnittliga nivån normalt ligger betydligt lägre.
Vattenmyndigheten bedömer att verksamheten kan tillåtas inom ramen för gällande MKN,
under förutsättning att nuvarande höga reningsgrad bibehålls. Bästa möjliga teknik används
och det sker ingen otillåten försämring av statusen i berörda vattenförekomster.
Vattenmyndigheten menar också att mindre strängt krav (MSK) inte är tillämpligt eftersom
det inte kan uteslutas att god status är möjlig att uppnå genom att åtgärder genomförs på
andra påverkanskällor än det aktuella reningsverket. Dessutom ska referensvärdena för
fosfor ses över under kommande förvaltningscykel, vilket kan göra att klassificeringen ändras
från dagens måttliga status till god status med avseende på näringsämnen.
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Det fördes en diskussion i delegationen angående formuleringar och vad som bör lyftas fram
i yttrandet. Några ledamöter menade att skrivningen om att MSK inte är tillämpligt kan leda
till missförstånd och feltolkningar. Samtidigt är det en slutsats som kan vara av intresse: det
krävs inte MSK i berörd vattenförekomst för att en utökad verksamhet ska kunna tillåtas.
Kansliet tar med sig de synpunkter som framfördes i arbetet med att färdigställa yttrandet.

7. Kommande möten
Nästa möte är den 2 december och då ska vattendelegationen enligt ordinarie tidplan
besluta om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.
Plan för möten under 2022 håller på att tas fram. Preliminära veckor är föreslagna enligt
nedan:
•
•
•
•

Vecka 10 (7–11 mars)
Vecka 24 (13–17 juni)
Vecka 38 (prel. 22 september, nationellt)
Vecka 48–49 (28 nov–9 dec)

Kansliet återkommer till vattendelegationen med förslag på datum.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.

9. Mötet avslutas
Ordföranden informerade om att detta är hennes sista möte i rollen som ordförande för
vattendelegationen. Hon tackade vattendelegationen och kansliet för deras insatser och
engagemang. Ledamöterna framförde sitt stora tack till ordförande för ett mycket väl
utfört ordförandeskap.
Vid protokollet: Jenny Caruso
Justeras:

Minoo Akhtarzand (ordf.)

Bilagor:
Bilaga 1 Presentationer från mötet

Petter Ström
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