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1. Vattenmyndigheternas gemensamma verksamhetsplanering inför 2018
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§ Ärende

Beslut

1. Ordföranden öppnar mötet

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Catherine Legrand.

3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer från delegaterna angående protokoll från
2017-12-12. Kommentarer till Ärende 6 (beslut KMV)
behandlas under ärende 6.

Protokollet från 2017-12-12 läggs därmed till handlingarna.

4. Aktuellt
Information
Irene Bohman informerade om aktuella frågor inom vattenområdet bl.a. samrådsmöten; EU
kommissionens motiverande yttrande till Sverige om överträdelse av ramdirektivet, vilket
hanteras av regeringen; Helcoms uppföljning av BSAP 2018, ministermöte i Bryssel sjätte
mars; Lagrådsremissen om vattenmiljö och vattenkraft, proposition ska komma 20 mars; samt
Vattenförvaltningsutredningens deltagande på nationella vattendelegationsmötet i september.
Catherine Legrand och Akko Karlsson gav sina reflektioner från deltagande i samrådsmöten.
En genomgång av gemensam verksamhetsplanering mellan de fem Vattenmyndigheterna och
hur resurser samordnas presenterades. Underlag 1. Vattenmyndigheternas gemensamma
verksamhetsplanering inför 2018 föreligger.

Vattendelegationens kommentarer: Behövs mer stöd till någon arbetsgrupp, önskas
delegaters medverkan? Delegater är särskilt välkomna att
delta i planerad referensgrupp för vägval inom ekonomisk
analys.
Vattendelegationen lägger informationen till handlingarna.

5. Redovisning av uppdrag nr 25 i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2017, översyn av
förutsättningarna för en ökad tillämpning av undantag inom vattenförvaltningen
Information
Katrin Herrlin Sjöberg föredrog om hur långt arbete kommit i de regeringsuppdrag som gått till
vattenmyndigheterna. Underlag 2, Översyn av förutsättningar för en ökad tillämpning av
undantag inom vattenförvaltningen föreligger. Delegater, tjänstemän på länsstyrelserna, samt
Boverket har bidragit i arbetet som delredovisats till regeringen sista februari 2018. Uppdraget
är treårigt och slutredovisning sker i februari 2020.
Vattendelegationens kommentarer: Bra struktur på arbete. Utpekade riksintressen är inte
alltid uppdaterade vilket bör tas med i analys, exempelvis
utpekande av industriell produktion har endast gjorts för
sex verksamheter.
Ta med arseniks påverkan på grundvatten pga. naturliga
förhållande.
Fundera över hur avvägningar görs för vattenuttag inom
turism och rekreation, exempelvis snökanoner. För
friluftsliv kan befintlig påverkan som exempelvis en
sprängd kanal behövas upprätthållas.
Hur tas skogsbruk med i utredning? Svar: Vägledning
kommer.
Kansliet återkommer med avrapporteringar till
delegationen om hur arbetet fortlöper.

Vattendelegationen lägger informationen till handlingarna.

6. Plan angående samråd ”Förslag på miljökvalitetsnormer för vatten för kraftigt
modifierade vatten” för storskalig vattenkraft. Redovisning av påverkan av
energisystemet.
Information
Irene Bohman föredrog bakgrund till förslag om framflyttat samråd och plan framåt för samråd
för Kraftigt Modifierade Vatten (KMV) för storskalig vattenkraft. Vattendelegationen
beslutade 2017-12-12 att samråda ovanstående fråga under perioden 2018-02-01 till 2018-0430. Mot bakgrund av beslut att senarelägga samråd i de andra vattendelegationerna föreslås
Södra Östersjöns vattendistrikt att samråda samtidigt som de andra vattendelegationerna.
Förslaget är att gå på samråd med ”Förslag på miljökvalitetsnormer för vatten för kraftigt
modifierade vatten” för storskalig vattenkraft den 1 maj till 15, alternativt 30 september.
Andreas Bäckstrand presenterade beräkningar för hur elproduktion och reglerkraft påverkas av
förslagen för Sverige totalt, samt per vattendistrikt. Likaså visades beräkningar av hur
förslagen påverkar på elproduktion och reglerkraft när Natura 2000 områden inkluderas.
Dessutom redovisades synpunkter från de andra vattendelegationerna samt principer enligt de
normativa definitionerna avseende maximal och god ekologisk potential enligt EU i frågan om
utpekande av kraftigt modifierade vatten för storskalig vattenkraft.
Den 4 april skickas samrådsmaterialet till vattendelegationerna för synpunkter.
Vattendelegationens kommentarer: När material ska visas i samråd är det viktigt att visa på
ett användarvänligt format.
Hur ser påverkan på branschen ut som helhet. Svar: den
ligger i linje med den nationella strategin.
Finns det en risk att det blir andra kriterier för bedömning
av småskalig vattenkraft. Svar: Nej, de vattenkraftverk
som uppfyller kraven kommer att klassas som KMV.
Många småskaliga vattenkraften fyller dock inte
kriterierna för KMV.
Kansliet återkommer med avrapportering angående hur
fler möjliga KMV kommer att hanteras inom
regeringsuppdraget.
Södra Östersjöns vattendistrikt rättar sig efter
samrådsdatum som de andra vattendelegationerna
beslutar om för att gå på samråd.
Vattendelegationen lägger informationen till handlingarna.

7. Utbyte av bilaga 5 Åtgärdsområdessammanställningar i Förvaltningsplan 2016–2021.
(Information)
Niklas redogjorde för att kommande ändringar i länsstyrelsernas webbplattform, gör att
verktyget för att redovisa av avrinningsområdesvisa åtgärdsplaner inte längre kommer att
fungera. Eftersom dessa planer hänvisas till i nuvarande Förvaltningsplan krävs ett
delegationsbeslut då det innebär en ändring. Likvärdig information kan hämtas från VISS. Ett
förslag till beslut tas fram till nästa delegationsmöte.
Vattendelegationen lägger informationen till handlingarna
8. Övriga frågor
Att redan nu planera framåt för eventuellt deltagande på Baltic Sea Future Congress 2019.
Delegationsmötet i oktober kommer att hållas på Södras huvudkontor i Växjö.

10. Mötet avslutas
Justeras:

Thomas Carlzon
Ordförande

Vid protokollet:

Åse Eliasson

Justeras:

Catherine Legrand

Kommande möten:
• 19 juni, prel. kl. 9.30-16.30, Linköping. Syfte: Ta ställning kring inkomna synpunkter från
•

samråd och studiebesök Motala ström.
19–20 september, prel. kl. 18.30 den 19e för middag på slottet, kl. 9.30-16.00 den 20e,
Nationellt vattendelegationsmöte, Västerås. Syfte: nationell avstämning inför beslut av
Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för miljögifter och miljökvalitetsnormer för

•

kraftigt modifierade vatten.
18 oktober, prel., kl. 9.30-16.30 Växjö, Södra. Syfte: beslut av Åtgärdsprogram och

•

miljökvalitetsnormer för vatten för Miljögifter.
11 december, prel. kl. 9.30-16.30, plats meddelas senare. Syfte: beslut av
miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten, vattenkraft

