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Sammanträde:
Tid:
Plats:

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt
Tisdagen den 19 juni 2018
Norrköping

Ledamöter:

Thomas Carlzon

(ordförande)

Marianne Andersson
Roine Morin
Jan Persson
Sverker Thorén
Anneli Wirtén
Tjänstemän:

Irene Bohman
Åse Eliasson
Katrin H Sjöberg
Niklas Holmgren
Lennart Johansson
Martin Rappe George
Matilda Valman
Sophia Bastviken
Erika Melander
Mathias Ibbe

Frånvarande:

Otto von Arnold

Vattenvårdsdirektör
Samordnare, Vattenmyndigheten
Samordnare, Vattenmyndigheten
Strateg, Vattenmyndigheten
Samordnare, Vattenmyndigheten
Samordnare, Vattenmyndigheten
Samordnare, Vattenmyndigheten
Östergötlands länsstyrelse
Östergötlands länsstyrelse
Östergötlands länsstyrelse

Annelie Johansson
Anders Johnsson
Akko Karlsson
Catherine Legrand
Omfattning:

§ 1 – 11

Underlag:

1. Frågor från vattenförvaltningsutredningen (Ärende 7)
2. Utbyte av bilaga 5 Åtgärdsområdessammanställningar i
Förvaltningsplan 2016-2021 (Ärende 8).
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§ Ärende

Beslut

1. Ordföranden öppnar mötet

Ordförande förklarade mötet öppnat.

2. Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Roine Morin.

3. Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer från delegaterna angående protokoll från
2018-03-16. Kansliet lyfte exempel fortsatt samarbete med
Danmark efter besöket i mars.

Protokollet från 2018-03-16 läggs därmed till handlingarna.

4. Aktuellt
Information
Irene Bohman informerade om aktuella frågor bl.a. ny medarbetare på kansliet Matilda
Valman, risk för personalbrist till hösten, möte med Svensk vattenkraftförening, möte med
Vattenförvaltningsutredningen, Europakommissionens synpunkter på rapporteringen från
Sverige, Dricksvattenråd 2019, Ledningskonferens vattenförvaltning anordnad av HaV, årligt
bidrag till vattenråd, nationellt kanslimöte för vattenmyndigheterna.
Katrin H Sjöberg tog upp reflektioner från samrådsmöten kring kraftigt modifierade vatten,
vattenkraft, samt erfarenhetsutbyte med Kammarkollegiet och mark- och miljödomstolen i
Nacka.
Ny lagstiftning innebär nya arbetsuppgifter för Vattenmyndigheten från och med 2019, vilket
gör att arbetsordningen för vattendelegationen behöver uppdateras. Förslag tas fram till nästa
möte.
Vattendelegationens kommentarer: Frågan kring kraftigt modifierade vatten är komplicerad,
viktigt att ha en tydlig kommunikation i samverkan för att
sprida kunskap.

Vattendelegationen lägger informationen till handlingarna.
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5. Inkomna synpunkter från samråd ”Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya
ämnen”
(Information)
Martin Rappe George redogjorde för inkomna synpunkter från samråd för Åtgärdsprogram
Miljögifter och arbetsprocess fram till oktober. Beslut kring reviderat Åtgärdsprogram och nya
miljökvalitetsnormer planeras till oktober 2018. Förslag ges till vattendelegationen innan
delegationsmöte. En redogörelse för inkomna synpunkter för respektive åtgärdsförslag
miljögifter finns i presentation.
Vattendelegationen lägger informationen till handlingarna.

6. Inkomna synpunkter från samråd ”Arbetsprogram inom vattenförvaltningen samt
översikt väsentliga frågor”
(Information)
Åse Eliasson presenterade ett axplock av de synpunkter som kommit från samråd
Arbetsprogram och tidplan samt översikt över väsentliga frågor. Sammanställningen över
samrådssynpunkter kommer i oktober. Strategiska frågor lyfts till vattendelegationen.
Vattendelegationen lägger informationen till handlingarna.

7. Återrapporteringen – resultat från åtgärdsmyndigheternas
(Information)
Niklas Holmgren presenterade resultat från återrapporteringen angående hur åtgärdsarbetet går
för myndigheter och kommuner. Återrapporteringen är i en ny form med mer kvantitativa
inslag än tidigare. Eventuellt kommer delar av kommunernas återrapportering bli tillgänglig i
Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.
Vattendelegationens kommentarer: Det är av intresse att kunna få tillgång till
länsstyrelsernas systemet Älvan, vilket är ett register
under uppbyggnad för vattenverksamhet.
Vattenmyndigheterna tar med sig önskemålet.
Vattendelegationen lägger informationen till handlingarna.
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8. Utbyte av bilaga 5 Åtgärdsområdessammanställningar i Förvaltningsplan 2016–2021.
(Beslut)
Niklas Holmgren lyfte förslag till beslut för utbyte av bilaga 5 i Förvaltningsplanen till följd av
en ändring i länsstyrelsernas webbplattform, vilket gör att verktyget för att visa
avrinningsområdesvisa åtgärdsplaner inte längre fungerar. Bilaga 2 föreligger.
Vattendelegationen beslutar:

Att anta föreslagen utbyte av bilaga 5 i Förvaltningsplanen

9. Frågor från vattenförvaltningsutredningen
(Diskussion)
Vattendelegationen diskuterade de frågor (bilaga 1) som vattenförvaltningsutredningen önskar
svar på. Resultat från workshopskickas till vattenvårdsdirektören senast den 28 juni.
Frågeställningarna kommer att även att diskuteras på det nationella delegationsmötet den 20
september. Den 10-11 september kommer vattenförvaltningsutredningen att besöka Södra
Östersjöns kansli och inbjudna externa aktörer.
Vattendelegationens synpunkter:

Medverkan önskas vid utredningens besök i Kalmar.
Inbjudan skickas ut från kansliet.
Kansliet ombeds att ta fram tidigare skrivningar från
delegationen angående utredningar av vattenförvaltning
för vidare befordran till vattenförvaltningsutredningen.

10. Övriga frågor
Överenskommelse om att delegationsmötet i december kommer att hållas i Kalmar.
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11. Mötet avslutas

Justeras:

Justeras:

Thomas Carlzon
Ordförande

Roine Morin

Vid protokollet:

Åse Eliasson

kommande möten:
• 19–20 september, 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, Kalmar. Syfte: beslut av miljökvalitetsnormer för kraftigt
modifierade vatten, vattenkraft

5

