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§ 1 Ordförande öppnar mötet

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla delegater välkomna till en ny mandatperiod.
§ 2 Fastställande av dagordning

Utskickad dagordning fastställs.
§ 3 Val av justerare

Till justerare väljs Sverker Thorén.
§ 4 Genomgång av förra mötets protokoll

Vattendelegationen tar del av informationen.
§ 5 Information om aktuellt i vattensverige

Vattendelegationen tar del av informationen samt noterar att ärendet arbetsordning för
vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt samt ärendehantering på grund av ny
lagstiftning tas upp på nästa vattendelegationsmöte.
Dagens sammanträde
Irene Bohman informerar (se presentation 5) bland annat om att Vattenmyndigheten Södra
Östersjön, Länsstyrelsen Kalmar län och Havsmiljöinstitutet anordnar en vatten- och
klimatkonferens i Kalmar 28-29 augusti.
Ändringar i Miljöbalken (1998:808) och Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) innebär ett
delvis förändrat arbetssätt hos vattenmyndigheterna, som kommer att presenteras och diskuteras
på nästa vattendelegationsmöte.
SMHI har fått i regeringsuppdrag att arbeta för en ökad kunskap om vattenuttag i samverkan
med berörda myndigheter. Det kommer att genomföras en tillsynskampanj av vattenuttag i
Södra Östersjöns vattendistrikt och där medverkar Kronobergs, Gotlands, Blekinge, Kalmar,
Örebro, Skåne och Jönköpings län. Utredningen om översyn av miljöövervakningen
(M 2017:03) är snart klar. De fem vattenmyndigheterna har skickat in en skrivelse till
utredningen om behovet av förtydligad roll och utökat mandat för vattenmyndigheterna i
miljöövervakningen. EU-kommissionen har granskat Sveriges förvaltningsplan för
implementeringen av vattendirektivet (se bilaga Second River Basin Management Plans –
Member State: Sweden). Sveriges rapportering till EU-kommissionen om vattenförvaltningen
ska skickas in 22 mars.
Katrin Herrlin Sjöberg informerar att samarbete mellan Vattenmyndigheten Södra Östersjön,
Länsstyrelsen Skåne län, Danmarks Miljø- og Fødevareministerie och Miljøstyrelsen har inletts
i syfte att få statusklassningen och miljökvalitetsnormerna för Öresund att stämma överens.

Underlag
- Vattenmyndigheternas roll i miljöövervakningen behöver förtydligas
§ 6 Information om Vattenmyndigheternas verksamhetsplanering 2019

Vattendelegationen tar del av informationen och efterfrågar att kopplingarna mellan
vattenmyndigheternas arbete och de globala målen för hållbar utveckling tydliggörs.
Dagens sammanträde
Irene Bohman informerar om vattenmyndigheternas organisation, det gemensamt arbete som
utförs av de fem vattenmyndigheterna samt arbetet som utförs i Södra Östersjöns vattendistrikt
(se presentation 6a).
Underlag
- Verksamhetsplan 2019 – Vattenmyndigheterna i samverkan
§ 7 Beslut om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster –
vattenkraft

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikts beslut
Vattendelegationen beslutar att fastställa föreslagna miljökvalitetsnormer för kraftigt
modifierade vatten påverkade av vattenkraft.
Ärendet
Samråd ”Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft” för
storskalig vattenkraft avslutades 30 september 2018. Synpunkterna härifrån delredovisades,
tidplanen för framtagande av nationell prövningsplan för vattenkraft, grundläggande principer
för arbetet med planen, kopplingar mellan vattenförvaltningens arbete med kraftigt modifierade
vatten för vattenkraft samt omprövningsplanen presenterades på det nationella
vattendelegationsmötet 2018-09-20. Samrådssynpunkterna redovisades i sin helhet för
Vattendelegationen 2018-10-18. Enligt beslut av Vattendelegationen 2018-12-11 ajournerades
beslutet om att fastställa miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av
vattenkraft till dagens möte.
Dagens sammanträde
Daniel Isaksson informerar (se presentation 7a) att det finns fyra vattenförekomster i Södra
Östersjöns vattendistrikt, som berörs av beslutet. Därutöver förklarades de föreslagna
miljökvalitetsnormerna, samrådsprocessen, inkomna samrådssvar och de justeringar som gjorts i
förslaget till följd av synpunkterna, kvalitetssäkringen i Vatteninformationssystem Sverige
(VISS). Nytt underlag från SMHI kommer i höst för att eventuellt peka ut ytterligare kraftigt
modifierade vatten med eventuella mindre stränga krav.
Beslutsunderlag
- Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster

- Bakgrund inför beslut på vattendelegationsmöten i mars 2019 om miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster utpekade som kraftigt modifierade på grund av vattenkraft
- Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster – vattenkraft, med Bilaga 1
Metoder och Bilaga 2 Ordlista
- Särskild sammanställning för samråd om Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade
vattenförekomster – vattenkraft
- Åtgärdsplaner för Helge å respektive Motala ström
§ 8 Information om regeringsuppdrag – Översyn av KMV och undantag som
rapporterats till regeringen

Vattendelegationen tar del av informationen. Delegaterna bjuds in att medverka på ett inbokat
möte med Lena Söderberg, SGU, 14 maj.
Dagens sammanträde
Katrin Herrlin Sjöberg informerar (se presentation 8a) om regeringsuppdraget Översyn av
kraftigt modifierade vatten och undantag och den inskickade delrapport 2 för 2018, där cirka
4000 vattenförekomster beskrivs. 2019 års rapport kommer ha fokus på underlag och metoder
inför beslut om miljökvalitetsnormer 2021.
Vattendelegationen diskuterade grundvattenförekomster, bekämpningsmedlet BAM samt
översyn av kommunala reningsverk.
Underlag
- Missiv, Redovisning av uppdrag nr. 25
- Delrapport 2018, Översyn av förutsättningarna för en ökad tillämpning av undantag inom
vattenförvaltningen
§ 9 Information om nya gemensamma jordbrukspolitiken

Vattendelegationen tar del av informationen. Delegaterna bjuds in att medverka på seminarium i
början av oktober om kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status.
Dagens sammanträde
Niklas Holmgren informerar (se presentation 9a) om planerna för EU:s nya gemensamma
jordbrukspolitik (GJP, tidigare kallad Landsbygdsprogrammet) efter 2020. Sveriges strategiska
plan för GJP ska vara klar vid kommande årsskifte. Vattendelegationen kommenterade att
Vattenmyndigheten bör framföra till Vattenförvaltningsutredningen att Sverige alltid bör
presentera ett helhetsperspektiv, där vattenförvaltningen är inkluderad, vid förhandlingar på
regeringsnivå samt i EU.
§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor lyftes.

§ 11 Mötet avslutas
Nästa möte hålls 11 juni i Linnéuniversitetets nya lokaler i Kalmar.
Ordförande avslutar mötet.

