
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Tisdagen den 17 februari 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos ledamoten Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.  

Närvarande/  

Beslutande:  John Bräutigam, ordförande 

                      Lena Peribert, kassör 

                           Kennert Täck, ledamot 

                     Pia Prestel, ledamot 

                               Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

                                    Övriga deltagare: 

                 John Gunnar Alexandersson, ej tjänstgörande ersättare 

                           Anmält förhinder att delta: 

                        Robert Briland 

 

           

§ 15053  Förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för 

                    Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 med tillhörande miljökonsekvens- 

                    beskrivningar för Sveriges fem vattendistrikt – Vattenmyndigheten 

  Se tidigare ärendebeskrivningar i detta ärende från styrelsens sammanträden  

                      2014-11-26, § 14206 resp. 2015-01-22, § 15026. 

  Se även inkommen handling i diariet 2014-11-03. 

  Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15026 framkom följande. 

2014-11-03 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer” som återfinns på 

länken http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-

vattenforvaltning.aspx och som tillsänts ledamöterna i Kustmiljögruppens 

styrelse. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Forslag-till-forvaltningsplan1.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-vattenforvaltning.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-vattenforvaltning.aspx


Ett utdrag ur texten lyder… 

 

Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring ”Förslag 

till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt”. 

I samrådsdokumenten kan du läsa om hur det står till med vattnet där du bor, 

vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan har genomförts. 

Håller du med om myndigheternas bedömningar och förslag? 

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner inom 

distrikten samt här på vår webbplats. Det anordnas även samrådsmöten på olika 

platser i distrikten, mer information om dessa hittar du i vår kalender. 

 

Förvaltningen av svenska sjöar, vattendrag, grund- och kustvatten utvecklas i 

samverkan med de som berörs. Att skapa delaktighet på lokal nivå är en av 

hörnstenarna i arbetet med vattenförvaltningen. Därför hålls samråd inför större 

beslut i viktiga och övergripande frågor. 

 

Var med och påverka för en bättre vattenmiljö i Sverige, vi ser fram emot att 

höra ifrån dig. 

Tillsammans värnar vi vattnets värden! 

Mer information om samrådsperioden och våra dokument hittar du under 

Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015. 

Ordföranden meddelar i mail 2014-12-19, som finns i diariet med samma datum, 

till Pernilla Landin att Kustmiljögruppen kommer att vara representerad genom 

sin ordförande på samrådsmötet i Kalmar den 11 februari 2014. 

 

Presidiets föreslår styrelsen att besluta att 

 Kustmiljögruppens skall vara representerad vid detta samråd av John 

Bräutigam och Pia Prestel samt helst två ytterligare deltagare.  

Samåkning erbjuds av ordföranden. 

 

 Anmälan om deltagande sker på den blå länken nedan. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150211-

samradsmote-kalmar.aspx  

 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150211-samradsmote-kalmar.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150211-samradsmote-kalmar.aspx


Styrelsen beslutar  

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Pia Prestel har till sekretariatet meddelat, att ordföranden till henne uppgivet att 

det inte finns enligt dennes vetskap några ytterligare styrelseledamöter, som har 

för avsikt att delta i Vattenmyndigheten för södra Östersjön och 

Länsstyrelsernas samråd. 

Ordföranden och ledamoten Pia Prestel ger en kort genomgång om vad som 

förutvarandes vid samrådsmötet i Kalmar den 11 februari 2015 och om den 

vidare bearbetningen om hur ”Förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns 

vattendistrikt 2015-2021” skall hanteras av Kustmiljögruppen. 

 

Nyhetsbrevet för februari månad skriver Kustmiljögruppens ordförande… 

  Tyck till om ditt vatten  
Nu kan du läsa om sjöar och vattendrag i din hembygd. Den 1 november började den 
svenska samrådsperioden för EU:s vattendirektiv, vilket innebär att du kan se hur 
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt tycker att ditt lokala vatten 
mår och vilka åtgärder mot övergödning som den tycker är lämpliga.  
 
Vattenmyndigheten vill ha svar på samrådsmaterialet senast 30 april 2015. Det är en 
del i den svenska vattenförvaltningen som skapats för EU:s ramdirektiv för vatten.  
I samrådsmaterialet har hälsan hos tusentals sjöar, vattendrag, kustvatten och 
grundvatten beskrivits. Där kan du också läsa vilka åtgärder Vattenmyndigheten 
föreslår att myndigheter och kommuner ska vidta för att förbättra vattnen.  
I december 2015 fattas det viktiga beslutet om åtgärdsprogram för perioden 2015 till 
2021. Besluten fattas av de så kallade Vatten-delegationerna som i huvudsak består av 
folk från kommuner och näringsliv.  
 
Den 11 februari ordnade Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt ett 
samrådsmöte i Kalmar. Kustmiljögruppen var representerad av Pia Prestel och mig 
själv. Lena Peribert, ny i styrelsen för detta år, deltog också men som representant för 
skogs-näringen. 
  
Programmet inleddes av landshövding Stefan Carlsson under rubriken ”Tid för bättre 
vatten”. Han gjorde en tydlig markering av att vattenfrågorna måste tas på allvar. 
 
Sedan fortsatte programmet med olika presentationer. I åtgärdsprogrammet föreslår 
man 78 olika åtgärder till 18 centrala myndigheter och 20 kommuner inom vårt 
område. Avsikten med planen är bland annat att förtydliga vem som ska göra vad - och 
inte minst – vem som har ansvaret. Vi har cirka 26 000 vattenförekomster i Sverige och 
till syvende och sist handlar det om vem som ska betala.  
 



Man redovisade ett räkneexempel att det behövs uppåt 6 miljarder kronor per år för 
fysiska åtgärder och att vi för närvarande inte ens har 1 av dessa. Det framkom helt 
klart att kraven på vad kommunerna ska göra ökar betydligt. 
  
Inom styrelsen funderar vi på hur vi ska ställa oss till samrådsmaterialet, om vi ska 
tycka till om det, och i så fall, vad. Det är inte helt lätt att sätta sig in i detta. 
 

Vad vi emellertid vet är, att Vattenrådet och Torsås kommun via BoM: nämnden 

och Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att lämna ett remissvar via det 

webbaserade formulär som Vattenmyndigheterna har utarbetat. 

 

Vi vet också att det redan inkommit svar från olika remissinstanser, men den 

vägledande stjärnan för Kustmiljögruppen måste ändock vara att genuint veta 

vad som skall sägas, tyckas och framläggas och inte förledas att titta på vad 

andra tycker eller har för uppfattning. 

Presidiet tycker att det i nuläget känns lite för tidigt till, att ta ställning till om, 

remissvar skall och kan ges. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge presidiet i uppdrag att lämna ett remissvar omfattande ”förslag på 

förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för Södra 

Östersjöns vattendistrikt 2015 – 2021 med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivningar, i den mån presidiet finner det lämpligt och 

arbetsmässigt möjligt, utifrån den samlade arbetssituationen. 

 

 

 


