VRBK – webinarium
28 januari 2021

Vattensamråden 2020-2021
Vattenmyndigheten Västerhavet
Havs- och Vattenmyndigheten

Dagens
program

9.00

Start, inledning, kort presentation VRBK (Ewa)

9.15 – 11.30

Länsstyrelsen presenterar (Marcus, Rebecka, Sara)
Bakgrund och övergripande om vattenförvaltningen

Förslag delförvaltningsplan åtgärder torka och vattenbrist.
Statusklassning och MKN samt förslag på nya MKN
Miljökonsekvenstyperna och den ”blå tråden”
Aktuella åtgärder i Bohuskustens område

Skillnaden mellan åtgärdsprogram och föreslagna åtgärder i VISS
Hur man svarar på samrådet.
Frågestund
11.35-12.15

Havs och Vattenmyndigheten presenterar (Helena, Max)
Förslag Åtgärdsprogram Havsmiljön
Hur man svarar på samrådet
Frågestund

12.00-12.15

Uppsumering – ev tid för mer frågor/diskussion
Avslut (VRBK)

Det här är
Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) är en ideell förening
som är öppen för kommuner, föreningar, företag och
enskilda personer längs med Bohuskusten som vill vara med och
verka för en god havsmiljö.
VRBKs ansvarsområde, vattenrådsområdet, bestäms utifrån
vattendirektiv.
Tanken är att utgå från vattnets väg och /eller indelning och inte från administrativa gränser
(kommun/län/region).

Vattenrådet är en samverkansplattform där man kan diskutera
gemensamma vattenfrågor och där man kan fånga upp lokal
kunskap och synpunkter om hur vattnet mår.

Varför finns och bildas/inrättas Vattenråd?
I Vattendirektivet framgår att Vattenmyndigheten skall främja och stödja (resureser) att lokala
vattenorganisationer inrättas
Vattenråd kan bildas både för större avrinningsområden och kustvattenområden.
Vattenråden utgör tillsammans med vattenförbund och/eller vattenvårdsförbund
”Vattenorganisationer”

Vattenrådens roll är att hjälpa myndigheter med kunskap om det egna vattenområdet och
utföra föreslagna åtgärder på lokal nivå.
Vattenrådets medlemmarna har möjlighet att påverka inriktningen på
vattenförvaltningsarbetet.
Vattenrådet har ingen beslutanderätt, men kan bidra med värdefull lokalkunskap och
fungera som samverkansplattformar och remissinstanser för kommuner och myndigheter.

Vattenrådets roll - Vad GÖR kustvattenrådet VRBK?
Plattform för kunskap, engagemang och samverkan
(Vatten)Myndigheter ska kunna lyfta frågor där de önskar delaktighet
samtidigt som vattenrådet ska kunna vidareförmedla den kunskap
som finns på lokal nivå tillbaka till myndigheterna.
Genom samverkan med
Vattenmyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen
arbetar VRBK för att vi alla lever upp till EUs vattendirektiv
och Havsmiljö (marina) direktivet.
En särskilt viktig uppgift är att ge förslag på åtgärder och hur de ska
genomföras. Bl a genom projekt/förstudier eller ordna seminarier

Här hittar du oss

https://www.facebook.com/vattenradetforbohuskusten

https://www.vattenradivast.se/vattenradet-for-bohuskusten.html

Under Nyhetsarkiv – prenumerera nyheter

https://www.linkedin.com/company/vrbk-vattenrådet-för-bohuskusten

Sammansättning medlemmar / verksamhetsstödjare
Kommuner

Föreningar

Företag

Strömstad

Sportfiskarna

AGA Gas AB

Tanum

Naturskyddsföreningen Bohuslän

Akzo Nobel Functional Chemicals AB

Sotenäs

Västkustens Båtförbund

Borealis AB

Lysekil

SFR (SFPO)

Perstorp Oxo AB

Munkedal

Inovyn Sverige AB

Uddevalla

Nouryon

Orust

Orkla Foods Sverige

Stenungsund
Tjörn
Kungälv
Öckerö

+ cirka <10st enskilda (privatpersoner) medlemmar

VRBK styrelse 2020-2021
Ordförande

Ewa Lavett

Västkust/Enskild, konsult marin ekologi

Vice ordförande

Ingela Sörqvist

(Tanum) Enskild, (kust) naturförvaltning inkl strandstädning

Ledamot (ord)

Roland Utbult

(Öckerö) politiker (KD) Riksdag

Sofia Stengavel

Uddevalla Kn, kommunbiolog/miljösamordnare / VRSV

Anna Selse

Borealis AB

Niclas Åberg

Stenungsund / Sportfiskarna / +8 fjordar

David Skälegård

Uddevalla, politiker (MP)

Inge Löfgren

(Lysekil) Naturskyddsföreningen

Agneta Stenberg

Orkla Foods Sverige / miljöchef

Ledamot (ers)

Adjungerad

Sekretariat
(Adjungerad)

Bo Svärd

a
Göta Älv VR /pensionär vattenmiljövetare

Lars Tysklind

Strömstad / enskild Politiker (L)

Marcus Stenegren (2021-)
Beatrice Alenius (-2020)

Länsstyrelsen i Västra Götaland – Marinbiolog
(Kontakt ständigt adjungerad till styrelsemöten)

Ida Lindberg (nov 2020- )

GR Region- och kustzonsplanerare

Terje Selnes/Maria Axbrink (-2020)

(VRBK 10%)

Annan samverkan för VRBK
VRBK håller även i samverkansplattformen
Vattenrådssamverkan i väst (VRSV):

VRBK
Enningdalsälvens VR
Bäveåns VR
Dalslands kanals VR
Dalsbergså/Holmåns VR
Gullmarns VR
Strömsåns VR
Göta Älvs VR

Ambitionen inom VRSV är att årligen anordna gemensamma seminarium och diskussioner.
2020 höll vi en gemensam vattendragsvandring i Hensbacka (Taske å och biflöden) och tittade på passager (kulvert, rör, trappor, tunnlar)

Vattenråd i Väst
Från 2019 finns även VRBK under
GR – Göteborgs Regionen ”vingar”
Tillsammans med övriga tre vattenråd i
Göteborgsregionen delar vi web.

BVVF – Bohuskustens Vattenvårdförbunds
Administration finns också på GR kontoret

Vattenråd eller Vattenvårdsförbund???
VRBK samverkar givetvis också med BVVF – Bohuskustens Vattenvårdsförbund
Eftersom båda dessa föreningar verkar i nästan samma område är det lätt att förväxla ”vem som är vem”.
Några skillnader:
BVVF omfattar även hela Göteborg, har många fler företag som medlemmar och utför mera
miljöundersökningar – recipientkontrollprogram
Vattenvårdsförbundens syfte att främja ett hållbart utnyttjande av ett vattenområde genom att
genomföra recipientkontroll i sina respektive upptagningsområden.
BVVF är en ideell förening vars medlemmar består av kommuner, industrier, föreningar och övriga
intressenter som bedriver verksamhet eller aktiviteter i anslutning till Bohuskusten.

BVVF bildades 1987 och kontrollprogrammen startade 1990.
VRBK bildades 2010.
Hösten 2020 ordnade VRBK och BVVF ett gemensam seminarium om åtgärder och insatser i grunda
kustvattenmiljöer. Målet är att samarbeta mer framöver i gemensamma frågor.

Frågor till Länsstyrelsen…
Sker någon dialog med kommunerna för att föreslagna åtgärder för
näringsämnen ska komma till skott?
Svar: Genom UF årlig rapportering där kommunerna får redovisa
Hur tillämpar Länsstyrelsen/Vattenmyndigheten detta
(åtgärder mot övergödning/näringsämnen) i prövningsärenden i
fråga om tillstånd

enligt miljöbalken?
Svar: MKN skall användas i prövning.
Större ärenden måste beakta detta i MKB
När är en kostnad (för åtgärd) orimlig?
Svar: Avgörs olika beroende på situation / storlek, se exempel VISS
Faller hastighetsbegränsning av båttrafik under minskad
påverkan av båtliv (generell åtgärd)?
Svar: Skulle kunna vara, men nuvarande åtgärdsförslag handlar mer
om att minska påverkan från båtliv på annat sätt (ankring, giftiga
bottenfärger etc)

Tar ni hänsyn till klimatförändring i statusklassning och/eller
bedömning av MKN?
Svar: Nej målnivå med MKN skall arbetas för ändå. Dock kommer
klimatförändringarna in genom bedömningsgrunderna
Kan bedömningen av fysisk påverkan / Hydromorfologi i
förlängningen
innebära att kommun / Länsstyrelse med stöd av MKN
säkrare t ex kan hindra/avslå nya exploateringar/förändringar i
strand/kustzon?
Strandskyddet är ju också ett områdesskydd.
Om skydd av strandzonen är en åtgärd, bör detta tillämpas i
prövningen?
Svar Länsstyrelsen: Skulle kunna utvecklas så framöver, okänt om det redan
används så
Svar HaV: Det är en av tankarna med underlagen fysisk påverkan på sikt.
Men kan genomföras först när MKN definierats

Synpunkter framförda i diskussion
Kommunernas vattenmiljöarbete skall framöver med ny åtgärd inkorporeras med kommunala planeringen.
En viktig fråga som lyfts, diskussionen om rening av dagvatten. Det behövs framdrift och stöd i den frågan.
Bra att det synliggörs.
Det finns väldigt mycket material som vägleder. Det svåra är att hitta. Ett samlat ställe!!!
Det är väldigt viktigt att länsstyrelsen stöttar upp när de granskar detaljplaner.
Om vi som jobbar med vattenfrågor (miljö krigar internt för att få till åtgärder betr. dagvatten i dp så är det
viktigt att lst inte släpper igenom dp utan att ställa krav/frågor. Om lst släpper detta blir vi idiotförklarade
internt!
Länsstyrelsen (i Västra Götaland) organisation upplevs för stor och osynkad (mellan avdelningar) för att på
rätt sätt stötta kommunerna i vattenmiljöåtgärdsarbetet (kopplat till kommunernas samlade ansvar)...

Länsstyrelsen har möjlighet att granska kommunernas tillsynsplaner i förhållande till
behovsutredningar och följa upp om prioriteringen omfattar tillsynsåtgärder enligt vattendirektivet.

Frågor till HaV (och Vattenmyndighet/Lst)
Räknas mikro(plast) som marint skräp?
Svar: Ja (egen indikator i Havsmiljöförordningen)
Om HaV har det övergripande ansvaret för åtgärder för att minska marint skräp hur stöttar ni att
lokalt åtgärdsarbete i dessa frågor utvecklas och stöds?
Svar: se nedan
I konsekvensanalys/MKB till båda åtgärdsprogram uppskattas kostnader (samhällsekonomisk) för
åtgärdsarbete. Det behövs ganska mycket resurser för att nå mål.
Hur kan Vattenmyndigheterna och HaV säkerställa att offentliga medel tillgängliggörs för på både
lång och kort sikt används i åtgärdsarbetet (kommun/region/enskilda).
Hur säkerställer myndigheterna långsiktig finansiering av allt vattenmiljöåtgärdsarbete???
- åtgärdsarbete i projektform (t ex LOVA, LEVA och liknande)
- strandstädning / marint skräp
- åtgärdsarbete i kommuner/myndigheters löpande ansvar
Svar: Påpeka detta i era svar så att det kan adresseras uppåt (riksdag/regering)

Tack för idag!
Tack för du tog dig tid att delta i
vattensamverkan

