2019-12-11

Protokoll nr 4 2019
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt
Onsdagen den 11 december 2019, kl. 09.30-12.00
Plats: Skype
Närvarande ledamöter

Ej närvarande
ledamöter

Närvarande från
Vattenmyndighetens kansli

Berit Högman
Elisabet Andersson
Johan Andersson
Mats Bergmark
Bengt Blomqvist
Anna Carlsson
Catharina Ekelund
Jan Lahenkorva
Lennart Lindeström

Veronica Lauritzsen

Joakim Kruse
Mikael Boman
Lisa Dahlén
Fredrik Forsgren
Erica Hasslar
Lova Lind
Madelen Rytterstam
Anna Stjärne
Stina Welander
Therese Åkerlund

Nr Ämne
1
Mötets öppnande, genomgång
och fastställande av
dagordningen

Innehåll
Ordförande Berit Högman hälsar välkommen och öppnar
mötet. Dagordningen fastställs.

2

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3

HELCOM

Erica Hasslar presenterar kort vad HELCOM är och vad
som sas vid det internationella mötet i Riga i september.
För presentation, se bilaga 1.

4

Samråd om Översikt över
väsentliga frågor

Lova Lind presenterar preliminära resultat från samrådet
om Översikt över väsentliga frågor, se bilaga 2. Den
slutliga sammanställningen ska vara färdig den 20
december och kommer att inkludera en analys av våra
samrådssvar.

5

Regeringsuppdrag om
förbättrad kunskap för
hantering av förorenade
sediment

Joakim Kruse berättar om ett regeringsuppdrag som vi fått
i år där Anna Stjärne på kansliet är samordnare, se bilaga
3. Hon kommer att arbeta halvtid i projektet och halvtid på
kansliet, och vi kommer att rekrytera en person till med
samma upplägg. Länen sitter på mycket kunskap om
förorenade sediment, men den är idag inte enhetlig och det
finns inga samordnade metoder för till exempel
riskbedömningar.

6

Arbetet med åtgärdsanalys
och med normsättning

Stina Welander och Lisa Dahlén presenterar
grundprinciperna i arbetet med åtgärdsanalys och
normsättning, se bilaga 4. En kartläggning pågår för
riksintressen för kulturmiljö som vi behöver ta hänsyn till.
Vid tillkommande exploatering behöver hänsyn tas till
vattendirektivet. Klimatförändringarna kommer att
påverka hur vi gör statusklassningar och vilka åtgärder
som kan rekommenderas. Typindelningar och gränsvärden
behöver också ses över i ett förändrande klimat. Här är
vattenmyndigheterna beroende av att föreskrivande
myndigheter hanterar frågan i sina föreskrifter. Om
nationella prövningsplanen för vattenkraft (NAP) antas av
regeringen så beslutar de att inte hålla sig till det regelverk
vi har med sina möjligheter till tidsfrister. Delegationen
kommer då att behöva välja om de vill besluta utifrån
regelverket eller NAP.

7

Inriktning för
samhällsekonomisk
konsekvensanalys 2021

Therese Åkerlund presenterar inriktningen för den
samhällsekonomiska konsekvensanalysen till 2021, se
bilaga 5. Denna cykel lyfts analysen tidigare till
delegationen för att få en bättre transparens och en bättre
förankring än tidigare. Det är bra att nyttan med åtgärder
beskrivs och det vore även bra med en beskrivning av
kostnader för uteblivna åtgärder. Kansliet kommer att se

över möjligheten att be något universitet att titta på
analysen, utöver HaV och Naturvårdsverket.
Vi gör inte en kostnad-nyttoanalys eftersom det följer av
vattendirektivet att vi ska uppnå miljökvalitetsnormerna.
Därför vägs endast olika åtgärder mot varandra. Vi ska
istället beskriva vilka värden som kan uppnås, och därför
behöver vi vara tydliga med vilken typ av produkt den
samhällsekonomiska analysen är.
8

Vattenförvaltningsutredningen Joakim presenterar de förslag som
vattenförvaltningsutredningen har visat för expertgruppen
och som kommer att läggas fram den 18 december. För
presentation, se bilaga 6. Han har lämnat ett särskilt
yttrande till utredningen, där han tar ställning till olika
delar i deras förslag.

9

Övriga frågor

Regeringskansliet har hållit ett sakråd om den pågående
översynen av ramdirektivet för vatten i Stockholm den 29
november 2019. Sakrådet är en del regeringskansliets
arbete med att samla in synpunkter och inspel inför
Sveriges ställningstaganden och ståndpunkter i
revideringsarbetet. Representanter för
vattenmyndigheterna deltog vid mötet och lyfte en del
frågor, bl.a. om revidering av bestämmelserna om
tidsfrister efter 2027.

10

Kommande möten

Nästa möte är den 11 mars 2020 och därefter den 16 juni
2020. En tidplan för nästa års möten, med en beskrivning
av vilka frågor som i huvudsak planeras för de olika
mötena, kommer att skickas ut efter årsskiftet.

11

Avslutning

Mötet avslutas.

Berit Högman
Ordförande

Erica Hasslar
Sekreterare

