2018-12-13

Protokoll nr 5 2018
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt
Torsdagen den 13 december 2018, kl. 09.30-14.45
Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand

Närvarande ledamöter

Berit Högman
Elisabet Andersson
Marie Berglund
Bengt Blomqvist
Catharina Ekelund
Gunilla Kjellsson
Veronica Lauritzsen
Lennart Lindeström

Ej närvarande
ledamöter
Per Johansson
Jonny Lundin
Sara Nylund

Närvarande från
Vattenmyndighetens kansli
Joakim Kruse,
vattenvårdsdirektör
Erica Hasslar
Lisa Dahlén
Fredrik Forsgren
Chiquitita Kandel
Therese Lager
Lova Lindh
Madelen Rytterstam
Anna Stjärne
Stina Welander
Daniel Isaksson,
Västerhavets vattendistrikt,
del av mötet, via Skype

Nr Ämne
1
Mötets öppnande

Innehåll
Ordförande Berit Högman hälsar välkommen och öppnar
mötet.

2

Genomgång av dagordningen. Dagordningen fastställs
efter justeringar i punkt 5, 7 och 9.
Genomgång av protokoll nr 4 2018, från delegationsmöte
den 17 oktober 2018. Protokoll nr 4 2018 läggs till
handlingarna.
Joakim Kruse presenterar nya medarbetare på kansliet.
Lova Lind har en tillsvidareanställning och Fredrik
Forsgren har ett vikariat som sträcker sig till november
2019. Ytterligare två personer har rekryterats och kommer
att börja i januari.
Daniel Isaksson presenterar läget i arbetet med kraftigt
modifierade vatten i vattenkraft, för presentation se bilaga
1.

3

Genomgång och fastställande
av dagordningen
Föregående protokoll

4

Nya medarbetare

5

Läget i arbetet med kraftigt
modifierade vatten i
vattenkraft

Joakim Kruse presenterar strategiska frågor, se bilaga 2.
Föreslår ett inriktningsbeslut om att fatta beslut på mötet i
mars.
Vattendelegationen beslutar att inriktningen är att beslut
fattas i mars. Delegationen förutsätter att samverkan och
samarbete med andra berörda myndigheter, däribland HaV,
sker kontinuerligt i arbetet. Bengt Blomqvist anser att vi
kan skjuta på beslutet till 2021 men lämnar ingen skiljaktig
mening.

6

7

Vattendelegationen beslutar att:
1. Det ska inte tas fram förslag på ytterligare åtgärder
med produktionspåverkan inom ramen för det
nationella planeringsmålet.
2. Så långt som möjligt ska delegationen fatta beslut
om nya KMV löpande när det finns förutsättningar
för det.
Information om Översikt över Chiquitita Kandel presenterar samrådssynpunkter från
väsentliga frågor
samrådet om Översikt över väsentliga frågor, samt hur
arbetet gått till, se bilaga 3.
Information om förslag till ny Joakim Kruse presenterar bakgrunden till revideringen av
Arbetsordning samt beslut om Arbetsordningen, se bilaga 4.
överlåtelse av arbetsuppgifter
Om en kommun fattar beslut som strider mot en
miljökvalitetsnorm så ansvarar de själva för att känna till
att de gör det, och att ta upp ärendet med berörda parter.
Riktade utbildningsinsatser ska ske från
Vattenmyndigheten under 2019 för att de ska kunna agera
enligt ovan.

8

9

S5, sista stycket: Det framgår inte tydligt vilka beslut som
åsyftas.
S5: I texten om länsstyrelserna finns ett ”i” för mycket.
Information från arbetet i
Joakim Kruse sitter med i utredningens expertgrupp och
vattenförvaltningsutredningen presenterar hur det går i utredningen, se bilaga 5.
Vattendelegationen beslutar att den skrivelse till
utredningen som skickats som underlag inför mötet kan
skickas till utredningen.
Slutligt godkännande av
Anna Stjärne presenterar arbetet med
Övervakningsprogram för
Övervakningsprogrammet för nya prioriterade ämnen, se
nya prioriterade ämnen m.m. bilaga 6.
Det är bra att vi utreder behovet av mätningar innan sagda
mätningar ska göras.
I vårt distrikt ligger mätpunkterna vid Dalälven och speglar
alltså inte hela distriktet, vilket vore önskvärt.
Operativ övervakning ska vara behovsstyrd och ske efter
påverkanstrycket, vilket idag främst är recipientkontroll.
Vi har hittills främst undersökt olika punktkällor, men för
dessa ämnen så fungerar den övervakningen inte bra.
Behov finns av nära samverkan mellan olika aktörer för att
kunna ta ett steg framåt.

10

Övriga frågor

11

Kommande möten

Rapporten innehåller stavfel som behöver ses över.
Färgblinda personer har troligtvis svårt att läsa av kartorna
som innehåller rött och grönt.
Övervakningsprogrammet ska rapporteras till EU den 22
december.
Vattendelegationen beslutar att ge delegation till
landshövdingen för att besluta och underteckna den slutliga
skrivelsen.
Kort om aktuella frågor:
- Personalläget
En organisationsförändring sker på Länsstyrelsen och
innebär att Vattenmyndighetens kansli blir en egen enhet
igen.
- Arvodesutbetalningar
Erica Hasslar kommer att göra en sammanräkning av årets
arvoden och betala ut för de möten som delegaterna själva
inte redan ansökt om.
- Praktiskt ansvar under Ericas föräldraledighet
Madelen Rytterstam kommer att ha praktiskt ansvar för
delegationen under Ericas föräldraledighet. Hon kommer
också att ansvara för planeringen av det nationella
delegationsmötet.
Mötesdagar har spikats för våren 2019. Datum för hösten
kommer att tas fram nästa år.
 Tisdag 12 februari – Introduktionsmöte där vi
hälsar nya och sittande delegater välkomna
 Torsdag 21 mars – Ordinarie delegationsmöte

 Onsdag 24 april - Reservdatum för Skypemöte vid
behov
 Onsdag 12 juni – Ordinarie delegationsmöte.
 Tisdag-onsdag 24-25 september – Nationellt
delegationsmöte
12

Avslut
Mötet avslutas ca 14.45

Berit Högman
Ordförande

Erica Hasslar
Sekreterare

