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1
Kort genomgång av förslag
Delegationens synpunkter på materialet:
till samrådsmaterial med
• Skriv tydligt i förord att det är preliminära
åtgärdsplaner och förslag till
förslag, som kan påverkas och ändras både
miljökvalitetsnormer för
av samrådssynpunkter och till följd av
kraftigt modifierade
kommande arbete och processer enligt ny
vattenförekomster i
lagstiftning om vattenkraft och vattenmiljö
Bottenhavets vattendistrikt
(prövningsplanen och ev. reviderade
föreskrifter och vägledningar). Viktigt att
precisera att det är utifrån dagens
lagstiftning som arbetet har gjorts, men att
vi har varit medvetna om kommande
förändringar och ser detta som ett viktigt
underlag för den nationella prövningsplanen
och kommande arbete. Vi bör också trycka
på att detta har gjorts enligt nu gällande
bestämmelser, vägledningar och riktlinjer.
• Visa beräkningar på hur förslagen slår i
kombination med helheten och vad som blir
kvar, vad det blir för konsekvenser (dvs.
enligt genomförda överslagsberäkningar av
åtgärder för alla vattenkraftspåverkade
vatten). Kan utgå från åtgärder för att nå
GES i alla övriga vatten, så länge det
redovisas tydligt.
• Skriva tydliga frågor som vi vill ha svar på i
dokumentet så det inte blir fokus på
komplexiteten i processen utan på

•

sakfrågorna. Vi vill t.ex. ha synpunkter på
metodiken; de utgångspunkter och principer
som vi har utgått från. Även synpunkter på
resultaten förstås – är detta rimliga och väl
avvägda förslag?
Viktigt att få in hur metodiken ställer sig till
behovet av ökad korttidsreglering. Kan vara
ett exempel på en fråga som vi vill ha
specifika synpunkter kring.

Det justerade samrådsmaterialet, med ovanstående
justeringar och de som behövs till följd av
synpunkter från övriga delegationer, skickas ut till
delegationen så snart det går.
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Beslut om samråd

Med ovanstående synpunkter på justeringar i
materialet beslutar vattendelegationen att godkänna
att det föreslagna materialet skickas ut på samråd,
med samrådsstart den 2 maj 2018. Samrådstiden ska
löpa fram till den 15 september 2018.
Bengt Blomqvist reserverar sig mot beslutet om att
genomföra rubricerade samråd. Han kommer att
skriva ett särskilt yttrande som bifogas handlingarna
i ärendet och som också ska läggas till
samrådshandlingarna för kännedom. Yttrandet
skickas till kansliet senast den 25 april.
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