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Vattendelegationens möte 2021-06-18, Skype
Närvarande:
Vattendelegationen: 

Lotta Finstorp, Andreas Drott, Erik Danielsson, Gunilla Forsgren Johansson, Richard 
Holmgren, Katarina Eckerberg, Lars Johan Dalhägg, Lena Goldkuhl, Maria Wik Persson, Eva 
Sundin

Vattenmyndigheten: 

Jeanett Enstedt, Erika Filppa, Jonathan Fridesjö, Susana Goytia, Yamini Lind, Nora Lindell, 
Cecilia Sandström, Elin Spegel, Johanna Söderasp, Maria Tranvik, Marie Wennerbäck

Övriga: 

Lisbeth Alakangas 

1. Mötets öppnande
Lotta Finstorp förklarar mötet öppnat.

2. Välkomna! 
Ordförande hälsar alla välkomna. 

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.

4. Val av justerare
Eva Sundin utses till justerare för mötet.

5. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.

6. Hänt och på gång 
Johanna Söderasp presenterar aktuellt och på gång i vattenförvaltningsarbetet i en kort 
presentation. Se dokumentet ”Läget i vattenförvaltningsarbetet juni 2021” och särskild 
presentation.

7. Redovisning av och förslag till hantering av viktiga frågor utifrån inkomna 
samrådssynpunkter

Punkten 7 utgör mötets viktigaste punkt, där Vattenmyndigheten redovisar särskilt 
viktiga samrådssynpunkter och lyfter våra förslag till hantering kopplat till dessa till 
vattendelegationen. Vid mötet presenteras de viktigaste frågorna där delegationen 
förväntas besluta om hanteringen. Huvudsakligt underlag: ”PM_Utskick 
vattendelegationerna 3 juni” samt bilagorna 1-2, bifogade kallelsen 2021-06-03.
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a. Övergripande information och inkomna distriktssynpunkter – Cecilia Sandström 
Cecilia Sandström återblickar till hur samrådet genomfördes och presenterar 
övergripande inkomna synpunkter, sammanfattar de stora nationella linjerna och lyfter 
fram de mer distriktsspecifika frågorna. Hon redogör även var i tidslinjen vi är nu och 
vad vi har framför oss. 
Punkten innefattar ett beslut gällande hur utskicket av de blivande beslutsdokumenten 
ska komma att se ut den 16 november i år av följande alternativ:

1. Utskick 16 november består av enbart en lista över viktiga ändringar.
2. Utskick 16 november består av en lista över viktiga ändringar + 

valda delar av beslutsmaterialet, till exempel MKN-kapitlet och andra utdrag 
ur FP/ÅP

3. Utskick 16 november består av Hela distriktspaketet igen.

Delegationens beslut: 
Vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt beslutar att ställa sig bakom 
alternativ 2 för utskicket den 16 november inför beslutsmötet.

b. Viktiga synpunkter: Åtgärdsprogrammet och Ekonomisk konsekvensanalys– Marie 
Wennerbäck, Erika Filppa, Elin Spegel 
Marie Wennerbäck och Erika Filppa ger en övergripande redovisning av de knäckfrågor 
som har identifierats utifrån de samrådssynpunkterna som inkommit till samtliga fem 
vattenmyndigheter. Även förslag på hantering av sådana knäckfrågor presenteras. 
Underlag: Bilaga 1 ”Hantering knäckfrågor i Åtgärdsprogrammet”, bifogat kallelsen 
2021-06-03.
Elin Spegel redovisar identifierade knäckfrågor kopplat till den ekonomiska 
konsekvensanalysen, samt hur dessa är tänkta att åtgärdas. Underlag: PM_Utskick 
vattendelegationerna 3 juni, bifogat kallelsen 21-06-03.
Delegationens beslut: 
Vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt beslutar att ställa sig bakom 
föreslagen hantering enligt utskickat, och vid mötet presenterat, underlag med följande 
tillägg utifrån diskussioner vid mötet: 

 Viktigt att det framgår vilka åtgärder som går att utföra i norra delarna av landet. 
Vissa går inte pga lokala förhållanden, andra då finansiering ej kan sökas via 
landsbygdsprogrammet.

 Viktigt att skriva ut att även regionala och lokala åtgärdsansvariga behöver äska 
medel för åtgärdsarbetet. 

 Viktigt att förtydliga att det finns osäkerheter i underlaget för kostnadsanalysen, 
så att man är transparent med vad vi i nuläget inte vet gällande kostnader och 
nyttor och vad som behövs jobbas vidare med.

 Delegationen vill påpeka att det saknas förslag till hantering av resursbristen 
som beskrivs som en begränsande faktor i mötesunderlaget. Önskemål om att 
dessa utmaningar och kommande utvecklingsarbete förtydligas.
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c. Viktiga synpunkter: Kartläggning och analys – Jonathan Fridesjö 
Jonathan Fridesjö ger en övergripande redovisning av de samrådssynpunkter som 
inkommit till samtliga fem vattenmyndigheter samt de knäckfrågor som har 
identifierats. Redovisning av distriktsspecifika synpunkter samt förslag på hantering 
kommer också att redovisas, framförallt sådana synpunkter som inkommit på underlaget 
i VISS. Underlag: PM_Utskick vattendelegationerna 3 juni, bifogat kallelsen 21-06-03.
Delegationens beslut: 
Vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt beslutar att ställa sig bakom 
föreslagen hantering enligt utskickat och vid mötet presenterat underlag.

d. Viktiga synpunkter: Miljökvalitetsnormer – Yamini Lind
Yamini Lind ger en övergripande redovisning av de samrådssynpunkter som inkommit 
till samtliga fem vattenmyndigheter samt de knäckfrågor som har identifierats. 
Redovisning av distriktsspecifika synpunkter samt förslag på hantering kommer också 
att redovisas. Underlag: PM_Utskick vattendelegationerna 3 juni, bifogat kallelsen 21-
06-03.
Delegationens beslut: 
Vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt beslutar att ställa sig bakom 
föreslagen hantering enligt utskickat och vid mötet presenterat underlag.

e. Viktiga synpunkter: Vattenkraftens miljökvalitetsnormer – Susana Goytia
Susana Goytia ger en övergripande redovisning av de knäckfrågor som har identifierats 
utifrån de samrådssynpunkterna som inkommit till samtliga fem vattenmyndigheter. 
Även förslag på hantering av sådana knäckfrågor kommer att presenteras. Underlag: 
PM_Utskick vattendelegationerna 3 juni, bifogat kallelsen 21-06-03.
Delegationens beslut: 
Vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt beslutar att ställa sig bakom 
föreslagen hantering enligt utskickat och vid mötet presenterat underlag med följande 
tillägg utifrån diskussioner vid mötet:

 Delegationen anser sig inte kunna bedöma huruvida Vattenmyndigheterna har 
uppfyllt de kriterier som finns i tillämplig lagstiftning och vägledningar.

 Delegationen anser sig inte kunna ta ställning om huruvida det är HARO-
riktvärdena som ska ligga till grund för tillämpning av KMV och MSK.

f. Viktiga synpunkter: Delförvaltningsplan för vattenbrist och torka – Maria Tranvik
Maria Tranvik beskriver de nationella knäckfrågor som identifierats utifrån inkomna 
synpunkter. De distriktsspecifika synpunkter som inkommit på delförvaltningsplanen 
och är av stor vikt kommer även presenteras. Underlag: PM_Utskick 
vattendelegationerna 3 juni, samt bilaga 2 ”Inriktningsbeslut delförvaltningsplan 
Bottenviken”, bifogade kallelsen 21-06-03.
Delegationens beslut: 
Vattendelegationen för Bottenvikens beslutar att ingen delförvaltningsplan eller 
relaterade åtgärder för distriktet tas fram inför beslut i december 2021. 
Vattenmyndigheten ges i stället i uppdrag att utreda hur delar av texterna i 
delförvaltningsplanen kan arbetas in i den huvudsakliga förvaltningsplanen samt i 
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vilken utsträckning torka- och vattenbristperspektivet kan lyftas i redan befintliga 
åtgärder i det huvudsakliga åtgärdsprogrammet.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

9. Nästa möte 
Nästa möte är 9 september, helt digitalt. Då kommer vi att redovisa hur långt vi har 
kommit med hantering av samrådssynpunkter och omarbetning av dokument. Därefter 
är det nationellt delegationsmöte 20:e oktober där det kommer vara fullt fokus på beslut 
2021. 
Johanna informerar om ny blankett gällande mötesersättning som kommer att mailas ut 
efter mötet.

10. Mötets avslutande 
Ordförande avslutade mötet och tackar för ett mycket bra möte. Trevlig sommar!

Protokollet är upprättat av vattensamordnare Maria Tranvik, godkänt av 
Vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp, justerat av delegat Eva Sundin, samt beslutat av 
landshövding Lotta Finstorp. 

Länsstyrelsen tillämpar digitala underskrifter varför underskrifter saknas i dokumentet
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