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Protokoll nr 4 2022 
 
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt 
 
Onsdag 19 oktober 2022, kl. 10.00–15.00 
 
Plats: Sessionssalen 
 
Närvarande ledamöter Ej närvarande 

ledamöter 
Närvarande från 
Vattenmyndighetens kansli  
 

Berit Högman, ordförande Sara Nylund Joakim Kruse 
Elisabet Andersson Johan Andersson Fredrik Forsgren 
Mats Bergmark (Skype, del av mötet) Anna Carlsson Elin Stenros 
Veronica Lauritzsen Jan Lahenkorva  Chiquitita Kandel (Skype) 
Lennart Lindeström (Skype) Bengt Blomqvist  Lisa Dahlén 
Catharina Ekelund  Olov Eriksson 
  Andressa Dahlén 
  Åsa Tjäder 
  Maria Elfving 
  Anna Stjärne 
  Oscar Ohlsson (Skype) 

 
 
 
Nr Ämne Innehåll 
1 Mötets öppnande  

 
Ordförande Berit Högman hälsade välkommen och öppnade 
årets fjärde delegationsmöte.  
 

2 Genomgång och 
fastställande av 
dagordningen 

Då alla närvarande delegater inte kunde medverka hela mötet 
flyttades besluten i punkterna 6 och 8 i dagordningen fram 
och avhandlades först. På grund av tidsbrist flyttades 
informationspunkterna 9 och 12 till nästkommande möte den 
7 december 2022. 
 

3 Föregående protokoll Protokollet från föregående möte, det extra beslutsmötet den 
25 augusti 2022, lades till handlingarna. 
 

4 Full koll på våra vatten 
(I, D) 
 

Anna Carnelius från Södra Östersjöns vattendistrikt 
informerade om projektet ”Full koll på våra vatten”, se 
Presentation 1. Projektet handlar om övervakning och från 
Bottenhavets vattendistrikt deltar Joakim Kruse som ansvarig 
vattenvårdsdirektör och vattensamordnare Andressa Dahlén. 
En frågestund och diskussion följde presentationen. En 
knäckfråga för övervakningen är hur den ska finansieras. 



Senast i december 2024 ska delegationen fastställa 
övervakningsprogram för nästa cykel.   
 

5 Aktuella frågor (I) Joakim Kruse återkopplade från och informerade om ett antal 
aktuella frågor, se Presentation 2: 
 

• Nationella delegationsmötet i Kalmar den 22 
september 2022. Bland annat väntas 
näringsdepartementet ge vattenmyndigheterna ett 
uppdrag om riskbedömning i avrinningsområden för 
dricksvattenuttag, inklusive finansiering.  

• Läget för EU-rapporteringen gällande tre direktiv, 
varav vattendirektivet är ett. Sverige har levererat 
beslutade dokument, men inte fått återkoppling på 
granskning än, och håller nu på med dataunderlag som 
ska vara klara i december. Många länder har problem 
med rapporteringen och Sverige ligger någonstans i 
mitten.  

• Ändringar i Vattenmyndigheten Bottenhavets 
åtgärdsprogram. Smärre rättelser av redaktionell 
karaktär har gjorts sedan dokumentet beslutades. 

• Det blir ingen återrapportering av 
åtgärdsgenomförandet för 2022 eftersom ett nytt 
åtgärdsprogram trätt i kraft. Den del av 2022 som 
berörs av nya ÅP kommer dock att ingå i 
återrapporteringen för år 2023. Återrapporteringen 
kommer dessutom att göras om, arbete med detta 
pågår. 

• Arbetet med VISS 2.0 pågår och ska preliminärt vara 
klart i oktober 2024. Flera stora frågetecken återstår att 
räta ut, till exempel om VISS ska vara en primär 
databas eller länka vidare till andra baser. 
Kostnadsaspekten är en viktig faktor.  

• Nytt regeringsuppdrag till Havs- och 
vattenmyndigheten, liknar uppdraget att följa upp 
NAP.  

• Tre stora remisser under hösten:  
o Vägledning från Havs- och vattenmyndigheten 

om definition av ekologisk potential 
o Vägledning från Havs- och vattenmyndigheten 

om förlängd tidsfrist och mindre stränga 
kvalitetskrav 

o Föreskrifter från SGU om kartläggning, 
riskbedömning och klassificering av status 
samt miljökvalitetsnormer för grundvatten   
 

Kommentar: Det framförs önskemål om att delegationen bör 
få del av remisser innan svarstiden går ut och ha möjlighet att 
komma med synpunkter. Även att få ta del av de färdiga 
remissvaren.  



Svar: Kansliet kommer i fortsättningen att delge delegationen 
remisser som är av vikt för vattenförvaltningen, samt så långt 
som möjligt hantera inkomna synpunkter från delegaterna. 
 
Olov Eriksson informerade om vattenrådens dag som avhölls 
den 11 oktober 2022 i Ljungaverk. 
 
Elin Stenros berättade om WFD Nordic meeting 2022 på 
Island den 30 augusti—1 september 2022. 
 

6 Förslag kring stående 
mötesbokning (D, B) 

En fråga lyftes under delegationsmöte nr 2 den 15 juni 2022 
om att ha en stående mötesbokning per månad för 
vattendelegationen som endast används om behov finns, 
exempelvis för att hantera brådskande ärenden som 
delegationen behöver fatta beslut i.  
 
Förslag till beslut:  
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt beslutar att 
vilandeförklara förslaget tills vidare.  
 
Delegationen beslutar enligt förslag. 
 

7 Lunch  
8 NAP, nulägesbild och 

plan framåt (I, D, B) 
Kansliet informerade om det senaste kring nationella planen 
för omprövning av vattenkraftens miljövillkor, NAP. 
Regeringen har aviserat att den vill pausa NAP men i väntan 
på mer information pågår vattenmyndigheternas arbete enligt 
plan, se Presentation 3. 
 

• Beslut om att skjuta fram beslut om samråd för 
Dalälven då samrådsunderlaget inte hinner bli klart till 
delegationsmötet den 7 december 2022. 

 
Förslag till beslut:  
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt 
beslutar att skjuta fram beslut om samråd för Dalälven 
till delegationsmötet i mars 2023. 
 
Vattendelegationen beslutar enligt förslag.  
 

 
9 Kommande års 

verksamhetsplanering (I) 
 

Punkten framflyttad till delegationsmötet den 7 december 
2022. 

10 Fika  
11 Uppdrag till länen  

 
Punkten framflyttad till delegationsmötet den 7 december 
2022. 

12 Praxis av intresse där 
MKN har prövats och 

Elin Stenros föredrog om tre intressanta (dock ej vägledande) 
domar från mark- och miljödomstolar, se Presentation 4. 



erfarenheter från andra 
distrikt (I, D) 
 

   
13 Övriga frågor (I) Joakim Kruse informerade delegationen om några aktuella 

ämnen: 
• Personalläget på kansliet. Daniel Knutsson är 

tjänstledig sex månader för arbete på länsstyrelsen 
Västerbotten. Rekryteringsprocess pågår där två 
tillsvidaretjänster ska tillsättas. En person med 
inriktning mot förorenade områden, riskbedömning 
och dricksvatten är klar och börjar sin anställning i 
början av 2023. Den andra tjänsten är kopplad till 
dricksvattenuppdraget men är ännu inte tillsatt. 

• Förordnanden till delegationen. Det har kommit en 
begäran från Regeringen att föreslå nya delegater till 
2023. Joakim Kruse sonderar med sittande delegater 
vilka som kan tänka sig att fortsätta. 
Vattendelegationens ordförande får föreslå tre 
personer från länsstyrelserna, plus fyra övriga medan 
SKR föreslår tre från kommuner och regioner. Senast 
den 4 november ska förslagen in. VVD skriver ihop 
hållpunkter på vad man kan vänta sig som delegat.  

• Arbetsordningen för vattendelegationen är beslutad 
och klar. 
 

14 Kommande möten (I) Nästa delegationsmöte är det sista för året och hålls onsdagen 
den 7 december 2022 i Sessionssalen i Härnösand. Efteråt 
middag i residenset för att fira starten på en ny vattencykel 
och avtackning av avgående ledamöter. 

 
Föreslagna datum för delegationsmöten 2023: 

1. Torsdag den 16 mars i Härnösand, kl 9.30-16 
2. Tisdag den 13 juni Härnösand, kl. 9.30-16 
3. Torsdag den 24 augusti (Skype, kl. 13-16 – 

beslutsmöte MKN och ev. KMV för NAP-vatten 
Nedre Dalälven) 

4. Onsdag den 25 oktober i Härnösand, kl. 9.30-16 
5. Onsdag den 29 november i Härnösand, kl. 9.30-16 

 
Nationella delegationsmötet hålls preliminärt tisdag den 26 
september 2023. Bottenvikens vattendistrikt är värd men 
platsen är ännu inte bestämd. 

  
 

15 Mötet avslutas Då ordförande Berit Högman avvikit en stund i förtid på 
grund av andra åtaganden avslutade Joakim Kruse mötet. 
 

 
 



 
 
Berit Högman   Fredrik Forsgren 
Ordförande                                                                  Sekreterare   


