
  
 

 

 

 

PROTOKOLL 
 
Datum 

2021-09-09 

 
 
Diarienummer 

11788-2021 

1 (3) 
 

 

 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET 

971 86 LULEÅ Stationsgatan 5 010-225 50 00 0920-22 84 11 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten 

Vattendelegationens möte 2021-09-09, Skype 
Närvarande: 
Vattendelegationen: Andreas Drott, Erik Danielsson, Gunilla Forsgren Johansson, Richard 
Holmgren, Katarina Eckerberg, Lars Johan Dalhägg, Lena Goldkuhl, Maria Wik Persson, Eva 
Sundin 

Vattenmyndigheten: Susanna Böös, Jeanett Enstedt, Erika Filppa, Jonathan Fridesjö, Susana 
Goytia, Yamini Lind, Cecilia Sandström, Elin Spegel, Johanna Söderasp, Marie Wennerbäck 

Övriga: Lisbeth Alakangas  

1. Mötets öppnande 
Eva Sundin förklarar mötet öppnat. 

2. Välkomna! 
Eva Sundin hälsar välkomna till mötet. 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes. 

4. Val av justerare 
Andreas Drott utses till justerare för mötet. 

5. Föregående protokoll 
Föregående protokoll från 2021-06-18 läggs till handlingarna, bifogad i inbjudan  
2021-08-26. 

6. Fortsatt redovisning av förslag till hantering av viktiga frågor utifrån 
inkomna samrådssynpunkter vid revidering av åtgärdsprogram, 
förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer inför beslut 

Informationspunkt 
Punkt 6 var mötets huvudpunkt, där Vattenmyndigheten fortsatt redovisade särskilt 
viktiga samrådssynpunkter och lyfte våra förslag till hantering kopplat till dessa till 
vattendelegationen för diskussion och frågor. Se särskilda presentationer från mötet.   

a. Uppdatering MKN och undantag – Yamini Lind 
Yamini beskriver vad som hänt sedan mötet i juni och hur vattenmyndigheten gått 
vidare med de samrådssynpunkter som kommit in. Underlag: se presentation 
”Miljökvalitetsnormer exkl KMV vattenkraft”, utskick 2021-09-09. 
Delegationens synpunkter och frågor: 
Frågor inkom främst kring tidsfrister efter 2027 samt kring huruvida och i vilken 
utsträckning vattenförekomster i vårt distrikt berörs av den nya översynen för undantag.  
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b. Uppdatering Åtgärdsprogram – Marie Wennerbäck 
Marie ger en uppdatering om de knäckfrågor som arbetats med sedan mötet i juni. 
Underlag: Bilaga ”Knäckfrågor i Åtgärdsprogrammet efter samråd – uppföljning av 
diskussion och inriktningsbeslut på vattendelegationsmöten i juni 2021”, bifogat 
kallelse 2021-09-02 och särskild presentation ”ÅP-knäckfrågor” från mötet. 
Delegationens synpunkter och frågor: 
Frågor inkom främst kring distriktsanpassningen av åtgärdsprogrammet och kring den 
stödjande roll som vattenmyndigheten åtagit sig genom att ta fram digitala 
planeringsunderlag för att underlätta användningen av information som finns i VISS.  
 

c. Uppdatering Vattenkraft MKN – Susana Goytia och Elin Spegel 
Susana och Elin beskriver vad som hänt sedan mötet i juni. Underlag: se presentation  
”Fortsatt redovisning av förslag till hantering av inkomna synpunkter –
Vattenförekomster påverkade av vattenkraft”, utskick 2021-09-09. 
 

d. Processen fram till beslut, utskick mm – Cecilia Sandström 
Cecilia beskriver hur planen framåt ser ut som, med belysning av viktiga datum och vad 
som då sker. Underlag: se presentation ”Vägen fram till beslut 2021_Info om utskick”, 
utskick 2021-09-09. 
 

7. Läget i vattenförvaltningen   

Informationspunkt 
Johanna Söderasp gick igenom aktuella frågor inom vattenförvaltningen, bland annat 
processen kring begäran om regeringsprövning av åtgärdsprogrammet 2021-2027. Se 
särskild presentation på mötet ”Läget i vattenförvaltningen”, utskick 2021-09-09.  

8. Övriga frågor 
Vattenmyndigheten informerade kort om hearing nr 2 med Miljö- och 
jordbruksutskottet efter att en fråga ställts om detta. 

9. Nästa möte  
Nästa möte är 20 oktober, Nationellt delegationsmöte digitalt, Västerhavet anordnar. Se 
särskild inbjudan.  
Delegationens önskemål: att få powerpoint utskickat ett par dagar innan mötet, så att 
man kan ställa konkreta frågor. 
 
Resterande möten under 2021: 
2 december 2021, Luleå. Beslutsmöte om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och 
förvaltningsplan för 2021-2027.  
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10. Mötets avslutande  

Ordföraren avslutade mötet och tackade för bra och tydliga föredragningar.  
 
Protokollet är upprättat av vattensamordnare Susanna Böös, godkänt av 
Vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp, justerat av delegat Andreas Drott, samt beslutat 
av ställföreträdande ordförande Eva Sundin.  
 
Länsstyrelsen tillämpar digitala underskrifter varför underskrifter saknas i dokumentet 
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