PROTOKOLL
Datum

2020-12-09

Sammanträde med vattendelegationen för Vattenmyndigheten i
Norra Östersjöns vattendistrikt
Datum:
9 december 2020
Plats:
Skype
Närvarande:
Ledamöter:
Landshövding Minoo Akhtarzand, ordförande
Lennart Gladh
Lena Tilly
Peder Eriksson
Anne-Li Fiskesjö
Ellinor Rindevall
Petter Ström
Klas Lundbergh
Stefan Löfgren
Förhindrade
Annika Israelsson
Cathrin Bergenstråhle
Övriga:
Anna Linusson, Vattenmyndighetens kansli
Camilla Rivera, Vattenmyndighetens kansli
Jenny Caruso (sekreterare), Vattenmyndighetens kansli

1. Ordförande öppnar mötet
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Justerare utses
Peder Eriksson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Postadress

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

721 86 VÄSTERÅS

Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

010-224 90 00 (vx)
010-224 91 10 (fax)

www.lansstyrelsen.se/vastmanland
vastmanland@lansstyrelsen.se
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3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

4. Protokoll från föregående möte
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

5. Reflektioner från det nationella mötet
Vattendelegationen diskuterade och reflekterade över det nationella vattendelegationsmötet
som föregick detta möte. Det konstaterades att mötet varit intressant och att det fungerade
oväntat bra att hålla mötet via Skype.
Delegationen noterade särskilt informationen från Miljödepartementet om att det inte väntas
någon proposition rörande vattenförvaltningsutredningen under 2021.
Delegationen förde också en diskussion om nationella planen för omprövning av vattenkraft,
NAP. Det är mycket arbete som behöver göras och många aktörer som berörs. Frågan är om
tidplanen är realistisk? Konstaterades att även om tiderna blir svåra att hålla så är det viktigt att
processerna kommer igång och att alla inblandade parter arbetar på enligt planen.

6. Planering av samrådsmöten
Anna Linusson och Camilla Rivera informerade om hur vattenmyndigheternas planering av
samrådsmöten ser ut, se bilaga till protokollet.
De fem vattenmyndigheterna kommer att hålla nationella samrådsmöten tillsammans med HaV
10–11 februari. Målgrupperna för dessa möten är centrala myndigheter, länsstyrelser, branschoch intresseorganisationer samt universitet och forskningsinstitut. Vattenmyndigheterna bjuder
också in till informella dialogmöten med nationella aktörer som Svenskt Vatten, Sveriges
kommuner och regioner (SKR), LRF och Naturskyddsföreningen.
Inom Norra Östersjöns vattendistrikt planeras dels två temamöten med mindre grupper (jordoch skogsbruk samt kommuner) och dels öppna samrådsmöten för varje län. Målgrupperna för
de länsvisa mötena är bland annat kommuner, länsstyrelser, vattenorganisationer och regionala
bransch- och intresseorganisationer. Vi hoppas kunna engagera landshövdingarna att hälsa
välkommen till mötena i respektive län. Ledamöterna i vattendelegationen är varmt välkomna
att delta på mötena.
Vattendelegationen tyckte att planeringen såg bra ut och ställde sig bakom det redovisade
upplägget.
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7. Fastställande av mötesplan för 2021
Datum för möten under 2021 fastställdes enligt nedan:
• Vecka 8, 24 februari
• Vecka 24, 16 juni
• Vecka 42, 20 oktober
• Vecka 48, 2 december

8. Övriga frågor
Svensk vattenkraftsförening (SVAF) skickade den 7 december en skrivelse med frågor riktade till
vattendelegationerna. Det diskuterades i delegationen hur skrivelsen ska hanteras.
Konstaterades att frågorna inte kan besvaras fullt ut i dagsläget eftersom arbete fortfarande
pågår med att färdigställa det underlag som ingår i delsamrådet 1 mars-30 april 2021. Bland
annat är inte förslagen till MKN framtagna ännu.
Av skrivelsen framgår att det finns en del oklarheter som vattenmyndigheterna behöver hjälpa
till att reda ut. Vattenmyndigheternas svar blir också bra hjälp för länsstyrelser som får liknande
frågor från verksamhetsutövare. Vi behöver skicka ett första svar så snart som möjligt, där vi
informerar om att ett fullständigt svar kommer senare. Det är viktigt att de fem
vattenmyndigheterna samordnar sig.
Vattendelegationen gav kansliet i uppdrag att ta fram förslag till svar som vattendelegationen
får ta del av och godkänna. Avstämning kan göras via e-post. Anna Linusson återkommer i
frågan efter avstämning med övriga vattenvårdsdirektörer.

9. Mötet avslutas
Ordförande tackade deltagarna och kansliet för ett bra arbete och önskade en god jul och
ett gott nytt år! Därefter förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet: Jenny Caruso

Justeras:

Minoo Akhtarzand (ordf.)

Peder Eriksson

Bilaga: Powerpointpresentation om planering av samrådsmöten.

