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Protokoll nr 5 2022 
 
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt 
 
Onsdag 7 december 2022, kl. 09.30–16.00 
 
Plats: Sessionssalen Härnösand 
 
Närvarande ledamöter Ej närvarande 

ledamöter 
Närvarande från 
Vattenmyndighetens kansli  
 

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

 
 
 
Nr Ämne Innehåll 
1 Mötets öppnande  

 
Ordförande Berit Högman hälsade välkommen och öppnade 
årets sista delegationsmöte, det femte i ordningen.  
 

2 Genomgång och 
fastställande av 
dagordningen 
 

 
Dagordningen fastställdes utan ändringar. 

3 Föregående protokoll Protokollet från föregående möte, 19 oktober, lades till 
handlingarna. 
 

4 Aktuella frågor (I) 
 

Joakim Kruse föredrog om ett antal aktuella frågor, se 
Presentation 1 – Aktuella frågor. 

• Regeringens nya budgetproposition och hur den 
påverkar vattenmyndigheterna. 
Generellt rör det sig till stor del om redan 
aviserade minskningar på miljöområdet då 
satsningar avslutats. Vattenmyndigheterna får ett 
tillskott om10 miljoner kronor per år för 
genomförandet av dricksvattendirektivet. Det kan 
även komma medel från de 251 miljoner som 



satsas mot övergödning, dock oklart ännu. 
Däremot blir det mindre pengar till övervakning, 
men det är fortfarande osäkert hur det slår. 
 

• Regleringsbrev för 2023 
 

• Information om de nya förordnandena för 
delegaterna  

Ännu inga besked om ny delegation. Försening på 
grund av att SKR inte hunnit nominera kandidater. 
 
• Två nya rekryteringar till kansliet är klara 
Nya medarbetarna Jorunn Falkenhaug och Maja 
Karlsson börjar på kansliet i januari.  
 
• Lägesrapport för EU-rapporteringen 
Knappt något land ligger i fas med rapporteringen, 
kommissionen har fått kritik för att systemet är för 
krångligt. Sverige har levererat dokumenten och ligger 
någonstans i mitten.  
 
• Nya dricksvattendirektivet och ny svensk 

lagstiftning till följd av direktivet  
Lagrådsremiss skulle ha kommit i mitten av november, 
men den har inte kommit än. Enligt de signaler som 
har kommit talar allt för att uppdraget om 
riskbedömning hamnar på vattenmyndigheterna. 
Avgränsning av tillrinningsområden är första 
knäckfrågan, sedan måste vi ta fram modeller för 
riskbedömning. Ska genomföras till juni 2027, sedan 
beslut om åtgärder för skydd för dricksvatten av 
vattendelegationerna. 
 
• Remisser: 

o Kommissionens förslag till revidering av 
ramdirektivet för vatten 2000/60/EC, 
prioämnesdirektivet 2008/105/EC och 
grundvattendirektivet 2006/118/EC 

o Reviderat direktiv om rening av 
avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag 
från europeiska kommissionen.  
 

• Kort lägesrapport gränssamverkan Norge 
Olov Eriksson informerade om hur samverkan med 
Norge går, se Presentation 2 - Norgesamverkan.  
Samverkansstrategi antogs för ett år sedan, plus 
samverkansplan. Ett uppföljningsmöte hölls i 
november i Östersund. Vattenkraften en stor 
gemensam fråga. I Sverige har vi NAP och i Norge ska 
Nean omprövas, prövningarna bör hänga ihop.  



 
Fråga: Hur sker informationsdelning mellan länderna? 
Svar: Det ligger i uppdraget. Länsstyrelsen Jämtland 
och motsvarande myndigheter i Norge hanterar de 
tekniska underlagen i samverkan. Målsättningen är att 
så långt som möjligt utgå från samma underlag.  
 
Ett återupptagande av driften av Joma gruva i Norge 
skulle eventuellt kunna ge påverkan i Sverige. Ingen 
samverkan har skett från Norges sida, det kan bli 
Vattenmyndighetens roll att påpeka detta. 
 

5 NAP, nulägesbild och 
plan framåt (I) 

Den aviserade pausen av nationella planen för omprövning av 
vattenkraften (NAP) var ett ämne som väckte frågor och 
funderingar under mötet. Några frågetecken kunde rätas ut 
bara några dagar efter mötet då regeringen presenterade mer 
detaljer om pausen. I korthet vill regeringen flytta fram alla 
prövningar som ännu inte inletts med ett år, med början från 
de prövningar som skulle påbörjas den 1 februari 2023 (vilket 
bland annat inkluderar Ljungan). Den extra tiden ska framför 
allt användas till att analysera hur mycket omprövningarna 
kan riskera att påverka elsystemet.  
 

6 Lunch  
 

7 Förorenade sediment (I, 
D) 

Anna Stjärne föredrog om regeringsuppdraget om förorenade 
sediment som nu går mot sitt slut, se Presentation 3 - 
Förorenade sediment. 
Det finns tankar om ett delåtgärdsprogram mot förorenade 
sediment för Bottenhavets vattendistrikt 2027–2033, 
förhoppningsvis kan planerna konkretiseras under 2023. 
 

8 Uppdragen till länen 
2023 (I) 
 

Joakim Kruse informerade om uppdragen till länen 2023 som 
skickas ut inom kort. Vattenmyndigheterna beskriver där vad 
de behöver för beslutsunderlag från alla länsstyrelser. En 
preliminär plan skickades i oktober. Se Presentation 4 – 
Uppdrag till länen. 
 

  



9 Information rörande 
åtgärdsprogrammet (I) 

Joakim Kruse, Maria Elfving och Fredrik Forsgren 
informerade om genomförandet av åtgärdsprogrammet, se 
Presentation 5 - Åtgärdsprogrammet.  

• Samverkan sker mycket på distriktsnivå och 
kansliet planerar att föra dialog med främst 
länsstyrelserna som i sin tur får sköta 
huvudkontakten med kommunerna.  

• Samverkan med länen har kommit olika långt, 
Västernorrland och Dalarna ligger bra till.  

• Digitala åtgärdsunderlag i form av Story maps 
kopplade till VISS ska underlätta för 
länsstyrelserna och kommunerna att se var åtgärder 
behöver sättas in.  

• Det blir ingen återrapportering för helåret 2022, 
däremot ingår tiden efter nya åtgärdsprogrammets 
införande (hösten) i återrapporteringen för 2023.  

 
10 Fika  

 
11 Huvudsakliga 

arbetsinsatser år 2023 (I) 
 
 

Joakim Kruse gick igenom de huvudsakliga arbetsinsatserna 
för 2023, se Presentation 6 – Utmaningar 2023.  
En NAP-paus skulle underlätta prövningarna med ny 
vattenförekomstindelning i och med chans till bättre underlag.  
Projektet Full koll på våra vatten om övervakning ska 
accelerera och anpassa övervakningen till svenska krav.  
När det gäller riskbedömning för dricksvatten blir det kanske 
vattenmyndigheten som får ta täten i distriktet nu när vi tidigt 
har knutit upp kompetens.  
 
Fråga: Kan aggregerad information i till exempel VISS bli 
känslig från informationssäkerhetssynpunkt? 
Svar: Ja, men säkerhetsbedömningar är en svår fråga. Det kan 
bli ett arbetsmiljöproblem att arbeta med 
hemligstämplad information, vi måste också kunna vara 
transparanta och visa underlag till våra beslut. Många EU-
direktiv utgår från att information ska vara öppen. 
   

12 Genomgång av 
regeringsuppdrag till 
andra myndigheter som 
även rör 
vattenmyndigheterna (I) 

Joakim Kruse informerade om några regeringsuppdrag. 
• Uppdrag om översyn av förutsättningar för 

normsättning av ytvatten, M2022/01804, HaV, 
SVK, STEM, VM, LST, m.fl.  
Huvuddelen av uppdraget handlar om att HaV ska 
färdigställa pågående vägledningar, utreda om 
deras föreskrifter och vägledningar är 
ändamålsenliga samt undersöka vilka behov av 
vägledning, stöd och underlag som 
vattenmyndigheterna har. 
 



• Uppdrag att följa upp och analysera arbetet med att 
förse vattenkraften med moderna miljövillkor, 
M2022/01242, HaV, SVK och STEM  
Ett pågående uppdrag som innebär att reda ut 
konsekvenser av NAP och utvärdera pågående 
prövningar. Delrapport ska lämnas i februari 2023. 
Hittills har det kommit bara ett fåtal domar som 
mest rör utrivningar och inte varit kontroversiella. 
 

• Uppdrag att utreda vattenkraftens lokala och 
regionala nyttor för kraftsystemet, I2022/01296, 
SVK och STEM      
Vattenmyndigheterna deltar i referensgrupp. 
Uppdraget ska undersöka hur åtgärder påverkar 
vattenkraftens reglerförmåga med mera, vilket kan 
ge VM nya underlag.  
 

13 Nytt rättsfall från EU-
domstolen (I) 
 

Elin Stenros föredrog om mål C-525/20 från 2022-05-05 om 
tillfällig försämring, se Presentation 7 – Rättsfall. 

14 Kommande möten (I) Delegationsmötena för 2023 beslutades utan ändring: 
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) Noteras efter mötet att detta möte 
troligen inte behövs, mot bakgrund av regeringens 
beslut om NAP-paus (se punkt 5 ovan). Beslut om 
detta tas vid första mötet för 2023. 

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

  
 

15 Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet och tackade alla för deltagande 
under 2022. 
 

 
 
 
 
Berit Högman   Fredrik Forsgren 
Ordförande                                                                  Sekreterare   


