
 
 

 

  

             
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

  

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Protokoll 1 (2) 

Datum 

2022-11-29 14128-2022 

Vattendelegationens möte 2022-11-29, Luleå  

Närvarande  

Vattendelegationen: Lotta Finstorp, Richard Holmgren, Eva Sundin, 

Katarina Eckerberg, Gunilla Forsgren Johansson, Erik Danielsson, Lars-

Johan Dalhägg, Maria Wik-Persson och Andreas Drott. 

Vattenmyndigheten: Johanna Söderasp, Elin Spegel, Jeanett Enstedt, 

Sofie Hannu, Linda Keisu, Susanna Böös, Jonathan Fridesjö, Ida Määttä, 

Stina Johansson, Nora Lindell, Cecilia Sandström. 

1.  Välkomna  

Ordförande Lotta Finstorp hälsar alla välkomna. 

2.  Mötets  öppnande  

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

3.  Godkännande  av  dagordning  

Dagordningen godkännes. 

4.  Föregående  protokoll  

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

5.  Val av  justerare  

Andreas Drott utses till justerare för mötet. 

6.  Läget  i  vattenförvaltningsarbetet   

Mötets deltagare presenterade sig. 

Johanna Söderasp presenterade vad som är aktuellt och på gång i 

vattenförvaltningsarbetet. 

7. NAP  Nulägesbild  och  plan  framåt  

Elin Spegel höll en informationspunkt om nuläget kring nationella 

planen för omprövning av vattenkraft (NAP). Delegationen fick även 

information om aktuella prövningar i distriktet. 
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8.  Samverkan  distrikt  2023  

Sofie Hannu, Nora Lindell och Stina Johansson höll en 

informationspunkt om genomförda samverkansmöten i distriktet och 

plan för det fortsatta arbetet kring samverkan med referensgrupp, 

vattenråd, vattenpolitiker och internationellt samverkansarbete. 

9.  Budgetunderlag  till Länsstyrelserna  

Elin Spegel presenterade ett underlag för beräkning och fördelning av 

kostnader av länsstyrelsernas åtgärder enligt åtgärdsprogram 2022–2027. 

Budgetunderlaget som är framtaget, har till syfte att belysa de kostnader 

som tillfaller länsstyrelserna i deras arbete med åtgärder i 

åtgärdsprogrammet. Underlaget är även ett stöd för länsstyrelserna att 

äska medel till åtgärder. 

10.  Planerade  möten under  2023  

Under 2023 har vattendelegationen möten den 14 mars i Luleå, den 7 

juni i Umeå med exkursion Stornorrfors kraftstation, digital avstämning 

den 19 september, nationellt delegationsmöte den 25–26 september och 

delegationsmöte den 28 november. Eventuellt kan ytterliga digitala 

avstämningar tillkomma vid behov. 

11.  Fördjupning  och exkursion  dagvatten  i Luleå  

Godecke Blecken från Luleå tekniska universitet informerade på temat 

dagvattenanläggningar innan deltagarna på mötet gjorde platsbesök för 

att titta på ett svackdike, en skelettjord och en anläggning med 

dagvattenbiofilter. Exkursionen avslutades med föreläsning och 

platsbesök hos Luleå tekniska universitet, VA-teknik. 

12.  Mötets  avslutande  

Ordförande tackar för ett bra möte och avslutar mötet efter att Katarina 

Eckerberg avtackats för sina sjutton år i Bottenvikens vattendelegation. 

Sekreterare/protokollförare  

Jeanett Enstedt 

Granskare  

Protokollet har lästs igenom och godkänts av delegat Andreas Drott, 

vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp och landshövding Lotta Finstorp. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 


