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Protokoll nr 1 2021
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt
Onsdag 17 februari 2021, kl. 09.30–15.00

Plats: Skypemöte
Närvarande ledamöter
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Nr
1

Ämne
Mötets öppnande

Innehåll
Ordförande Berit Högman hälsade välkommen och öppnade
årets första delegationsmöte.

2

Genomgång och
fastställande av
dagordningen, föregående
protokoll
Ny medarbetare på
kansliet (I)

Dagordningen godkändes, med tillägg av några extra
bensträckare. Föregående mötesprotokoll lades till
handlingarna utan synpunkter.

3

Joakim Kruse presenterade kansliets nyaste förstärkningar
efter fjolårets många förluster.
• Anton Främberg. Har arbetat på Länsstyrelsen
Västernorrland sedan juni 2020 och började på
vattenmyndigheten efter nyår. Han är en miljövetare
från Partille, Göteborg och kommer främst att arbeta
med kartläggning, analys och vattenkraftsfrågor.

4

Information om några
aktuella frågor (I)

•

Olov Eriksson. Han började så sent som vecka 6
2021. Olov bor i Sundsvall och är statsvetare i
grunden, han kommer närmast från arbete hos LRF.
Vattenråd och kustvatten blir hans specialområden.

•

Joakim Kruse informerade om en pågående EU-pilot
om genomförandet av ramdirektivet för vatten – hur
medlemsstaterna hanterar olika typer av vattenuttag
(inte vattenkraft). EU-kommissionen har begärt
statistik över påverkan av vattenuttag i en skrivelse
som ska besvaras. Se Bilaga 1. Mycket handlar om
regelverk och regleringar som ska besvaras av
Regeringskansliet men på några punkter kommer
vattenmyndigheterna att bidra med underlag, till
exempel statistik över vattenuttag och
åtgärdsgenomförande och om gränsöverskridande
arbete. Svarstiden har förlängts till 1 april 2021. Det
finns också information om att EU kommer att rikta
en pilot speciellt till Sverige men det är oklart när den
kommer.

•

Joakim Kruse gjorde också en kort återkoppling från
genomförda samrådsmöten i distriktet och nationellt:
Vi har genomfört fem möten i distriktet plus två
nationella. Generellt sett har mötena haft stort
deltagande med bred representation. Återkopplingen
efteråt har varit positiv. Nu återstår två samrådsmöten
i distriktet: den 3 mars med tema areella näringar och
den 31 mars om vatten med påverkan från vattenkraft.
Det senare temat kommer även att avhandlas under
två nationella samrådsmöten som bägge hålls 18
mars.

•

Joakim Kruse föredrog en tidplan för årets arbete –
från samråd till beslut. Se presentation, bilaga 2,
Tidsaxel VM5 för 2021.
Fråga: Har ni tagit höjd för begäran om förlängd
svarstid efter samrådsslutet den 30 april?
Svar: Det blir ingen förlängd svarstid, vi har inte
möjlighet att ta emot svar senare.
Önskemål om återkoppling över hur läget ser ut inför
utskick av förslag till beslutsdokument till
delegationerna i oktober.
Beslut: Delegationen har avstämning både i augusti
och i oktober. Berit och Joakim lämnar förslag på
lämpliga datum för dessa avstämningar.

Delegationen tillfrågas om hur de önskar få det
reviderade materialet inför mötet i oktober.
Vattenmyndighetens kansli förordar ett alternativ där
delegationen får dels en redovisning av de ändringar i
materialet som har gjorts, dels valda delar av
beslutsunderlaget som är mest centralt och/eller har
genomgått störst förändringar. Detta alternativ
föreslås för samtliga fem delegationer, och bedöms ge
kanslierna bäst förutsättningar att hinna bli färdiga
med materialet i tid.

5

Genomgång av förslag till
samrådsmaterial om
miljökvalitetsnormer för
vattenkraftspåverkade
vatten (I)

6

Diskussion och beslut om
samrådsmaterialet
(D, B)

Beslut: Delegationen ställer sig bakom det alternativ
som förordas av kansliet.
Anna Karlsson från Södra Östersjöns vattendistrikt och
Daniel Isaksson, Västerhavet, går igenom förslaget till
samrådsmaterial om miljökvalitetsnormer för
vattenkraftspåverkade vatten. Se presentation, Bilaga 3,
Bottenhavet Delegationsmöte 20210217
Bengt Blomqvist och Richard Holmgren, delegat i
Bottenvikens vattendistrikt, har tagit fram en skrivelse med
synpunkter på förslaget till samrådsmaterial om
miljökvalitetsnormer för vattenkraftspåverkade vatten. Se
Bilaga 4, Synpunkter på utskickat material inför
delegationsmöte 17e februari 2021 v 2021-02-12.
Förslag: Det finns anledning att förmedla skrivelsen till
andra delegationer och det bör göras så fort som möjligt.
Svar: Vi ska se över om vi kan vidarebefordra skrivelsen till
övriga delegationer.
Synpunkt: På sidan 7 i samrådsmaterialet står det att
vattenmyndigheterna förmedlar underlag från datavärdar men
inte om att information kan komma från branscher – vill ha
det inskrivet. Det kan finnas information hos
verksamhetsutövare som kan vara viktig att ta del av men
som myndigheter inte känner till.
Beslut: Delegationen godkänner samrådsmaterialet enligt
förslag med förbehåll att kansliet går igenom texterna utifrån
synpunkter som har framförts vid mötet. Tidplanen för
samråden beslutades också, från och med den 1 mars till och
med den 30 april. Inget anstånd för att lämna in synpunkter
på samrådet efter den 30 april kan beviljas och det ska
framgå.

7

Kommande
delegationsmöten och ev.
övriga frågor (I)

•

Torsdag 17 juni (beslut om hantering av
samrådssynpunkter)

•
•

8

Mötet avslutas kl 15.00

Berit Högman
Ordförande

Onsdag 20 oktober (förberedande inför besluten i
december, genomgång av beslutsdokument)
Tillkommer två kortare avstämningsmöten i augusti
respektive oktober med datum som Berit och Joakim
återkommer om.

Övrig fråga: Det har kommit in en skrivelse till kansliet från
Holmen Energi som vill att två vattenförekomster i
Delångersån förklaras som kraftigt modifierade vatten.
Vattenmyndigheten kan inte pröva frågan som en ansökan
utan behandlar skrivelsen som information och svarar
Holmen att Delångersån inte är aktuell för prövning enligt
nationella planen 2021–2024, utan först 2025 och därför
kommer att hanteras i en översyn som påbörjas efter 2021.

Fredrik Forsgren
Sekreterare

