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Vattendelegationens möte 2019-10-08, Sessionssalen, Länsstyrelsen
Norrbotten, Luleå
Närvarande:
Vattendelegationen: Björn O. Nilsson, Erik Danielsson, Andreas Drott, Richard Holmgren,
Lars-Johan Dalhägg, Gunilla Forsgren Johansson, Eva Sundin, Lena Goldkuhl, Karin Hansson
Vattenmyndigheten: Johanna Söderasp, Peter Wihlborg, Malin Naess, Susanna Andersson,
Simja Lempinen, Erika Filppa, Ida Schönfeldt (enhetschef).

1. Mötets öppnande
Björn O. Nilsson förklarar mötet öppnat och välkomnar Lars-Johan Dalhägg, ny
delegat, och Simja Lempinen, nyanställd vid vattenmyndigheterna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
3. Välkomna!
Presentation av delegater, (ny) personal mm.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
5. Läget i Vattenförvaltningsarbetet
Johanna går igenom ”Läget i vattenförvaltningsarbetet okt 2019” som skickats ut inför
mötet.
Johanna informerar bl.a. om att Erika Filppa som har haft ett vikariat på
vattenmyndigheterna har fått en tillsvidareanställning och att Simja Lempinen vikarierar
för Hanna Lehman Silverlind som är föräldraledig. Ny VVD i Södra Östersjön är Anna
Linusson sedan i september 2019.
Delegationens huvudsakliga synpunkter och frågor:
•
•

Den nationella prövningsplanen är inte beslutad än, det är ett besvärligt område
där olika parter ska komma överens.
Björn O Nilsson var inte med på det nationella delegationsmötet men efterfrågar
kommentarer. Nästa år hålls det nationella delegationsmötet av Bottenviken.
Deltagarna är överens om att det var värt att delta på nationella
delegationsmötet.

6. Återrapportering 2018
Malin Naess informerar om myndigheter och kommuners återrapportering av
genomförda åtgärder 2018. Malin inleder med att berätta om vad återrapporteringen är
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för något och hur återrapporteringen går till. Går igenom deltagandet vid årets
återrapportering samt resultatet. Se separat presentation.
7. Register utsläpp och spill
Peter Wihlborg informerar om hur vattenmyndigheterna planerar att arbete med frågan
kring register utsläpp och spill under återstoden av denna förvaltningscykel för att klara
rapporteringskraven till EU. Bakgrunden är att ett dotterdirektiv till vattendirektivet
definierar olika ämnen och ålägger medlemsländerna att ha ett register för utsläpp och
spill. I huvudsak efterfrågas att delegationen godkänner att inriktningen för arbetet med
register för utsläpp och spill för vattendistriktet avgränsas till att huvudsakligen omfatta
samma typ av information som ingick i registret för innevarande förvaltningscykel.
Registret kommer att vidareutvecklas i den utsträckning det är möjligt att använda redan
befintligt arbete med att utveckla och förbättra den samlade informationen om utsläpp
och spill i registret. Vattenmyndigheten kommer däremot inte att driva något eget
utvecklingsarbete i frågan inför kommande beslut om förvaltningsplan för distriktet,
utan arbetar istället långsiktigt för att utveckla ett mer utförligt register för utsläpp och
spill i kommande förvaltningscykel (2021-2027).
Delegationens beslut:
 Vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt godkänner att inriktningen
för arbetet med register för utsläpp och spill för vattendistriktet avgränsas till att
huvudsakligen omfatta samma typ av information som ingick i registret för
innevarande förvaltningscykel.
8. Myndighetsdialog och åtgärdsprogram 2021-2027
Peter Wihlborg. Peter gav en kort repetition om Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
och berättar om hur vattenmyndigheternas myndighetsdialoger går till. Se separat
presentation. Efter presentationen diskuterades knäckfrågor i bikupor och storgrupp, för
hjälp med och förankring kring hur vi ska arbeta med revideringen av
åtgärdsprogrammet inför nästa förvaltningscykel. Diskussion bl.a. kring
Jordbruksverkets åtgärder och förankringen av åtgärdsprogrammet gentemot
kommunerna. Delegationen rekommenderade att vi följer inriktningen som regeringen
slog fast vid 2016 års prövning.
9. Projektet PLÅT: Planer och åtgärder inför cykel 2021-2027
Erika Filppa ger en första presentation av PLÅT-projektet. Ytterligare presentationer av
från projektet kommer att hållas på kommande delegationsmöten under projektets gång.
Se separat presentation.
10. Delegationsmöten 2020, inklusive nationellt delegationsmöte i Bottenviken
• Johanna Söderasp informerade om kvarstående möten 2019 och planerade
möten inför 2020. Diskussion även kring var och hur vi bäst arrangerar det
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nationella delegationsmötet 2020, då det är Bottenvikens tur att stå värd.
Delegationen föreslog att Luleå, Umeå eller Stockholm skulle vara bra
alternativ.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
12. Nästa möte
Återstående möte under 2019:
•

11 december, Umeå.

13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackar för ett bra möte.

Protokollet är justerat av landshövding Björn O. Nilsson och vattenvårdsdirektör
Johanna Söderasp. Länsstyrelsen tillämpar digitala underskrifter varför underskrifter
saknas i dokumentet.

