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Vattendelegationens möte 2020-06-10, Skype
Närvarande:
Vattendelegationen: Björn Nilsson, Lena Goldkuhl, Richard Holmgren, Andreas Drott,
Erik Danielsson, Karin Hansson, Eva Sundin, Katarina Eckerberg, Maria Wik-Persson,
Gunilla Forsgren Johansson.
Vattenmyndigheten: Johanna Söderasp, Susanna Andersson, Stina Gustafsson, Yamini
Lind, Jeanett Enstedt, Cecilia Sandström, Marie Wennerbäck, Jonathan Fridesjö, Stina
Welander, Martin Erlandsson Lampa, Therese Åkerlund.
Övriga: Lisbet Alakangas
1. Mötets öppnande
Björn O. Nilsson förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av den övrig frågan, val av protokollgranskare.

3. Välkomna!
Johanna Söderasp hälsar välkomna till skypemötet.
Huvudsyftet med mötet är en avstämning och att delge delegaterna information. Mötet
innehåller inga beslutspunkter utan endast information inför beslut av
samrådsprodukterna i oktober.

4. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
Delegationens ställningstaganden:
Punkten som rör vattenpolitiker, som enligt föregående protokoll skulle lyftas på detta
möte, senareläggs till ett kommande fysiskt möte.
5. Läget i vattenförvaltningsarbetet
Informationspunkt – Johanna Söderasp.
Johanna Söderasp gick igenom ”Läget i vattenförvaltningsarbetet maj 2020” som
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skickats ut inför mötet. Det är en uppdatering av vad som hänt sedan förra
delegationsmötet. (Se dokument 200610 Läget vattenförvaltningsarbetet.pdf)

6. Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021-2027
Informationspunkt – Susanna Andersson, se särskild presentation.
Genomgång av tidplan inför utskick av utkast till delegationen samt när och hur
delegationen ska ha lämnat sina synpunkter inför färdigställandet av samrådsprodukter.
Synpunkter lämnas via webbenkät.
Delegationens frågor och kommentarer:
- Det finns ett behov av att se strukturen på webbenkäten för att kunna föra egna
anteckningar av synpunkter.
- Går det att enkelt gå in och undersöka underlagsrapporterna i VISS?

7. Åtgärdsprogram 2021-2027
Informationspunkt – Stina Welander, Bottenhavets vattendistrikt, se särskild
presentation.
Presentation av inriktning och utveckling av det reviderade åtgärdsprogrammet 20212027, inklusive en överblick av vilka styrmedelsåtgärder som har tillkommit och vilka
som har fallit bort. I punkten ingick även beskrivning av processen att ta fram åtgärder
och vilka svårigheter som uppstått i arbetet. Se separat presentation.
Delegationens frågor och kommentarer:
- Hur många av de nya åtgärderna har kommit fram i denna planering och hur
många är sådana som tagits med för att de görs redan nu?
- Många åtgärder är reviderade, 35 stycken. Hur ställer sig mottagaren av
åtgärderna till detta?
- Finns det något i åtgärdsprogrammet som säger att vi ska ta tag i KMV inom
våra funktioner och det som rör mindre stränga krav?
- Det är ändå viktigt att börja titta på det befintliga underlag som ni har och
påbörja en dokumentation över vilka VF som inom vårt distrikt potentiellt är
aktuella som framtida KMV eller undantag med kvalitetskrav. I samband med
detta skulle det även vara bra att också uppskatta vilken typ av
kunskapsunderlag som saknas och behöver kompletteras.
- Vi ska använda de lagrum som finns på en bra sätt. Vi har kritiserats av EU för
att vi har haft en bristfällig implementering av artikel 4.3 som reglerar KMV
samt artikel 4.7 i direktivet som reglerar undantag. KMV-underlaget finns inte
tillgängligt för alla verksamheter i nuläget.
Jordbruk och åtgärdsbehov
Informationspunkt – Martin Erlandsson Lampa, Norra Östersjöns vattendistrikt.
Information om hur finansieringen av jordbrukets åtgärder ska fördelas på två cykler
(2021-2033).
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Delegationens frågor och kommentarer:
- Hur ser åtgärdsbeting för fosfor ut för Bottenviken?
- Fråga om övergödning. Hur ser ni på det strukturella förhållandet med stor
koncentration djur på relativt liten yta för spridning av gödsel?
- Problemet med övergödning går inte att jämföra med distrikt som ligger söderut
men vi har faktiskt fler vattenförekomster som har problem med övergödning än
de som har problem med miljögifter.

8. Den ekonomiska konsekvensanalysen
Informationspunkt - Therese Åkerlund, Bottenhavets vattendistrikt, se särskild
presentation.
Therese Åkerlund ger en beskrivning av utvecklingen av den samhällsekonomiska
konsekvensanalysen inför samråd 2020 och beslut 2021. Punkten innehåller bl.a. en
redovisning av nya förutsättningar för kvantifiering av nyttan, status på
kostnadsanalyserna som genomförs per sektor och grunddragen för några av de
slutsatser som kan dras utifrån analyserna.
Delegationens frågor och kommentarer:
- Vad menas med referensalternativ i sammanhanget, går det att förtydliga?
- Vad behöver effektiviseras i prövningar och tillsyn?
- Kan vi nyttja vattenråden mer för att spela in frågor?
Delegationens ställningstaganden:
Välkomnar att den ekonomiska analysen blir mer gedigen än i tidigare cykler. Det är
intressant att inte bara se kostnader utan att även samhällsnyttan kan belysas mer. Även
intressant att se kostnader på kort sikt och vinster på längre sikt. Det är viktigt att inte
bara belysa de ekonomiska termerna i en analys utan även se samhällsnyttan, exempel
på detta finns inom infrastruktur- och transportsektor. Olika modeller bör användas för
att se nyttan.

9. Miljökvalitetsnormer 2021-2027
Informationspunkt - Yamini Lind, se särskild presentation.
Presentationen ger en tillbakablick till vad som tidigare presenterats för delegationen
angående Strategier för miljökvalitetsnormer, kraftigt modifierade vatten och undantag
inför samrådet. Kanslierna har jobbat vidare enligt dessa strategier och kompletterande
information gavs angående exempelvis:
Plan för arbetet med en översyn av miljökvalitetsnormer i Natura 2000-områden om en
planerad vägledning från HaV kommer i september.
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Tillämpning av mindre stränga krav för utsläppande verksamhet, vattenverksamhet och
tätorter inom detaljplaner.
Hur arbetet med miljökvalitetsnormer och undantag för vattenförekomster som omfattas
av Nationella Prövningsplanen för vattenkraft (NAP) förhåller sig till tidsplanen och
den samverkansprocess som ska ske inom NAP-arbetet.
Hantering av andra påverkanskällor där vi saknar vägledning och/eller underlag.
Delegationens frågor och kommentarer:
-

-

Är det en vägledning om KVM för annat än vattenkraft vi saknar och behöver vi
begära detta genom en skrivelse till HaV för att komma framåt? Det står på
HaVs hemsida under ”frågor och svar” att man inte rekommenderar att utse
KVM, samtidigt som det i förordning och vägledningar står tvärtom.
Johanna Söderasp och Björn O. Nilsson tar med sig frågan om att ta fram en
skrivelse till HaV med önskemål om att påskynda och klargöra
vägledningsarbetet i dessa delar.
Samverkansprocesserna vad gäller normerna som är satta, borde användas som
en utgångspunkt. Samverkansprocessen är ett bra sätt att ta in nytt underlag.

Delegationens ställningstagande:
Önskemål om att ta fram en skrivelse till HaV från Bottenvikens vattendelegation om
att prioritera vägledningsarbetet när det gäller kraftigt modifierade vatten för annat än
vattenkraft, exempelvis hamnar.

10. Information om samråd för vattenkraften
Informationspunkt - Stina Gustafsson, se särskild presentation.
Stina ger en uppdatering om vattenmyndighetens arbete med de vattenförekomster som
påverkas av vattenkraft och som ska omprövas 2022–2024 enligt NAP. I mars 2020
beslutade samtliga vattendelegationer att godkänna tidplanen för arbetet med
vattenförekomster som ska omprövas 2022–2024 enligt NAP. Detta innebär att
samrådet angående Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021 – 2027 med början i
november 2020 kommer att kompletteras med miljökvalitetsnormer för de
vattenförekomster som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas 2022–2024 enligt
NAP under mars - april 2021. Under denna punkt presenteras ett upplägg för hur bland
annat åtgärder i åtgärdsprogrammet kopplade till vattenkraft och miljökvalitetsnormer

11. Övriga frågor
Till val av granskare av protokollet valdes Maria Wik-Persson.
Delegationens ställningstagande:
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Delegationen förslår att lägga punkten om val av granskare av protokollet som första
punkt vid nästa möte.

12. Nästa möte
Möten för 2020:





28 augusti, Skype-avstämning kring utkast samrådsmaterial
14 oktober, Skellefteå
1 december Skypemöte (vid behov, alternativt hålls sådan i samband med det
nationella delegationsmötet)
8-9 december, Nationellt delegationsmöte, Luleå Clarion.

Delegationens ställningstagande:
Vid de fysiska mötena bör det finnas en plan för att även kunna genomföra mötet även
via länk. Vattenkraftexpeditionens program är förberett och går att tillämpa när
delegationen har möjlighet att genomför mötet. I nuläget planeras exkursionen om till
våren 2021.

13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Protokollet är justerat av delegat Maria Wik-Persson, Landshövding Björn O. Nilsson
samt vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp. Länsstyrelsen tillämpar digitala
underskrifter varför underskrifter saknas i dokumentet.

