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Närvarande ledamöter Ej närvarande 
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Närvarande från 
Vattenmyndighetens kansli  
 

Berit Högman, ordförande Johan Andersson Joakim Kruse 
Elisabet Andersson Bengt Blomqvist Oscar Ohlsson 
Anna Carlsson Sara Nylund Lisa Dahlén 
Jan Lahenkorva  Fredrik Forsgren 
Catharina Ekelund  Elin Stenros 
Mats Bergmark  Åsa Tjäder 
Lennart Lindeström  Daniel Knutsson 
Veronica Lauritzsen  Anna Stjärne 
  Maria Elfving 
  Bart De Wachter  

 
 
Nr Ämne Innehåll 
1 Mötets öppnande Ordförande Berit Högman hälsade välkommen och öppnade 

första delegationsmötet för år 2022. 
 

2 Genomgång och 
fastställande av 
dagordningen 

Dagordningen reviderades före mötet för att passa 
ordförandes schema bättre, då ett annat möte var inplanerat 
någon timme. Catharina Ekelund ersatte som tillfällig 
ordförande. Den reviderade dagordningen godkändes. 
 

3 Föregående protokoll Protokollet från föregående möte lades till handlingarna. 
  

4 Vattenförvaltningsåret 
2022 (I) 
 

Joakim Kruse gick igenom den övergripande tidsplanen för 
vattenmyndigheterna nationellt och inom Bottenhavets 
distrikt gällande den fjärde förvaltningscykeln. 
Fler informationspunkter avhandlades också: 

• Läget i processen med regeringens prövning av 
åtgärdsprogrammet 

• EU-rapporteringen 
• Uppdragen till länen 
• Vattenreningsuppdraget 

 



Se Presentation 1 (Tidplan 2022) och Presentation 2 
(Verksamhetsplan 2022-2027 fokus 2022) 
 
Fråga från Berit: Hur tänker ni kring att nå ut till 
beslutsfattare på länsstyrelser, landshövdingar och länsråd, 
för att få bättre förståelse för åtgärdsprogrammet? 
Svar Daniel: Vi som jobbar med återrapporteringen av hur 
åtgärdsmyndigheterna svarar hur de har uppfyllt gällande 
åtgärdsprogram och åtgärder. Där frågar vi om de har 
förankrat sina svar till länsledningen? Vi jobbar med 
återrapporteringen nu och sedan hur vi ska göra den mer 
kommunikativ när vi har sammanställt och analyserat svaren. 
Vi arbetar också med vår samverkansstrategi och 
samverkansplan på distriktet hur vi ska träffa kommuner och 
lst och vad vi ska kommunicera med dem. 
Svar Joakim: Vi måste förklara varför åtgärderna ser ut som 
de gör och hur de hänger ihop med påverkan, analys och 
vattenförekomstindelning. Vi jobbar dels gemensamt 
nationellt med att ta fram verktyg, men vi jobbar också med 
frågan inom distriktet. 
 
Synpunkt från Mats: I övergripande mål 1 (presentation 2) 
står att vattenmyndigheternas arbete ska ”baseras på bästa 
möjliga data”. Detta bör formuleras om så att beslut fattas på 
”tillräckligt bra data”, har vi inte tillräckligt bra data bör vi 
skaffa det. 
 
Fråga från Elisabeth: Övergripande mål 2 (presentation 2) 
säger att vi ska ”skapa förutsättningar för att 
åtgärdsmyndigheterna genomför sina åtgärder”. Några 
exempel på hur ska det gå till?  
Svar från Joakim: Detta kopplar till det omskrivna kapitel 1 
i åtgärdsprogrammet. Gäller att skapa förståelse för varför 
åtgärderna ser ut som de gör. Målet är att tillsammans med 
åtgärdsmyndigheter ta fram underlag för att genomföra rätt 
åtgärd på rätt plats. Vi tar fram ett verktyg för länsstyrelser 
och kommuner (storymaps) och satsar på riktad dialog till 
nationella myndigheter.  
 

5 Aktuella 
vattenkraftsfrågor (I) 

Åsa Tjäder och Joakim Kruse redogjorde för läget gällande 
prövningar enligt nationella planen för omprövning av 
vattenkraft (NAP), se Presentation 3 (Vattenkraft).  
 
Fråga från Mats: Blir det aktuellt med säkerhetsprövning av 
personal?  
Svar: Ja, men troligtvis inte för delegationen. Ni får ta del av 
resultat. 
 



6 Kort information om de 
beslutade havsplanerna 
(I) 

Fredrik Forsgren informerade om de nyligen antagna 
havsplanerna och deras koppling till vattenmyndigheternas 
arbete, se Presentation 4 (Havsplaner). 
 
  

7 Övriga frågor 
(I) 

Joakim Kruse informerade delegationen bland annat om 
följande punkter, se Presentation 5 (Övriga frågor): 

• Rekryteringsprocess till kansliet pågår, tre tjänster ska 
tillsättas i första hand. Oscar Ohlssons tidsbegränsade 
anställning går ut 15 mars men han är aktuell för en 
av dessa tre tjänster. I övrigt har Anton Främberg och 
Erica Hasslar slutat sedan årsskiftet. Det kan bli 
aktuellt med ytterligare rekryteringar under året, då 
det nya dricksvattendirektivet innebär mer medel. 

• Vattenmyndigheterna har tagit fram en ny nationell 
arbetsgrupp med namnet Plan 2027. Gruppen ska 
bland annat hålla ihop samverkan/samråd, länka 
arbetsprocesser till nya beslut 2027 och rapportera till 
EU.  

• Läget i EU-piloterna, se presentationen. Måste 
komma till konkreta åtgärder för att lösa problem 
generellt. Specifik återkoppling till Sverige från 
kommissionen förra veckan –två frågor om register 
för uttag av vatten 

• Vattenförekomstindelningen, se presentation. Måste 
vara på plats inför påverkansanalys och 
statusklassningar inför beslut 2027. Eventuellt kan 
delegationen ta beslut om indelningen i början av 
2023. Tidigare har vattenförekomstindelning skett i 
samband med MKN-beslut inför kommande cykel.  
Synpunkt från Lennart: Övervakningspunkter ska 
vara representativa för vattenförekomster men är det 
bara ibland - en faktor att titta på vid 
vattenförekomstindelning. Nya mätpunkter är dyra, 
samtidigt som de gamla har långa tidsserier som kan 
visa på trender. 
Svar Joakim: Vattenförekomstindelningen utgår från 
geografin men vattenförekomster kan avgränsas 
utifrån påverkanstryck. Annars tvärtom, 
övervakningen ska sättas representativt. ”Full koll på 
våra vatten” ämne för nästa delegationsmöte. 

 
8 Kort information om 

SOU 2021:81, En säker 
tillgång till dricksvatten 
av god kvalitet (I) 
 

Elin Stenros föredrog hur vattenmyndigheterna berörs av 
2020 års dricksvattendirektiv samt huvuddragen i 
Länsstyrelsen Västernorrlands remissyttrande, se 
Presentation 6 (Dricksvattenutredningen). 
 
Gällande dialog om säkerhetskyddsklassning och 
infosäkerhet har det förts både förberedande samtal på 
länsstyrelsen med säkerhetsskyddsansvarig och på nationell 



nivå på ett möte som Livsmedelsverket höll med samtliga 
myndigheter inför remissen.  
 
 

9 Genomgång av rutiner 
för ärendehantering (I) 

Lisa Dahlén gick igenom hur vattenmyndigheten hanterar 
yttranden i prövningsärenden gällande miljökvalitetsnormer 
kopplade till vattenkraft, se Presentation 7 (MKN-ärenden 
och delegationens roll). 
Lisa Dahlén, Elin Stenros, Åsa Tjäder och Olov Eriksson är 
de på kansliet som arbetar med ärendehantering. Än så länge 
har ärendena varit få men man väntar sig en ökning i 
samband med NAP-prövningarna. Grundprincipen är att 
kansliet hanterar 4:11-yttranden utan beslut av delegationen, 
men enligt arbetsordning 11 d ska ”frågor av större betydelse, 
vägledande eller principiell betydelse” beslutas av 
delegationen. Ordföranden ansvarar, efter föredragning av 
VVD, för att bedöma vilka frågor som ska lyftas till 
Vattendelegationen för beslut, speciellt innan praxis satt sig. 
Arbetsordningen tas upp på delegationsmötet i juni. 
 
Delegationen önskar hjälp med att få information om 
intressanta domar; kansliet tar fram ett sätt att sammanställa 
och skicka ut domar.   
 

10 Kommande möten m.m. 
(I) 

Årets inplanerade delegationsmöten: 
• Onsdag 15 juni 
• Torsdag 22 september (nationellt möte i Kalmar) 
• Onsdag 19 oktober 
• Onsdag 7 december 

11 Mötet avslutas. Ordförande Berit Högman tackade alla deltagare och 
avslutade mötet. 

 
 
 
 
 
 
Berit Högman   Fredrik Forsgren 
Ordförande    Sekreterare 


