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Protokoll nr 2 2019
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt
Onsdagen den 12 juni 2019, kl. 10.00-15.00
Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand

Närvarande ledamöter

Ej närvarande
ledamöter

Närvarande från
Vattenmyndighetens kansli

Berit Högman
Elisabet Andersson
Mats Bergmark
Catharina Ekelund
Johan Andersson
Lennart Lindeström
Jan Lahenkorva (via Skype,
punkterna 6-13)
Bengt Blomqvist

Veronica Lauritzsen
Malin Svanholm
Anna Carlsson

Joakim Kruse
Lisa Dahlén
Fredrik Forsgren
Lova Lind
Mikael Boman
Stina Welander
Frida Ramberg

Nr Ämne
1
Mötets öppnande samt
Genomgång och fastställande
av dagordningen

Innehåll
Ordförande Berit Högman hälsar välkommen och öppnar
mötet. Genomgång av dagordningen. Dagordningen
fastställs

2

Föregående protokoll

Genomgång av protokoll nr 1 2019, från delegationsmöte
den 20 mars 2019. Protokollet läggs till handlingarna.

3

Utbildning

Stina Welander håller en utbildning om
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, se Bilaga 1.

4

Åtgärdsprogram 2021-2027

Stina Welander redovisar förslag till inriktning för
Åtgärdsprogram 2021-2027, se Bilaga 1.
Diskussion och synpunkter:
Det vore bra att synliggöra i VISS att det finns brister i
uppföljningen och rapporteringen till vattenmyndigheterna
av genomförda fysiska åtgärder. Det är viktigt att fånga
upp effekter av genomförda åtgärder, bl.a. genom en
utvecklad miljöövervakning.
Det kan vara värt att fundera på om det är ett rimligt
arbetssätt vi har idag eller om det är för komplext och går
att effektivisera. Viktiga faktorer är dock att arbetet är
komplext och att förutsättningarna förändras hela tiden.
Det vore optimalt om vi kunde få en stabilitet i
vattenförvaltningen och en jämförbarhet över tid. Metodik,
kriterier och riktlinjer utvecklas dock hela tiden för att
effektivisera och förenkla arbetet, och kunskapsunderlagen
förändras och utökas ständigt.
Det är idag oklart om inriktningen för kommande
åtgärdsprogram påverkas av den pågående översynen av
Ramdirektivet för vatten. Havs- och vattenmyndigheten
och regeringen företräder Sverige i EU-arbetet, och
vattenmyndigheterna har samverkan med dem om bl.a.
detta.
Beslut: Vattendelegationen ställer sig bakom det
redovisade förslaget till inriktning för Åtgärdsprogram
2021-2027. Vattenmyndighetens kansli kommer att
återkomma med ytterligare underlag och förslag till
ställningstaganden allteftersom arbetet fortskrider.

5

Hantering av ärenden om
miljökvalitetsnormer

Lisa Dahlén redogör för aktuella författningsändringar och
för kansliets olika processer för att hantera ärenden om
miljökvalitetsnormer enligt ny lagstiftning, se Bilaga 2.

Diskussion och synpunkter:
Det är upp till prövningsmyndigheten att avgöra om den
behöver vänta på ett beslut om ändrad miljökvalitetsnorm
från Vattendelegationen innan den prövar om en
verksamhet eller åtgärd kan tillåtas. Vattenmyndigheten
kan inte avgöra eller påverka hur prövningsmyndigheten
handlägger tillståndsärenden.
Behov och omfattning av samråd i samband med ändring
av miljökvalitetsnormer måste bedömas från gång till
gång. Måste inte per automatik vara 6 månader, utan det
får avgöras beroende på omständigheterna i ärendet, hur
många som berörs av beslutet m.m.
Vid ärenden om att tillåta nya verksamheter eller åtgärder
enligt 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen
kommer det inte behövas något beslut om ändrade
miljökvalitetsnormer i direkt samband med prövningen.
Det är först efter att verksamheten eller åtgärden har
utförts som det går att bedöma om det faktiskt har skett en
försämring av vattenmiljön eller om förutsättningarna för
att uppnå tidigare gällande miljökvalitetsnormer har
förändrats. Det är först i det läget som det behövs ett
ställningstagande till om miljökvalitetsnormerna ska
ändras eller om berörda vattenförekomster behöver
förklaras som KMV.
Det är svårt att förutse antalet ärenden som kommer att
komma in. Det finns en risk att det kan bli väldigt många
ärenden, bl.a. med hänsyn till att ca 2 000 – 3 000
vattenverksamheter kan behöva omprövas för moderna
miljövillkor. Den nationella prövningsplanen ska dock
ange en tidsmässig prioriteringsordning för dessa
prövningar, vilket kommer att underlätta
Vattenmyndighetens planering av arbetet.
Vattenmyndigheten kommer att behöva hantera ärenden
från hela vattendistriktet.
Det finns en nationell grupp för att samordna arbetet
mellan de fem vattenmyndigheterna och dela erfarenheter
och kunskap i dessa frågor.
I Ljungan kommer det att genomföras ett pilotprojekt för
samordnad prövning enligt den nationella
prövningsplanen, där Vattenmyndighetens kansli kommer
att bidra med underlag och kunskap samt hämta erfarenhet
från vad som kommer att krävas framöver. Viktiga delar i
arbetet blir hur man koordinerar framtagandet av underlag
för prövning mellan verksamhetsutövarna och hur
samverkan inför prövningarna ska gå till.

6

Beslut om överlåtelse av
arbetsuppgifter till
länsstyrelsen

Joakim Kruse redovisar förslag till beslut om överlåtelse
av arbetsuppgifter från Vattendelegationen till
Vattenmyndigheten (Länsstyrelsen Västernorrland), se
Bilaga 3. Berit Högman meddelar att hon inte kommer att
delta i beslutet.
Synpunkter:
Utgångspunkten är att alla arbetsuppgifter som räknas upp
överlåts om det inte framgår annat av Vattendelegationens
arbetsordning, men det bör vara tydligare vad som inte
överlåts i vissa fall. Beslutet behöver därför kompletteras
på följande sätt:
• I del A punkterna 3 och 4 ska det anges
uttryckligen att Vattenmyndigheten inte har rätt att
besluta i sådana fall som anges i punkt 11 d i
Vattendelegationens arbetsordning, dvs. i ärenden
som rör frågor av större betydelse eller som kan
antas ha vägledande eller principiell betydelse för
kommande beslut. Det bör också hänvisas till
arbetsordningens punkt 11 d.
• I del A punkt 4 ska det också framgå att
Vattenmyndigheten inte har rätt att besluta om
yttranden till prövningsmyndigheterna i ärenden
om ändring av miljökvalitetsnormer, om
Vattenmyndigheten bedömer att det finns
anledning att avstå från att ändra en
miljökvalitetsnorm trots att prövningsmyndigheten
har bedömt att det finns skäl för det. I sådana fall
ska frågan anmälas till regeringen, och det är då
lämpligt att Vattendelegationen ansvarar för
ställningstagandet och för yttrandet till
prövningsmyndigheten.
• I del A punkt 4 och del C punkt 5 ska det hänvisas
även till 19 kap. 5 § miljöbalken.
Det noteras att alla beslut och yttranden av
Vattenmyndigheten i ärenden enligt del A punkterna 3 och
4 kommer att redovisas löpande för Vattendelegationen
vid kommande möten. Inom Vattenmyndigheten är det
som huvudregel vattenvårdsdirektören som beslutar i
sådana ärenden.
Beslut: Med ovan angivna ändringar beslutar
Vattendelegationen att överlåta arbetsuppgifter till
Vattenmyndigheten (Länsstyrelsen Västernorrland), enligt
vad som framgår av särskilt uppsatt beslut, Bilaga 4.
Beslutet om att överlåta arbetsuppgifter ska ses över
årligen.

Ordföranden, Berit Högman, deltar inte i beslutet.
7

Arbetsordning för
Vattendelegationen

Joakim Kruse redovisar förslag på Arbetsordning för
Vattendelegationen, se Bilaga 3. Delegationen har ingen
erinran mot förslaget till arbetsordning.
Det noteras att beslut om arbetsordningen kommer att
fattas av landshövdingen.

8

Principbeslut om ny indelning
av kustvattenförekomster

Joakim Kruse föredrar förslag till principbeslut om
hantering av förändrad indelning av kustvattenförekomster
till följd av ny baslinje för kustvatten, se Bilaga 3.
Beslut: Delegationen beslutar att inte ändra
kustvattenförekomsterna utifrån ny baslinje förrän under
nästa vattenförvaltningscykel 2021–2027, i enlighet med
förslaget. Det innebär att den nya indelningen av
kustvattenförekomster kommer att få genomslag först från
och med 2027.

9

Remisser, inkomna ärenden
och övriga frågor

Joakim Kruse redogör för några remisser och ärenden som
har varit aktuella sedan föregående möte, se Bilaga 5.
Information och länkar finns på samarbetsytan.
• Boliden Garpenberg
• Samråd om nationella prövningsplanen för
vattenkraft.
• Konsekvensutredning för beslut om
miljökvalitetsnormer för KMV på grund av
vattenkraft
• Revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende
ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om
kartläggning och analys av ytvatten
• Havsplanering
• Slutbetänkande från
Miljöövervakningsutredningen, SOU 2019:22

10

Vattenförvaltningsutredningen Joakim Kruse redovisade kort läget är kring
Vattenförvaltningsutredningens arbete.
Det har ännu inte kommit något förslag från utredningen.
Troligen kommer det efter sommarledigheten.
Utredarna jobbar på med utgångspunkt från den input de
får från expertgruppen för vattenförvaltningsutredningen.
Har även lyssnat in och fått underlag från andra länder.
Det har tillkommit ett tilläggsdirektiv angående
miljöövervakning. Utredningen har därför begärt förlängd

tid till den sista februari 2020, men frågan har inte avgjorts
ännu.
11

Övriga frågor

Inget att redovisa, punkten utgår.

12

Dricksvattenförsörjning i
Medelpad

Mats Bergmark berättade om dricksvattenförsörjningen i
Medelpad med vatten från Ljungan, Indalsälven och
Ångermanälven, se Bilaga 6.

13

Avslutning

Ordföranden avslutar dagens möte.
Protokoll bör utkomma innan kallelse till nästa möte.
Nästa möte är det nationella delegationsmötet i Sundsvall
den 25 september, med tema omvärldsbevakning.

Berit Högman
Ordförande

Stina Welander
Sekreterare

