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Postadress: 971 86 Luleå Telefon: 010-225 50 00 E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/norrbotten   
 

Vattendelegationen i Bottenvikens möte 
den 26 augusti 2022, Skype 

Kallade Funktion Närvarande 
Lotta Finstorp Ordförande Ja  
Eva Mikaelsson Delegat Ja 
Richard Holmgren Delegat Nej 
Eva Sundin Delegat Ja 
Katarina Eckerberg Delegat Ja 
Gunilla Forsgren Delegat Ja 
Johansson 
Erik Danielsson Delegat Ja 
Lena Goldkuhl Delegat Ja 
Lars-Johan Dalhägg Delegat Ja 
Maria Wik-Persson Delegat Ja 
Andreas Drott Delegat Ja 
Johanna Söderasp Vattenvårdsdirektör Ja 
Hanna Lehman Silverlind  Sekreterare Ja 
Sofie Hannu Vattenmyndigheten Ja 
Yamini Lind Vattenmyndigheten Nej 
Marie Wennerbäck Vattenmyndigheten Ja 
Susanna Böös Vattenmyndigheten Ja 
Jonathan Fridesjö Vattenmyndigheten Ja 
Linda Keisu Vattenmyndigheten Ja 
Nora Lindell Vattenmyndigheten Ja 
Jeanett Enstedt Vattenmyndigheten Ja 
Elin Spegel Vattenmyndigheten Ja 

 

1. Mötets öppnande 
Lotta Finstorp förklarar mötet öppnat. 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkännes. 
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3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

4. Val av justerare 
Maria Wik-Persson utses till justerare för mötet. 

5. Läget i vattenförvaltningsarbetet  
Johanna Söderasp ger aktuellt information kring 
vattenförvaltningsarbetet sedan mötet i juni. Linda Keisu föredrar det 
slutliga yttrandet i ärendet om detaljplan för Skellefte hamn.  

6. Beslut om Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan 
2022-2027 
Johanna Söderasp och Elin Spegel informerar om de huvudsakliga 
förändringar som gjorts sedan delegationsmötet i december 2021. 

Delegationens ställningstaganden angående Förvaltningsplanen: 
• Vattendelegationen beslutar att fastställa Förvaltningsplan 2022-

2027 med tillhörande bilagor för Bottenvikens vattendistrikt 
enligt inför mötet bifogat och vid mötet presenterat underlag.  

• Vattendelegationen uppdrar till vattenmyndighetens kansli att, 
innan publicering, göra nödvändiga redaktionella justeringar som 
inte innebär ändringar i sak. 

• Slutligt beslut om godkännande och publicering av 
Förvaltningsplan 2022-2027 ska fattas av vattendelegationens 
ordförande senast den 16 september 2022. 

Delegationens ställningstaganden angående Åtgärdsprogrammet: 
• Vattendelegationen beslutar att fastställa Åtgärdsprogram 2022-

2027 för Bottenvikens vattendistrikt enligt inför mötet bifogat 
och vid mötet presenterat underlag. 

• Vattendelegationen uppdrar till vattenmyndighetens kansli att, 
innan publicering, göra nödvändiga redaktionella justeringar som 
inte innebär ändringar i sak. 

• Slutligt beslut om godkännande och publicering av 
Åtgärdsprogram 2022-2027 ska fattas av vattendelegationens 
ordförande senast den 16 september 2022. 

7. Beslut om ny tidplan för KMV markavvattning 
Johanna Söderasp presenterar den nya tidplanen för KMV 
markavvattning.  
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Delegationens ställningstaganden: 
Vattendelegationen beslutar att arbetet med att utveckla åtgärder och 
bestämma miljökvalitetsnormer för vattenförekomster påverkade av 
markavvattning kopplat till jordbruk, inklusive att förklara 
vattenförekomster som kraftigt modifierade, genomförs under den 
ordinarie vattenförvaltningscykeln med beslut 2027. Preliminära KMV 
är planerade att tas fram till 2024.  

8. Kommande möten 
22 september, nationellt delegationsmöte Kalmar. Inklusive mingel med 
lättare tilltugg kvällen innan (21 september). Vattenmyndigheten tar med 
sig frågan om att i alla fall lyssna digitalt.  

Nästa möte för vattendelegationen Bottenviken är den 29 november och 
Vattenmyndigheten ser över plats till det mötet.  

Mandatperioden börjar löpa mot sitt slut för delegationen och det 
kommer under hösten kommer en formell begäran om att nominera 
kandidater till vattendelegationen inför en ny mandatperiod. Därför 
önskar Vattenmyndigheten att delegater som inte önskar bli nominerade 
att höra av sig till Hanna eller Johanna.  

9. Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet och tackar för ett bra möte.  

Sekreterare/protokollförare 
Hanna Lehman Silverlind 

Granskare 
Protokollet har lästs igenom och godkänts av delegat Maria Wik-
Persson, vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp och landshövding Lotta 
Finstorp. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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