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Vattendelegationens möte 2019-12-11, Rum 6, P5 Västerbotten, Umeå
Närvarande:

Vattendelegationen: Björn O. Nilsson, Maria Wik-Persson, Erik Danielsson, Andreas Drott,
Gunilla Forsgren Johansson, Katarina Eckerberg, Eva Sundin (Skype), Karin Hansson (Skype),
Richard Holmgren (Skype).
Vattenmyndigheten: Johanna Söderasp, Malin Naess, Susanna Andersson, Stina Gustafsson,
Yamini Lind, Jeanett Enstedt, Cecilia Sandström (Skype punkt 9-14), Therese Åkerlund (Skype,
punkt 9)

1. Mötets öppnande
Björn O. Nilsson förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes efter ett förtydligande om att det som i utskick innan mötet
kallades punkt 8, nu delats in i två punkter ”Planer och åtgärder” och
”Samhällsekonomisk konsekvensanalys”.
3. Välkomna!
Presentation av deltagare på mötet.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna. Mötet utser delegat Andreas Drott till
justerare av dagens mötesprotokoll.
5. Läget i Vattenförvaltningsarbetet
Johanna går igenom ”Läget i vattenförvaltningsarbetet dec 2019” som skickats ut inför
mötet.
Delegationens huvudsakliga synpunkter och frågor:
•

•

Referensgruppen ses som en värdefull och engagerad grupp som bör få en
tydligare roll än vad den har idag. Man borde styra mötena med referensgruppen
så att delegationen får möjlighet att få inspel länkat till arbetet i cykeln. Nästa
möte med referensgruppen planeras därför lämpligen till början av
samrådsperioden 2020-2021.
Gällande statusklassningen är det svårt att se om läget har blivit bättre eller
sämre och detta gör det svårt att kommunicera resultaten. Om det är möjligt
behöver det tydliggöras vad som är effekter av förändrad metodik, och vad som
är faktiska förändringar. Önskemål om mer underlag kring statusklassningen till
nästa möte i mars 2020.
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6. Vattenförvaltningsutredningen
Johanna går igenom huvuddragen i vattenförvaltningsutredningens förslag. Betänkande
lämnas till regeringen den 18/12 2019.
7. Grundvatten – Lokala riktvärden, naturlig bakgrundshalt
Riktvärden för grundvatten är både ett beslut om miljökvalitetsnorm och referensvärden
för statusklassning i nästa cykel. Lokala riktvärden för grundvatten kan fastställas med
hänsyn till naturliga bakgrundshalter. För Bottenvikens del kan det röra sig om en
handfull vattenförekomster, det är ännu inte helt klart hur många det blir fråga om.
Delegationens beslut:
Vattendelegationen godkänner att:
•

•

beredningssekretariaten i distriktet och vattenmyndighetens kansli gemensamt
fortsätter arbeta för att ta fram specifika riktvärden för ämnen i
grundvattenförekomster i distriktet där det kan finnas anledning att anta att
förekommande halter över gällande riktvärden beror på höga naturliga
bakgrundshalter, och att
förslag till nya, vattenförekomstspecifika riktvärden i förekommande fall skickas
ut på samråd i november 2020.

8. Planer och åtgärder 2021-2027
Susanna presenterar hur vattenmyndigheterna planerar att arbeta med att ta fram
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför kommande cykel,
2021-2027. Avstämningar från projektet kommer att hållas på kommande
delegationsmöten under projektets gång.
9. Inriktning på den samhällsekonomiska konsekvensanalysen
Therese Åkerlund berättar om inriktningen för den samhällsekonomiska
konsekvensanalysen för nästa åtgärdsprogram.
10. Översikt av väsentliga frågor i Bottenvikens vattendistrikt
Cecilia presenterar en sammanställning av inkomna svar gällande samrådshandlingen
”Viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt”.
11. Ärendehantering
Yamini presenterar vattenmyndigheternas interna PM om ärendehantering. Syftet med
detta PM är att utgöra ett stöd för vattenmyndigheterna vid hanteringen av de nya
ärendetyper som kan inkomma till följd av den nya lagstiftningen från 1 januari 2019.
PM:et utgår i detta fall från de villkor som tidigare beslutades om att införa i
arbetsordningen för vattendelegationen respektive överlåtelsen av arbetsuppgifter från
vattendelegationen till vattenmyndighetens kansli.
12. Övriga frågor
Kort diskussion hölls om slutredovisningen av regeringsuppdraget om
miljökvalitetsnormer och undantag. Vattenmyndigheten ska slutredovisa uppdraget i
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februari 2020. Det underlag och de metoder som har tagits fram övergår sedan till
ordinarie linjearbete.
13. Nästa möte
Inga återstående möten under 2019.
Följande möten är inplanerade 2020:
•
•
•
•
•

Mars, Luleå
Juni
Augusti (Skype)
Oktober
December (Nationellt delegationsmöte)

14. Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet och tackar för ett bra möte.
Protokollet är justerat av delegat Andreas Drott, landshövding Björn O. Nilsson samt
vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp. Länsstyrelsen tillämpar digitala underskrifter
varför underskrifter saknas i dokumentet.

