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Vattendelegationens möte 2020-03-11, Luleå
Närvarande:

Vattendelegationen: Björn Nilsson, Lena Goldkuhl, Richard Holmgren, Andreas Drott,
Erik Danielsson, Karin Hansson, Lars-Johan Dalhägg, Katarina Eckerberg, Maria WikPersson, Gunilla Forsgren Johansson (skype).
Vattenmyndigheten: Johanna Söderasp, Susanna Andersson, Stina Gustafsson, Simja
Lempinen, Yamini Lind, Jeanett Enstedt, Sara Jalhed (skype), Daniel Isaksson (skype)
Övriga: Sara Elfvendahl och Lisbeth Alakangas Länsstyrelsen i Norrbotten
1. Mötets öppnande
Björn O. Nilsson förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes, med tillägg under övriga frågor av en punkt om hur
vattenpolitiker arbetar med vattenfrågorna i sina kommuner, samt önskemål om
information kring hur vi arbetar med regeringsuppdraget för
ytvattenförekomstindelningen.
3. Välkomna!
Presentation av deltagare i vattendelegationen,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Björn O. Nilsson, landshövding Länsstyrelsen Norrbotten
Lena Goldkuhl, kommunpolitiker Bodens kommun
Lars-Johan Dalhägg, kommunpolitiker Kiruna kommun
Andreas Drott, markspecialist på Skogsstyrelsen
Karin Hansson, chefsjurist på Länsstyrelsen Norrbotten
Erik Danielsson, kommunpolitiker i Umeå
Richard Holmgren, miljöchef på Vattenfall
Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet
Maria Wik-Persson, miljöspecialist på Boliden, Rönnskär.
Gunilla Forsgren Johansson, miljöchef på Länsstyrelsen Västerbotten (Skype)

Frånvarande: Eva Sundin, miljöchef på Länsstyrelsen Norrbotten
Medarbetare på vattenmyndigheten presenterade sig.
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4. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
Katarina Eckerberg utses som justerare för dagens protokoll.
5. Statusklassning i Bottenvikens vattendistrikt
Informationspunkt - läget i statusklassningen för vårt distrikt med stöd av Sara
Elfvendahl som arbetar på beredningssekretariatet på länsstyrelsen i Norrbottens län. Se
särskild sammanställning av presentationen i minnesanteckningarna för mötet.
6. Slutrapportering av regeringsuppdrag om översyn av förutsättningarna för
en ökad tillämpning av undantag inom vattenförvaltningen
Vattenförvaltningscykeln är inne i skedet där förslag till miljökvalitetsnormer skall
sättas för alla vattenförekomster. Yamini Lind presenterade slutredovisningen inom
regeringsuppdraget som pågick 2017-2019 kring tillämpningen av undantag och KMV,
samt hur det arbetet nu fortsätter i normsättningen inför beslut 2021 och framåt. Se
separat presentation.
7. Tidplan för kraftigt modifierade vatten och strategiska frågor kring
normsättningen
Beslutspunkt. Daniel Isaksson var med via skype och presenterade tidplan för kraftigt
modifierade vatten och strategiska frågor kring normsättningen. Se separat presentation.
Diskussion och frågor främst kring hur vi arbetar med fortsatt hantering av undantag
och kraftigt modifierade vatten.
Delegationens beslut:
Vattendelegationen godkänner tidplanen för arbetet med kraftigt modifierade vatten och
vattenförekomster som ska prövas 2022-2024 enligt NAP.
8. Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021-2027
Susanna Andersson presenterade hur vattenmyndigheterna planerar att arbeta med att ta
fram förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer inför kommande cykel,
2021-2027. Se separat presentation. Avstämningar från projektet kommer att hållas på
kommande delegationsmöten under projektets gång.
Delegationens ställningstaganden:
 Delegationen önskar att VM lägger till en sammanfattning i början på varje
enskilt dokument.
 Delegationen önskar se en disposition av den gemensamma
sammanfattningen, samt åtgärdsprogrammet.
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9. Information om principer för den samhällsekonomiska analysen
Sara Jalhed var med via Skype och gav en beskrivning av inriktningen av den
samhällsekonomiska konsekvensanalysen inför beslut 2021. Hon redovisade hur man
arbetat med att ta fram information om befintlig finansiering av vattenvårdande åtgärder
i Sverige och kort om hur den ekonomiska arbetsgruppen arbetar med nyttoanalyser.
Punkten innehöll även en beskrivning av den nyligen framtagna skriften Nyttan med
bättre vatten. Se separat presentation.
10. Sammanställning samråd om Översikt väsentliga vattenfrågor
Simja Lempinen presenterade en sammanställning av inkomna svar gällande
samrådshandlingen ”Viktiga vattenfrågor i Bottenvikens vattendistrikt”. Se separat
presentation.
11. Läget i Vattenförvaltningsarbetet
Johanna Söderasp gick igenom ”Läget i vattenförvaltningsarbetet februari 2020” som
skickats ut inför mötet. Fokus bl.a. på remissvaret på vattenförvaltningsutredningen och
regeringsuppdraget för ytvattenförekomstindelningen. Se separat presentation.
12. Övriga frågor
Frågan om hur vattenpolitiker arbetar med frågorna i sina kommuner bordlades och
planeras till nästa möte.
Upplägg på det nationella delegationsmötet i Luleå i december diskuterades. Förslaget
är att ha det temat ”Beslut 2021” som det sammanhållande temat för mötet, där viktiga
knäckfrågor inför beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan
för cykel 2021-2027 kan belysas.
Delegationens synpunkter och frågor:
På mötet i juni diskuterar vi hur delegationen kan arbeta med att stötta vattenpolitikerna
i hur de kan arbeta med vattenfrågorna i sina kommuner. Vi har inte lösningen i form av
resurser, men vi kan lyfta denna fråga.
Delegationens ställningstagande:
Delegationen ställer sig bakom det föreslagna temat för det nationella delegationsmötet
och önskar även någon slags belysning kring andra länders tillämpning av direktivet
även vid detta möte.
13. Nästa möte
Möten för 2020:
•
•
•
•

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

14. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Protokollet är justerat av delegat Katarina Eckerberg, landshövding Björn O. Nilsson
samt vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp. Länsstyrelsen tillämpar digitala
underskrifter varför underskrifter saknas i dokumentet.

