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Vattendelegationens möte 2018-10-18, Medlefors Skellefteå
Närvarande:
Vattendelegationen: Ola Burström, Gunilla Forsgren Johansson, Maria Wik-Persson, Richard
Holmgren, Björn O. Nilsson, Bo Hultin (Skype)
Vattenmyndigheten: Lisa Lundstedt, Yamini Lind, Susanna Andersson, Erika Filppa, Anneli
Bengtsson Lee, Hanna Lehman Silverlind, Peter Wihlborg (Skype), Daniel Isaksson (Skype)
Övriga: Lisbeth Alakangas

1. Mötets öppnande
Björn O. Nilsson förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes. Dagordningen ändras så att punkterna åtgärdsprogram
respektive miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen tas efter varandra.
3. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
4. Hänt och på gång
Lisa Lundstedt går igenom ”Läget i vattenförvaltningsarbetet oktober 2018” som
skickats ut inför mötet.
5. Åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen samt PFAS i grundvatten
Peter Wihlborg presenterar Åtgärdsprogrammet för de nya prioriterade ämnena samt
PFAS i grundvatten som gäller för perioden 2018–2021, och ska ses som ett tillägg till
åtgärdsprogram 2016–2021 som fortsätter att gälla i sin helhet. Se särskild presentation.
Delegationens beslut:
 Vattendelegationen beslutar fastställa Åtgärdsprogram 2018-2021 för
Bottenvikens vattendistrikt avseende nya prioriterade ämnen i ytvatten och
PFAS (summa 11) i grundvatten
6. Beslut om reviderad föreskrift om miljökvalitetsnormer med avseende på nya
prioriterade ämnen och koppar och zink samt PFAS i grundvatten
Peter redogör för de 38 vattenförekomster i Bottenvikens distrikt som behöver revideras
med avseende på de nya prioriterade ämnena i ytvatten samt 1 vattenförekomst för
PFAS (summa 11) i grundvatten. Se särskild presentation.
Delegationens beslut:
 Vattendelegationen beslutar att fastställa reviderade föreskrifter om
kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt. Beslutet
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omfattar tolv nya prioriterade ämnen samt koppar och zink i ytvatten samt
PFAS (summa 11) i grundvatten.
7. Övervakningsprogram för nya prioriterade ämnen
Lisa informerar om framtagande av övervakningsprogram för de nya prioriterade
ämnena. Se särskild presentation.
8. Miljökvalitetsnormer för KMV vattenkraft
Daniel Isaksson informerar läget i arbetet för KMV vattenkraft efter genomfört samråd
som slutade 30 september. Se särskild presentation.
Delegationens beslut:
 Delegationen beslutar att beslut om miljökvalitetsnormer för kraftigt
modifierade vatten påverkade av vattenkraft inte ska fattas i december 2018.
9. Extra punkt: Studiedag om vattenkraft
Beslutades om att vattenmyndigheten får i uppdrag att planerar för en studiedag
antingen i februari eller i anslutning till delegationsmötet i mars.
10. Kommundialogmöten om viktiga frågor för vattenförvaltningen
Susanna Andersson presenterar hur de genomförda dialogmötena med kommunerna i
distriktet har gått, inför samråd om översikt av väsentliga frågor. Se särskild
presentation.
11. Vattenförvaltningsutredningen
Diskussion utifrån de frågor som skickats till Vattenmyndigheterna (daterat 2018-0518) inför möte med vattenförvaltningsutredningen den 24 oktober. Vattenmyndigheten
skickar in delegationens synpunkter till utredarna.
12. Revision av vattendelegationens arbetsordning
Lisa informerar om att de lagförändringar som kommer av lagförslaget Vattenmiljö och
vattenkraft kommer att innebära att vattenmyndigheternas, och därmed
vattendelegationernas, uppgifter kommer att förändras i någon mån. Därför behöver
även delegationens arbetsordning ses över.
13. Övriga frågor
• Nya ledamöter till delegationen – Vattenmyndigheten ska skicka förslag på
ledamöter till regeringen. Vattenmyndigheten bereder det utanför delegationen.
14. Nästa möte
Återstående möten under 2018:
Nästa delegationsmöte är 6 december i Luleå.
Mötesdagar under 2019:
12 mars
18 juni
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8 oktober
11 december
15. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackar för ett bra möte
Protokollet är justerat av landshövding Björn o Nilsson och vattenvårdsdirektör Lisa
Lundstedt. Länsstyrelsen tillämpar digitala underskrifter varför underskrifter saknas i
dokumentet.

