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Vattendelegationens möte 2018-12-06, Luleå
Närvarande:
Vattendelegationen: Björn O. Nilsson, Erik Danielsson, Gunilla Forsgren Johansson, Katarina
Eckerberg, Anna-Carin Ohlsson, Ola Burström, Richard Holmgren, Maria Wik-Persson, Bo
Hultin (deltog fram till punkt nummer 6 på dagordningen)
Vattenmyndigheten: Yamini Lind, Lisa Lundstedt, Stina Gustafsson, Erika Filppa, Malin Naess,
Peter Wihlborg, Susanna Andersson, Anneli Bengtsson Lee, Hanna Lehman Silverlind, Daniel
Isaksson (Skype)
Övriga: Lisbeth Alakangas

1. Mötets öppnande
Björn O. Nilsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Övriga frågor:
Delegaterna ber att få lyfta följande punkter:
-

Fråga om vattenmyndigheternas arbete med regeringsuppdrag om undantag och
KMV
Bedömningsgrunder för bakgrundshalter för naturligt förekommande ämnen
Östersjön och Kvarken har blivit särskilt utpekade som viktiga för biologisk
mångfald. Hur ser vattenmyndigheten på det?

Dagordningen godkännes.
3. Föregående protokoll
Inga synpunkter på föregående protokoll som läggs till handlingarna.
4. Hänt och på gång
Lisa Lundstedt går igenom ”Läget i vattenförvaltningsarbetet december 2018” som
skickades ut innan mötet, inklusive några tillkomna punkter. Den uppdaterade versionen
kommer att skickas ut efter mötet.
5. Målbild för inför samråd Översikt över väsentliga frågor
Erika Filppa informerar om upplägg inför kommande samråd om översikt över
väsentliga frågor. Se särskild presentation.
6. Metodutvecklingsarbete för bättre MKN
Malin Naess, Stina Gustafsson, Susanna Andersson och Anneli Bengtsson Lee berättar
om vattenmyndighetens metodutvecklingsarbete. Se särskild presentation.
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7. Genomförda ändringar i lagstiftningen med anledning av Vattenmiljö och
vattenkraft
Yamini Lind informerar om den förordning som regeringen tar fram i och med
ändringarna i Miljöbalken. Se särskild presentation.
8. KMV Vattenkraft, inriktningsbeslut om vidare hantering
Daniel Isaksson och Lisa berättar om det vidare arbetet med KMV Vattenkraft. Se
särskild presentation.
Delegationens inriktningsbeslut:
 Delegationen fattar beslut om MKN för KMV påverkade av vattenkraft i mars
2019.
 Beslutet i mars ska vara anpassad till kommande lagändringar. Hänsyn ska tas
till arbetet med den nationella prövningsplanen och vattenmyndigheten ska
verka för en god samverkan och dialog med HaV i frågan.
 Beslutet är avhängigt övriga vattendelegationers inriktningsbeslut i frågan.
9. Övervakningsprogram för nya prioriterade ämnen
Lisa informerar om miljöövervakningsprogram för nya prioriterade ämnen.
Presentationen skickas ut efter mötet.
Urval av miljöövervakningsstationer är gjort av havs- och vattenmyndigheten samt
naturvårdsverket. Programmet ska rapporteras till EU-kommissionen senast 22
december 2018.
10. Arbetsordning för vattenmyndigheten och vattendelegationen
Lisa informerar kort om arbete med revision av vattendelegationens arbetsordning.
Presentationen med information kommer att skickas ut till delegaterna efter mötet.
11. Anteckningar från diskussion om vattenförvaltningsutredningens frågor
Diskussion kring om anteckningarna från diskussionen utifrån frågorna från
vattenförvaltningsutredningen godkännas och skickas till utredarna.
Delegationens beslut:
 Delegationen beslutar om att skicka in anteckningarna till utredningen.
12. Övriga frågor
Fråga om läget i arbetet med regeringsuppdraget gällande undantag och KMV
Maria Wik-Persson lyfter frågan om hur regeringsuppdraget att se över mer undantag
fortgår.
Vattenmyndigheterna redovisar årligen genomfört arbete till regeringen. Detta ska
göras senast 28 februari varje år, efter det publiceras den.
Delegationens beslut:
Delegationen beslutar att Vattenmyndigheten får till uppgift att skicka redovisningen till
delegaterna efter att den publicerats.
Vattenmyndigheten förbereder även en presentation om arbetet till nästa möte.
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Bedömningsgrunder för bakgrundshalter för naturligt förekommande ämnen
Maria presenterar bakgrundshalter för naturligt förekommande ämnen. Se särskild
presentation.
Delegationens beslut:
 Vattenmyndighetens kansli får i uppdrag att till HaV lyfta behovet av att
revidera bedömningsgrunden för koppar (Cu) i ytvatten så att hänsyn tas till
naturlig bakgrundshalt.
Maria Wik-Persson har även möjlighet att bidra med en formulering i frågan, vilken
skickas till Lisa.
Lisa tar upp frågan med Joakim Kruse och Mats Wallin, för vidarebefordring till HaV.
Fråga om utpekande av havsområden i Östersjön enligt FN:s mångfaldskonvention
Fråga om att 9 havsområden i Östersjön, varav ett är Norra Bottenviken, kommer att
lyftas in i FN:s globala mångfaldskonvention, och hur Vattenmyndigheten ser på detta.
Vattenmyndigheten tar med sig frågan och återkommer med ett svar.
13. Nästa möte
Nästa möte är 12 mars 2019 där även en studiedag om vattenkraft prel ska planeras in.
Övriga mötesdagar under 2019:
18 juni
8 oktober
11 december
14. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
Protokollet är justerat av landshövding Björn o Nilsson och vattenvårdsdirektör Lisa
Lundstedt. Länsstyrelsen tillämpar digitala underskrifter varför underskrifter saknas i
dokumentet.

