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Vattendelegationens möte 2019-03-12, Luleå
Närvarande:
Vattendelegationen: Björn O. Nilsson, Erik Danielsson, Andreas Drott, Karin Hansson, Richard
Holmgren, Gunilla Forsgren Johansson, Eva Sundin, Maria Wik-Persson, Bo Hultin
Vattenmyndigheten: Lisa Lundstedt, Malin Kronholm Bergkvist, Malin Naess, Stina
Gustafsson, Erika Filppa, Hanna Lehman Silverlind, Daniel Isaksson (Skype)
Övriga: Ida Schönfeldt Meijer

1. Mötets öppnande
Björn O. Nilsson förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
Delegationen har inget att invända mot att vara med på ett fotografi som läggs ut som
nyhet på vattenmyndigheternas hemsida.
3. Välkomna
Presentation av deltagare på mötet.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
5. Hänt och på gång
Lisa Lundstedt går igenom ”Läget i vattenförvaltningsarbetet mars 2019” som skickats
ut inför mötet.
6. Beslut om MKN för KMW vattenkraft
Richard Holmgren anmäler jäv i denna fråga.
Delegationen beslutar att Richard Holmgren deltar i föredragandet och diskussionen,
men inte under själva beslutet. Jäv gäller endast denna fråga om inte alla framtida frågor
som rör vattenkraft. Särskilt yttrande som Richard skickat in före mötet bifogas
protokollet.
Daniel Isaksson presenterar det arbete som gjorts för att förbättra beslutsunderlaget för
KMV vattenkraft, inklusive uppdaterade beräkningar och hur inkomna synpunkter
beaktats. Stina Gustafsson och Lisa presenterar beslutsformuleringar och det fortsatta
arbetet. Se särskilda presentationer.
Delegationens beslut:
 Vattendelegationen beslutar att fastställa föreslagna miljökvalitetsnormer för
kraftigt modifierade vatten påverkade av vattenkraft. Delegationen anmärker
särskilt att åtgärdsförslagen som återfinns i VISS och åtgärdsplanerna inte
ingår i beslutet.
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Richard Holmgren deltog inte i beslutet. Särskilt yttrande inskickat av Richard bifogas
ärendet.
7. Samråd Översikt över väsentliga frågor
Erika Filppa presenterar samrådsmaterialet som tagits fram. Se särskild presentation.
Delegationen ombads inkomma med skriftliga synpunkter och ett preliminärt Skypemöte är inbokat den 15 april.
8. Arbetsordning för vattenmyndigheten och vattendelegationen
Lisa informerar om att de nya lagarna gör att arbetsordningen för delegationen behöver
uppdateras. Malin Kronholm Bergkvist tar över detta och så tar vi upp frågan på nästa
delegationsmöte. Det är bra om delegationen äger sin arbetsordning.
9. Verksamhetsplan 2019 för vattenmyndigheterna
Lisa berättar kort om vattenmyndigheternas arbete under året och vilka gemensamma
aktiviteter och projekt som ska genomföras.
10. Behov av utbildning om vattenförvaltning
Malin Kronholm Bergkvist lyfter frågan om vilket behov ledamöterna har av utbildning
och hur denna ska se ut. Vattenmyndigheten bjuder in delegationen till korta
Skypemöten med olika teman.
11. Övriga frågor
Vattenmyndigheten har skickat ett PM till delegaterna angående den övriga fråga på
föregående möte om att Östersjön och Kvarken har blivit särskilt utpekade som viktiga
för biologisk mångfald.
12. Nästa möte
Återstående möten under 2019: 18 juni, 8 oktober samt 11 december.
Nationellt delegationsmöte i Härnösand: 25 september
Möte med vattendelegationens referensgrupp kommer att äga rum den 11 april i
Älvsbyn.
Inbjudan till alla möten kommer att skickas av kommande vattenvårdsdirektörer men
det kan vara bra att lägga in dem i era kalendrar redan nu.
Vattenmyndigheten planerar in en studiedag om vattenkraft till oktobermötet.
13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackar för ett bra möte. Ordförande tackar även Lisa för
den här tiden som vattenvårdsdirektör.
Protokollet är justerat av landshövding Björn o Nilsson och tf vattenvårdsdirektör Malin
Kronholm Bergkvist. Länsstyrelsen tillämpar digitala underskrifter varför underskrifter
saknas i dokumentet.

