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Vattendelegationens möte 2019-06-18, Medlefors, Skellefteå
Närvarande:
Vattendelegationen: Björn O. Nilsson, Erik Danielsson, Andreas Drott, Richard Holmgren,
Gunilla Forsgren Johansson, Eva Sundin, Katarina Eckerberg, Lena Goldkuhl, Karin Hansson
(deltog via Skype under punkt 5 och 6)
Vattenmyndigheten: Johanna Söderasp, Yamini Lind, Peter Wihlborg, Anneli Bengtsson Lee,
Stina Gustafsson, Hanna Lehman Silverlind

1. Mötets öppnande
Björn O. Nilsson förklarar mötet öppnat och hälsar Johanna Söderasp välkommen som
ny vattenvårdsdirektör.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
3. Välkomna!
Presentation av delegater och vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp. Johanna är
disputerad miljöjurist och kommer senast från Luleå tekniska universitet där hon som
doktorand och postdoktor har studerat och analyserat den modell för vattenförvaltning
som ramdirektivet för vatten föreskriver ur ett juridiskt perspektiv.
4. Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna.
5. Ny lagstiftning och ärendehantering
Yamini Lind informerar om den nya lagstiftningen gällande vattenmiljö och vattenkraft,
proposition 2017/18:243. Se särskild presentation.
6. Arbetsordning för vattendelegationen och beslut om överlåtelse av
arbetsuppgifter
Johanna går igenom om den nya arbetsordningen och de arbetsuppgifter som behöver
överlåtas till vattenmyndigheten till följd av en ny lagstiftning. Beslut om
miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan kan inte delegeras från
vattendelegationen. Delegationen beslutar om överlåtelsen till vattenmyndigheten i de
punkter som framgår av arbetsordning, bilaga 1. Beslut i de frågor som delegerats till
Vattenmyndigheten som är av väsentlig betydelse ska lyftas till delegationen efter
avvägning av vattenvårdsdirektör och ordföranden.
Delegationen hade vissa synpunkter på språket, ordningen och förtydliganden. Dessa
åtgärdades på plats med delegationens hjälp och tas därför inte med i
minnesanteckningarna. Se underlag som skickats ut inför mötet samt beslutad
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arbetsordning vid Länsstyrelsen i Norrbottens län (tillika Vattenmyndigheten i
Bottenvikens vattendistrikt) med dnr 537-14186-2018.
Delegationens beslut:
▪ Vattendelegationen ställer sig bakom förslaget till arbetsordning och beslutar
att överlåta arbetsuppgifter från Vattendelegationen till Vattenmyndigheten i
Bottenvikens vattendistrikt enligt bifogat underlag.
7. Läget i vattenförvaltningsarbetet
Johanna går igenom ”Läget i vattenförvaltningsarbetet juni 2019” som skickats ut inför
mötet.
8. Inriktning åtgärdsprogram 2021-2027
Peter Wihlborg presenterar förslag till inriktning för kommande åtgärdsprogram 20212027 och ber om delegationens synpunkter. Se särskild presentation.
9. Beslut om tidpunkt för implementering av ny baslinje
Hanna Lehman Silverlind berättar om att en ny lag trädde under förra året som innebär
att Vattenmyndigheten kommer att måsta revidera kustvattenförekomsterna.
Vattenmyndigheten ber delegationen att fatta beslut om att den revideringen ska ske i
samband med den revidering som görs varje cykel.
Delegationens beslut:
▪ Vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt beslutar att gränsen för ny
baslinje + 1 nautisk mil (vattenförvaltningens gräns mellan kustvatten och
utsjövatten), ska implementeras i vattendirektivets utsjö- och
kustvattenförekomster vid ordinarie revidering av vattenförekomster inför
den fjärde förvaltningscykeln 2022 – 2027. Det innebär att förändrade och
nya vattenförekomster får beslut om miljökvalitetsnormer (MKN) år 2027.
Arbetet inleds 2019 och synkroniseras med övriga planerade justeringar av
kustvattenindelningen.
10. Studiedag Vattenkraft
Stina Gustafsson ger delegationen som förslag att skjuta upp studiedagen eftersom det
kan bli tajt om tid . Studiedagen tas i samband med junimötet nästa år.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
12. Nästa möte
Nästa möte är den 8 oktober i Luleå.
Återstående möten under 2019:
•
•
•

25 september nationellt delegationsmöte i Sundsvall
8 oktober, Luleå.
11 december, Umeå
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13. Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackar för ett bra möte.

Protokollet är justerat av landshövding Björn O. Nilsson och vattenvårdsdirektör
Johanna Söderasp. Länsstyrelsen tillämpar digitala underskrifter varför underskrifter
saknas i dokumentet.

