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Protokoll nr 1 2019
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt
Torsdagen den 20 mars 2019, kl. 09.30-14.40
Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand

Närvarande ledamöter

Ej närvarande
ledamöter

Närvarande från
Vattenmyndighetens kansli

Berit Högman
Elisabet Andersson
Anna Carlsson
Mats Bergmark
Catharina Ekelund
Malin Svanholm
Lennart Lindeström
Jan Lahenkorva
Bengt Blomqvist

Johan Andersson
Veronica Lauritzsen

Joakim Kruse
Madelen Rytterstam
Lisa Dahlén
Fredrik Forsgren
Chiquitita Kandel
Therese Lager
Lova Lindh
Mikael Boman
Stina Welander
Frida Ramberg
Daniel Isaksson,
Västerhavets vattendistrikt,
del av mötet, via Skype

Nr Ämne
1
Mötets öppnande
2
3

4
5

6

Presentation
Genomgång och
fastställande av
dagordningen
Föregående protokoll
Genomgång av
beslutsmaterial gällande
miljökvalitetsnormer för
kraftigt modifierade vatten

Beslut om
miljökvalitetsnormer för
kraftigt modifierade vatten

Innehåll
Ordförande Berit Högman hälsar välkommen och öppnar
mötet.
Flera nya delegater. Alla i rummet presenterar sig.
Genomgång av dagordningen. Dagordningen fastställs efter
att punkt 8 om grundvattenförekomster utgår och justering
har skett i punkt 9 från beslut till information.
Genomgång av protokoll nr 5 2018, från delegationsmöte den
13 december. Protokollet läggs till handlingarna.
Daniel Isaksson redogör för vilka huvudsakliga ändringar
som är gjorda efter samrådet och till följd av synpunkter från
delegationerna. Se presentation, bilaga 1.
Efter presentationen gavs det möjlighet till frågor och vidare
diskussioner utifrån presentationen.
Efter ytterligare diskussioner där delegaterna redogjorde för
sina synpunkter och ställningstaganden gick
vattendelegationen till beslut.
Vattendelegationen tog ställning i följande två frågor:
1. Ska beslut om normer fattas vid dagens möte eller ska
ärendet bordläggas?
2. Om frågan inte ska bordläggas, ska delegationen
besluta enligt förslaget?
I fråga 1 beslutar delegationen att inte bordlägga ärendet.
Bengt Blomqvist meddelar en avvikande mening med
följande motivering: Han anser att Vattendelegationen borde
avvakta med att fatta beslut, åtminstone till dess att den
Nationella planen färdigställts, beslutats och beaktats.
Mot bakgrund av sin inställning i fråga 1 deltog Bengt
Blomqvist inte i det fortsatta beslutsfattandet.
I fråga 2 beslutar delegationen enhälligt att;
- komplettera texten i huvudrapporten, Miljökvalitetsnormer
för kraftigt modifierade vattenförekomster på grund av
vattenkraft (bilaga 2) enligt de synpunkter som redovisas
nedan, och
- fastställa föreslagna miljökvalitetsnormer för kraftigt
modifierade vattenförekomster påverkade av vattenkraft i
Bottenhavets vattendistrikt enligt redovisningen i bilaga 3.
Följande tillägg och ändringar ska göras i huvudrapporten:
-

I sammanfattningen ska det beskrivas hur stort
produktionsbortfall i form av antal TWh som bedöms
bli konsekvensen av beslutet, på motsvarande sätt
som framgår av dokumentet Underlag för beslut på
vattendelegationsmöten i mars 2019 om
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster utpekade

som kraftigt modifierade på grund av vattenkraft
(bilaga 4).

7

Genomgång av
samrådsmaterial samt
beslut om samråd gällande
Översikt över väsentliga
frågor

Sidan 14. Avsnitt 2.2 stycke 3, fortsätta meningen som slutar
med områden…”och kan leda till en onaturlig
näringsutarmning i dessa områden”.
Sidan 42. Rubriken ”Fastställande av miljökvalitetsnorm för
kraftigt modifierade vatten”. Fortsätta med meningen efter
tekniskt möjliga, ”ekologisk rimliga och miljömässigt
motiverade”…
Sidan 36. Avsnitt 5. Första meningen. Förtydligande att det är
handlar om påverkan av vattenkraftproduktion.
Tabell 44 har fel numrering och har text ovan med referens
saknas.
Lova Lind presenterar samrådsmaterialet som är mycket bra.
Eventuella språkliga justeringar skickas till Lova Lind senast
den 1 april.
Vattendelegationen beslutar att skicka ut Översikt över
väsentliga frågor på samråd från och med 2 maj, efter
eventuella justeringar som inkommer senast den 1 april.
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Förslag om överlåtelse av
arbetsuppgifter till
länsstyrelsen

9

Övriga frågor

Joakim redogör för förslaget om överlåtelse av
arbetsuppgifter till länsstyrelsen. Sedan 11 januari har
vattenmyndigheten fått nya frågor kopplade till
tillståndsprövning. Det är delegationen som tar dessa beslut
vilket gör att arbetsordningen och överlåtelsebeslutet behöver
revideras. Alla fem vattenmyndigheter ser över båda
dokumenten så de är uppbyggda på samma sätt även om vissa
frågor hanteras på olika sätt mellan olika distrikt. Förslaget är
att på samma sätt som övriga delegationer avvakta beslut av
förslaget till mötet den 12 juni i år.
Vattendelegationen tog till sig informationen.
Kort om aktuella frågor:
- EU-granskning av Förvaltningsplan 2016 – 2021 –
kort information
o Joakim redogör kort för några huvudsakliga
punkter i EU-kommissionens granskning av
Sveriges förvaltningsplaner. En
sammanfattning av kommissionens
bedömningar och rekommendationer skickas
ut till delegationen (bilaga 5). Hela
granskningsdokumentet läggs ut på
samarbetsytan.
- Kustvattenförekomster – nya avgränsningar
o En förberedelse för ett beslut som
delegationen förväntas ta vid mötet den 12
juni. Det är vattendelegationerna som tar

beslut om avgränsning av vattenförekomster.
Det har skett en förändring i lagstiftningen om
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
som får konsekvenser för hur vi avgränsar och
sätter normer i kustvattenförekomster. Bland
annat landhöjningen har lett till att baslinjen
har reviderats. Detta har grundläggande
betydelse för allt arbete inom
vattenmyndigheten om hur man klassificerar
och sätter normer på kustvattenförekomsterna.
Den preliminära bedömningen är att vi inte
bör ändra vattenförekomsindelningen nu utan
först i nästa förvaltningscykel. Detta innebär
att ändringen av kustvattenförekomsternas
avgränsning får genomslag först 2027. Före
mötet i juni kommer frågan att stämmas av
med HaV.
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11

Kommande möten

Avslutning

Önskemål från delegationen att vi går igenom VISS i alla fall
för de nya delegaterna. Kansliet ser över om vi kan kalla
till ett kurstillfälle för detta.
Mötesdagar har spikats för våren 2019:
- Onsdag 24 april - Reservdatum för Skypemöte vid
behov – Mötet utgår då beslut om samråd för
Översikt över väsentliga frågor redan har tagits.
- Onsdag 12 juni – Ordinarie delegationsmöte.
- Tisdag-onsdag 24–25 september – Nationellt
delegationsmöte (den 24 september för de fem
landshövdingarna och den 25 september för hela
delegationen. Gemensam middag kvällen den 24
september)
o Delegationen framför som ett önskemål att
Sveriges vattendirektör bjuds in till mötet.
I oktober och december kommer det att vara möten.
Delegationen godkänner att datum för dessa bestäms av
kansliet i samråd med ordföranden.
Ordförande sammanfattar dagens diskussioner och beslut och
eventuella uppdrag till Vattenmyndighetens kansli.

Mötet avslutas ca 14.40

Berit Högman
Ordförande

Madelen Rytterstam
Sekreterare

