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Jan Lahenkorva   
Sara Nylund  Bart De Wachter  
  Mats E Johansson  
   
   

 
 
Nr Ämne Innehåll 
1 Mötets öppnande Ordförande Berit Högman hälsade välkommen och öppnade 

årets andra delegationsmöte. 
 

2 Genomgång och 
fastställande av 
dagordningen, föregående 
protokoll 

Dagordningen godkändes. Föregående mötesprotokoll lades 
till handlingarna utan invändningar.  

3 Kort sammanfattning av 
samrådet samt 
genomgång av tidplan för 
fortsatt arbete (I) 

Joakim Kruse gick igenom hur samrådsperioden 1 november 
2020 till 30 april 2021, inklusive distriktets möten, avlöpt. En 
kort redovisning av samrådssynpunkterna (antal och 
instanser) och den fortsatta tidplanen för 
vattenmyndigheternas process följde. Se presentation 1. 
Remissvaren kommer inte att läggas ut i sin helhet på 
vattenmyndigheterna.se. I så fall skulle materialet behöva 
tillgänglighetsanpassas och det saknas det resurser till. 



Däremot ska det finna en förteckning över alla instanser som 
lämnat synpunkter så det ska gå enkelt att begära ut 
synpunkterna från respektive vattenmyndighets diarium. 
 

4 Redogörelse för ärende 
om regeringsprövning av 
förslaget till 
åtgärdsprogram (I, D) 

Joakim Kruse informerade om Havs- och 
vattenmyndighetens begäran att regeringen prövar förslagen i 
åtgärdsprogrammet. Se presentation 2. Han gick även 
igenom processerna kring överprövning. Ärendet ligger nu 
hos regeringen. Sent besked från regeringen kan innebära att 
vattenmyndigheterna måste vänta med vissa beslut men i 
väntan på besked fortsätter arbetet som planerat.  
 

5 Genomgång av 
vattenmyndigheternas 
redogörelse för viktiga 
samrådssynpunkter och 
diskussion om förslag till 
hantering (I, D) 

Joakim Kruse höll i genomgång av synpunkter och vidare 
hantering av dessa enligt utskickat PM och Bilaga 1 
Information och förslag på hantering av synpunkter på 
Åtgärdsprogrammet efter samråd – 
vattendelegationsmöten juni 2021 inför beslut under punkt 
7 på dagordningen. Se även presentation 2. Diskussion och 
frågestund följde på genomgången. Inga reservationer. Större 
punkter: 
 

• Förslag: För att hjälpa till i förståelsen för 
vattenförvaltningsarbetet skulle det kunna inrättas en 
supporttjänst dit nya medarbetare, allmänhet, 
myndigheter och andra kan vända sig och få muntliga 
svar på sina frågor. 
Kommentar: Det är en god idé men det är en 
konstant resursbrist i hela vattenförvaltningen vilket 
vi tydligt och gemensamt påpekat för vår 
uppdragsgivare.  

• Fråga: Finns det på pränt i direktivet att åtgärder ska 
vara finansierade? 
Kommentar: Nej, medlemsstaterna bestämmer 
själva. Budget är ett politiskt verktyg. Däremot tas 
frågan om orimliga kostnader upp i direktivet. 

• Synpunkt: Vattenkraftens miljöfond har tagit fram 
metodik för undantag från miljökvalitetsnormer och 
kommer med en rapport efter sommaren. Hur gör vi 
med underlag som kommer in under hösten? Föreslår 
tillägg till ”Förslag på hantering” under ”Synpunkter 
om miljökvalitetsnormer” på sidan 11 i PM med 
innebörden "Inkomna underlag med yrkande om 
ändrad normsättning/undantag skall löpande 
beredas av VM för beslut av delegationen, från 
och med dagens möte". 

• Lennart Lindeström hade i förväg skickat in en skrift 
med synpunkter på remissvar gällande utpekande av 
KMV och undantag mindre stränga krav, bilaga 3. 
Där föreslår han, tillsammans med Catharina Ekelund 
och Elisabet Andersson, att vattenförekomster ska 



kunna klassas som KMV, alternativt få mindre 
stränga krav, även om alla kriterier för detta inte är 
uppfyllda på grund av bristande underlag. I stället ska 
en expertbedömning kunna ligga till grund, liknande 
den vid statusklassning. En diskussion landade i att 
Lennart tillsammans med Joakim utreder förslaget 
vidare, om det går att genomföra, och tar det med 
övriga vattenmyndigheter. Eventuell ny metod kan 
tidigast implementeras under nästa förvaltningscykel. 

• Fråga gällande förslag till föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer: kan ordförklaringarna ligga 
sist och själva innehållet först, för att göra 
dokumentet mer tillgängligt? 
Kommentar: I författningar definierar man normalt 
begreppen först så det kan bli svårt att ändra, men 
kansliet tar med sig frågan för övervägande. 
 

 
6 Avslutande synpunkter 

på vattenmyndigheternas 
förslag till hantering av 
viktiga 
samrådssynpunkter och 
beslut om fortsatt arbete 
(B) 

Beslut: Vattendelegationen ställer sig bakom kansliets alla 
förslag i PM och Bilaga 1 om hantering av 
samrådssynpunkter. Tillägg: Joakim Kruse och Lennart 
Lindström utreder Lennarts et al förslag till ny metod medelst 
expertbedömning vid utpekande av KMV/mindre strängt krav 
enligt bilaga 3 och punkt 5 ovan. Tillägg: Kansliet ser över 
om Bengts förslag till komplettering på sidan 11 i PM enligt 
punkt 5 ovan är möjlig. 
 
 
Beslut: Vattendelegationen bifaller kansliets förslag till 
inriktningsbeslut om delförvaltningsplan för torka och 
vattenbrist, bilaga 2. Bottenhavets vattendistrikt tar därmed 
inte fram en separat delförvaltningsplan utan arbetar in delar 
av samrådsmaterialet i kommande förvaltningsplan och 
åtgärdsprogram. 
  

7 Hänt och aktuellt inom 
vattenförvaltningen 

• Joakim Kruse redogjorde för ett möte mellan 
ordförandena i vattendelegationerna och 
miljöministern den 15 april. Underlag skickas till 
delegationen.  

• Efter en presentation i Miljö- och jordbruksutskottet 
den 9 juni, skickade vattenvårdsdirektörerna ett 
kompletterande material till utskottet den 16 juni. Det 
gäller ett förslag till utskottsinitiativ från Centerpartiet 
om att regeringen ska vidta åtgärder för att styra upp 
vattenförvaltningen. Vattenmyndigheterna fick bra 
återkoppling efter mötet om presentation och 
underlag. Betänkandet planeras bli justerat den 22 
juni. 

• EU-piloter till medlemsländerna. Pilot 1 riktades mest 
till regeringen och centrala myndigheter men 



vattenmyndigheterna bidrog med en del underlag. 
Svaret skickas till delegationen. Pilot 2 ska besvaras 
den 1 juli så där pågår beredning. Den handlar om 
kommissionens granskning av förvaltningsplan och 
åtgärdsprogram för den nuvarande cykeln. 

• Debattartiklar. LRF och vattendelegationernas 
ordföranden har fört en debatt om vattenförvaltningen 
via artiklar i Svenska Dagbladet. Överhuvudtaget har 
det varit mycket mediebevakning och samhällsdebatt 
kring svensk vattenförvaltning i samband med 
samrådet. 

• Olov Eriksson informerade om vattenrådens dag. Det 
blir en digital träff 24 augusti med både 
tillbakablickar på nuvarande cykel och 
framtidsspaningar: vad är vattenrådens roll och 
behov? Hur ser relationerna mellan vattenråd, 
kommuner och beredningssekretariat ut? Kort 
återkoppling vid delegationsmöte i höst. 

• Joakim Kruse informerade om personalläget på 
kansliet. Madelen Rytterstam har slutat för att arbeta i 
EU-projektet Ecostreams. En ersättare ska rekryteras. 
Det är klart med en miljöjurist, 16 augusti påbörjar 
Elin Stenros från Örnsköldsvik sin anställning. Åsa 
och Daniel har numera fasta tjänster.  

.  
  

Kommande 
delegationsmöten och ev. 
övriga frågor (I) 

• Avstämningsmöte 2 september. 
• Avstämningsmöte 12 oktober. 
• Nationellt vattendelegationsmöte 20 oktober. 

Eventuellt fysiskt möte i Göteborg.  
• Beslutsmöte 2 december. 

8 Mötet avslutas. Ordförande Berit Högman avlutade mötet och önskade alla 
en avkopplande sommar. 

 
 
 
 
 
 
Berit Högman   Fredrik Forsgren 
Ordförande    Sekreterare 


