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Catharina 
Ekelund, tf. 
ordförande 

Berit Högman  Joakim Kruse Bjørn Borge Skei 
(Trøndelag 
vannregionmyndighet) 

Elisabet 
Andersson 

Jan Lahenkorva Oscar Ohlsson Bendik Eithun Halgunset 
(Trøndelag 
vannregionmyndighet) 

Johan Andersson  Lisa Dahlén  
Mats Bergmark  Fredrik Forsgren  
Bengt Blomqvist  Olov Eriksson  
Anna Carlsson  Åsa Tjäder  
Veronica 
Lauritzsen 

 Daniel Knutsson  

Lennart 
Lindeström 

 Anton Främberg  

Sara Nylund  Anna Stjärne  
  Elin Stenros  
  Mats Johansson  
  Bart de Wachter  
    
    

 
 
Nr Ämne Innehåll 
1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande Catharina Ekelund hälsade 

välkommen och öppnade årets tredje delegationsmöte. 
 

2 Genomgång och 
fastställande av 
dagordningen, föregående 
protokoll 

Dagordningen godkändes. Föregående mötesprotokoll lades 
till handlingarna.  



3 Presentation av ny 
medarbetare på kansliet 
(I) 

Presentation av Elin Stenros, ny medarbetare på kansliet. 
 

4 Uppföljning av frågor 
från föregående 
delegationsmöte (I) 

Joakim Kruse gick igenom de knäckfrågor som diskuterades 
under junimötet och hur VM jobbat vidare under sommaren. 
Detta som en avstämning på väg mot det underlag som 
skickas ut 6 oktober.  
 

• Knäckfrågor åtgärdsprogrammet (se Presentation 1 - 
VMBH Delegationsmöte 210902 ÅP knäckfrågor) 
Fråga från Catharina: Vem ska ansvara för att 
planering från ett avrinningsperspektiv sker mellan 
länsstyrelser och kommuner?  
Svar: Det beror på vilken fråga det rör, olika aktörer 
har olika ansvar. Ibland är det tydligt att det är lokalt, 
ibland behövs vägledning regionalt med länsstyrelsen 
som ansvarig. Det kommer vara viktigt att 
länsstyrelserna tar en aktiv roll med sin överblick 
kring frågor för att stötta kommunerna kring detta. 
Men ingen har ett samlat ansvar för att driva frågorna, 
det är mer ett gemensamt ansvar geografiskt och 
viktigt att alla aktörer försöker identifiera var det 
behövs samverkan. Det är ett huvudskäl för förslaget 
att vattenmyndigheten ska ta rollen som en stödjande 
funktion för de operativa åtgärdsmyndigheterna i 
kommande förvaltningscykel.  

 
• Yttrande till regeringen om prövning av förslag till 

åtgärdsprogram (se Presentation 2 - VMBH 
Delegationsmöte 210902 Yttrande regeringsprövning 
ÅP 
Vattenmyndigheten kommer att svara till regeringen 
senast den 10 september, yttrandet beslutas av 
landshövdingen. En slutsats är att det, precis som i 
förra förvaltningscykeln, kommer att bli praktiskt 
omöjligt att gå till beslut om förvaltningsplan och 
miljökvalitetsnormer i december om regeringen 
beslutar att ta upp ÅP-förslaget till prövning. En 
sådan prövning kommer alltså att leda till förseningar 
i besluten även den här förvaltningscykeln. Undantag 
från detta är normsättning för vattenkraftspåverkade 
vatten, som inte berörs av en eventuell ÅP-prövning. 
 

• Samrådssynpunkter kring vattenkraft (se Presentation 
3 - VMBH Delegationsmöte 210902 Vattenkraft) 
 

• Miljökvalitetsnormer (se Presentation 4 - VMBH 
Delegationsmöte 210902 MKN 
Gällande expertbedömning av undantag och 
utpekande av KMV har VVD diskuterat detta men 



behöver ta det vidare. Dagens regelverk medger inte 
expertbedömning, men det går att bli tydligare och 
markera kandidater där det behövs mer underlag.  
Fråga: Hur kvalitetssäkrar man det? Svar: Det vi 
skulle kunna göra är att visa hur långt vi har kommit 
med våra bedömningar, och i vilka avseenden vi 
behöver mer underlag. 
  

5 Övriga frågor (I) Joakim Kruse informerade om ett par korta punkter.  
• Förnyat informationsmöte i miljö- och 

jordbruksutskottet 24 augusti: Landshövding Anders 
Danielsson, ordförande i Vattendelegationen för 
Västerhavets vattendistrikt, presenterade en del bilder 
som delegationen får ta del av. Oklart vart processen 
tar vägen sedan, om det blir ett betänkande i utskottet.  
 

• Vattenrådens dag 24 augusti fick ställas in på grund 
av för få anmälda. Möjligen har covid-pandemin med 
tillhörande restriktioner bidragit, framöver gäller det 
att få till fler samverkansmöjligheter.  
 

6 Kommande möten och 
avslut 

Då Berit kan inte kan delta i det planerade delegationsmötet 2 
december flyttas mötet till tisdag 30 november. Planen är en 
heldag i Härnösand med middag. Joakim skickar ut förnyad 
kallelse. 

 
 
 
 
 
 
Catharina Ekelund   Fredrik Forsgren 
Tf ordförande   Sekreterare 


