2020-10-14

Protokoll nr 4 2020
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt
Onsdag den 14 oktober 2020, kl. 09.30-15.00
Plats: Skypemöte
Närvarande ledamöter

Ej närvarande
ledamöter

Närvarande från
vattenmyndighetens kansli

Berit Högman, ordförande
Elisabet Andersson
Johan Andersson
Bengt Blomqvist
Catharina Ekelund
Mats Bergmark
Lennart Lindeström
Veronica Lauritzsen

Anna Carlsson
Jan Lahenkorva

Joakim Kruse
Oscar Ohlsson
Lisa Dahlén
Fredrik Forsgren
Chiquitita Kandel
Therese Åkerlund
Daniel Knutsson
Anna Stjärne
Madelen Rytterstam

Nr
1

Ämne
Mötets öppnande

Innehåll
Ordförande Berit Högman hälsade välkommen och öppnade
det fjärde delegationsmötet för året, ett Skypemöte.

2

Genomgång och
fastställande av
dagordningen

Punkt 6 på dagordningen slogs ihop med punkt 5. Därefter
godkändes dagordningen. Beslutspunkterna 9 och 12 i
dagordningen (Inriktning för ändringar i
vattenförekomstindelning och Kommande möten)
avhandlades dock direkt efter punkt 7 för att en delegat
behövde lämna mötet i förtid.

3

Föregående protokoll

Föregående protokoll var utsänt till delegaterna.
Uppföljningspunkter var synpunkter på samrådsunderlaget
och inriktningsbeslutet om vattenförekomstindelning.
Protokollet lades till handlingarna utan särskilda synpunkter.

4

Ny medarbetare på
kansliet (I)
Genomgång av
samrådsmaterial och
redovisning av förslag till

Daniel Knutsson som började på kansliet den 1 oktober
presenterade sig
Joakim Kruse, Chiquitita Kandel, Oscar Ohlsson, Therese
Åkerlund, Anna Stjärne och Jonathan Fridesjö (Bottenvikens
vattendistrikt) gjorde en översiktlig genomgång av

5–6

principer för
normsättning (I, D)

samrådsmaterialet, med fokus på förändringar sedan
sommarens utskick, se presentation 1 (Plåt).
Synpunkter från delegaterna på samrådsmaterialet:
• ”Försurning” saknas som en utmaning i distriktet i
inledningskapitlet i förvaltningsplanen, sidan 21.
• Språkbruk om värderingar (kan mejlas till kansliet
eller kommenteras direkt i dokument)
• Problem med näringsutarmning bör lyftas. Förslag
skickas till kansliet.
Vattendelegationen gav Vattenmyndighetens kansli i
uppdrag att genomföra förändringar i samrådsmaterialet
enligt de framförda synpunkterna, samt de redaktionella
ändringar, förtydliganden och kompletteringar som har
påpekats tidigare eller som kansliet har åtagit sig att
genomföra och som behövs för att färdigställa materialet
Vattendelegationen beslutade enligt förslaget i presentation
1 till punkt 5–6:
• Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt
beslutar att förslag till samrådshandlingar för
förvaltningscykel 2021-2027 kan skickas ut på
samråd, och uppdrar åt Vattenmyndigheten att
tillgängliggöra materialet för samråd mellan den 1
nov 2020 och den 30 april 2021. Vattendelegationens
ordförande får i uppdrag att slutligen godkänna
samrådsmaterialet för
tillgängliggörande/publicering.

7

Beslut om samråd av
förslag till
Förvaltningsplan,
Åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för
Bottenhavets
vattendistrikt 2021–2027
(B)

8

Aktuella ärenden och
remisser m.m. (I)

Joakim Kruse informerade om aktuella ärenden, remisser och
pågående arbete, se presentation 2 (Aktuellt).

9

Beslut om inriktning för
ändringar i
vattenförekomstindelning
(B)

Joakim Kruse gick igenom bakgrund och förslag till
inriktning för kommande ändringar i
vattenförekomstindelningen i distriktet, se presentation 3
(Regeringsuppdrag om vattenförekomstindelning) och
presentation 4 (beslutsförslag).
Delegationen godkände informationen och beslutade enligt
förslaget i presentation 4:
Vattendelegationen beslutar att anta följande fem principer
för indelning av ytvattenförekomster. Beslutet innebär att
principerna blir vägledande för hur vattenmyndigheterna
jobbar med revidering av ytvattenförekomstindelningen
fortsättningsvis.
•

Princip 1: Grundläggande storlekskriterium för sjöar
och vattendrag ska följas

Princip 2: Ett sammanhängande hydrografiskt
nätverk är inte nödvändigt
• Princip 3: Vattenförekomster ska om möjligt slås
samman
• Princip 4: Vattenförekomster ska avgränsas med
anledning av skillnader i statusklass och påverkan
• Princip 5: Små vatten avgränsas som
vattenförekomster om det finns särskilda skäl.
Togs upp under punkt 8.
•

10

Pågående arbete med
nationell prövningsplan
för vattenkraften (NAP)
(I)

11

Övriga frågor (I)

Joakim Kruse föredrog vad som är på gång inom och utom
distriktet, bland annat avloppsdirektivet och
vattenförvaltningsutredningen, se presentation 2.

12

Kommande möten – 2020
och 2021 (I, B)

Nationella delegationsmötet som enligt ursprungsplanerna
skulle ha hållits i Luleå har på grund av coronapandemin
ändrats till ett Skypemöte den 9 december. Delegationen
kommer dock att samlas fysiskt i Härnösand.
Delegationsmöten 2021:
• Onsdag 17 februari (beslut om samråd KMV/MKN
för vattenkraftspåverkade vatten)
• Torsdag 17 juni (beslut om hantering av
samrådssynpunkter)
• Onsdag 20 oktober (förberedande inför besluten i
december, genomgång av beslutsdokument)
• Torsdag 2 december (beslutsmöte med marginal inför
stoppdatum 22 december om det skulle uppstå stora
frågor).
Datumen godkändes och fastställdes.

13

Avslut

Ordförande Berit Högman avslutade mötet.

