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Protokoll nr 3 2019
Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt
Onsdagen den 16 oktober 2019, kl. 09.30-15.00
Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand
Närvarande ledamöter

Ej närvarande
ledamöter

Närvarande från
Vattenmyndighetens kansli

Berit Högman
Jan Lahenkorva
Bengt Blomqvist
Catharina Ekelund
Lennart Lindeström (via Skype)
Mats Bergmark
John Andersson
Veronica Lauritzsen
Elisabet Andersson

Anna Carlsson
Malin Svanholm

Joakim Kruse
Mikael Boman
Lisa Dahlén
Madelen Rytterstam
Anna Stjärne
Stina Welander
Therese Åkerlund

Nr Ämne
1
Mötets öppnande
2
Genomgång och
fastställande av
dagordningen
3
Föregående protokoll
4
Läget i
Vattenmyndighetens
arbete (I)

Innehåll
Ordförande Berit Högman hälsar välkommen och öppnar mötet.
Dagordningen fastställs.
Föregående protokoll lades till handlingarna.
Joakim Kruse redogör i korthet för läget i Vattenmyndighetens
arbete.
Statusklassningen skulle ha varit klar i september, men
länsstyrelserna i Jämtlands och Gävleborgs län hade inte hunnit
lägga in alla sina statusbedömningar i VISS. Bedömningar är
gjorda och kommer föras in i databasen då den öppnas igen i
november. Vissa justeringar i hur data visas kommer att behöva
göras och kvalitetssäkras. För närvarande finns skillnader
mellan länen som troligen främst beror på hur data har lagts in,
inte på faktiska skillnader i status mellan länen.
Metodstöd för åtgärdsanalys och normsättning har utvecklats i
nationell samverkan mellan vattenmyndigheterna.
Åtgärdsbiblioteket har omarbetats till mer generella
åtgärdskategorier med lägre detaljeringsgrad. Manualer visar
länen vilka principer de ska tillämpa vid åtgärdsanalys och
normsättning för respektive påverkanstyp. Arbetet sker i
samverkan med nationella myndigheter utifrån
påverkanstrycket i sju olika samhällssektorer: Jordbruk,
Skogsbruk, Samhällsplanering, Miljöskydd, Vattenuttag,
Avloppsrening, Vattenkraft.
Svårigheter med att tidplaner inte kan hållas diskuterades. Det
finns behov att fortsätta förbättra arbetsmetoder och om möjligt
minska komplexiteten.

5

Inriktningsbeslut principer för arbetet med
register för utsläpp och
spill (B)

Anna Stjärne redogör för förslag till inriktningsbeslut för
arbetet med register (eng: inventory, en databas) för utsläpp och
spill i denna och kommande förvaltningscykel. Se presentation
i bilaga 1.
Många aktörer är involverade. Naturvårdsverket tar inte ansvar
för att utveckla ett samlat register för alla distrikt eller hela
landet. Vattenmyndigheterna har för närvarande inte
resurser/bemanning för att vara drivande i processen med att
utveckla distriktsvisa register. Frågan kommer att drivas vidare
i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten med målet att
ha en färdplan för register för nästa cykel framme till 2021. De
fem vattenmyndigheterna arbetar gemensamt med frågan och
har en gemensam hållning.

Beslut:
Vattendelegationen godkänner att arbetet med register för
utsläpp och spill för vattendistriktet avgränsas till att
huvudsakligen omfatta samma typ av information som ingår i
registret för innevarande förvaltningscykel.
6

Beskrivning av PLÅT (I)

Joakim Kruse redogör för vattenmyndigheternas gemensamma
projekt Planer och åtgärder för vattenarbetet 2021-2027
(PLÅT), ett paraplyprojekt för framtagande av
samrådsprodukterna förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram, övervakningsprogram och samhällsekonomisk
konsekvensanalys. Genomgång av förslag på tidsplan. Se
presentation i bilaga 2.
Målet är att förvaltningsplanen ska vara mer distriktsspecifik
och ha ett större fokus på plan för arbetet i framtiden jämfört
med planen i förra cykeln. Vattenmyndigheterna kommer dock
att arbeta med en gemensam struktur och likartat upplägg för
planerna för att underlätta jämförelser och möjliggöra nationellt
samlad rapportering till EU.
Synpunkt:
- Det behövs en lättillgänglig sammanfattning även på
distriktsnivå.

7

Samverkan med Norge (I)

Mikael Boman berättar kort om pågående samverkansarbete
med Norge och tankar om kommande samverkan inför samråd.
Bottenhavets vattendistriktet omfattar hela avrinningsområden
från fjällkedjan till Bottenhavet, vilket innebär att vissa delar av
distriktet i praktiken ligger i Norge. Sverige och Norge skiljer
sig åt i sin administrativa reglering av detta. Norge kom igång
senare med arbete enligt vattendirektivet, de är en cykel efter
oss och de är annorlunda organiserade. De har inte
vattendelegationer, istället fattas beslut dels centralt, dels i
landstingen. Mycket av arbetet med underlag mm sker på
kommun- och fylkesnivå.
Statusklassning görs på lite olika sätt i länderna vilket kan bli
problematiskt i gränsvatten. En gemensam strategi togs fram
2012 för att så långt det går inom respektive lands lagstiftning
tillämpa bedömningar enligt nedströmslandets principer. Det
verkar nu ha stött på vissa problem som behöver följas upp.
Möte planeras med Hav, vattenmyndigheterna och motsvarande
myndigheter i Norge i början på 2020. Ev. kommer även
Naturvårdsverket att delta.

8

Beslut om lokala
riktvärden för
grundvatten (B)

Joakim Kruse redogör för förslag till ställningstagande om
lokala riktvärden för grundvattenförekomster. Se presentation i
bilaga 3.

Riktvärden för grundvatten är både ett beslut om
miljökvalitetsnorm och referensvärden för statusklassning i
nästa cykel. Lokala riktvärden för grundvatten kan fastställas
med hänsyn till naturliga bakgrundshalter. För Bottenhavets del
kan det röra sig om en handfull vattenförekomster, det är ännu
inte helt klart hur många det blir fråga om.
Beslut:
Vattendelegationen godkänner att
• beredningssekretariaten i distriktet och
Vattenmyndighetens kansli gemensamt fortsätter arbeta
för att ta fram specifika riktvärden för ämnen i
grundvattenförekomster i distriktet där det kan finnas
anledning att anta att förekommande halter över
gällande riktvärden beror på höga naturliga
bakgrundshalter, och att
• förslag till nya, vattenförekomstspecifika riktvärden i
förekommande fall skickas ut på samråd i november
2020.
9

Nationella
prövningsplanen för
vattenkraft (I, D)

Joakim Kruse redogör för det huvudsakliga innehållet i den
nationella prövningsplanen för vattenkraft, samt
vattenmyndigheternas roll i det fortsatta arbetet. Se presentation
i bilaga 4.
Förslaget till Nationell prövningsplan lämnades till regeringen
1 okt. Viktigt att se till helheten och samordna prövningar i
avrinningssystem. En fond är instiftad för finansiering av
åtgärder. Det finns beslutade riktvärden och planeringsmål för
vad som är acceptabla produktionsbegränsningar med hänsyn
till vattenmiljökvalitet. Det är riktvärden, inte absoluta
gränsvärden. Det kommer att ha stor betydelse att
miljökvalitetsnormer är beslutade med bästa möjliga underlag
inför respektive prövning i prövningsplanen.
När tidpunkten för prövning infaller enligt prövningsplanen är
verksamhetsutövaren skyldig att ansöka om omprövning. Om
detta inte sker ska tillsynsmyndigheten ingripa och se till att
ansökan sker alternativ att verksamheten avvecklas.
Tidplanen sträcker sig fram till 2037. Det innebär att Sverige
inte har förutsättningar att nå målen för vattenkvalitet till 2027.
I juni 2020 kommer vattendelegation behöva ta ställning till om
tidsfrister ska tillämpas endast till 2027 eller om det även ska
beslutas om tidsfrister efter 2027, trots nuvarande lagstiftning.
Kommande ändringar i direktivet avseende fortsättningen av
vattenförvaltning efter 2027 kommer inte vara kända innan juni
2020.

En fråga ställdes angående läget för revidering av
bevarandeplaner för Natura 2000. Det kommer bli en stor fråga
framöver. För att få veta mer uppmanas till deltagande i Grip on
Life-konferensen i Härnösand 13–14 nov, om målen för
vattenförvaltning i förhållande till målen för Natura 2000.
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Myndighetsdialogen (I)

Therese Åkerlund informerar om vattenmyndigheternas
pågående arbete med myndigheters och kommuners
rapportering av genomförda åtgärder och dialog om kommande
åtgärdsprogram 2021–2027. Se presentation i bilaga 5.
Myndighetsdialoger pågår under hösten 2019.
Myndighetsdialogen har utvecklats och fungerar bättre och
bättre. Myndigheterna visar allt större stöd och förståelse för
vattenförvaltningens värde, underlag och systematik.

11
12

13

HELCOM (I)
Övriga frågor (I)

Punkten flyttas till nästa möte.
Joakim Kruse berättar kort om några aktuella frågor:
- Vattenförvaltningsutredningen
Utredningens preliminära förslag innebär att
vattenmyndigheterna läggs ned och beslutanderätten
flyttas till nationell nivå på Havs- och
vattenmyndigheten. Någon form av regionala kontor
med sakkunskap föreslås behållas motsvarande
nuvarande distrikt. Det skulle i så fall införas från och
med 2022. Utredningens betänkande ska presenteras18
dec 2019 och kommer därefter troligen gå ut på remiss.
-

Pågående arbete med gemensam jordbrukspolitik.
Flyttas till nästa möte.

-

Möte med miljöministern den 10 september
Vattenmyndigheterna rapporterade till miljöministern
om pågående arbete och viktiga frågor. Se presentation i
bilaga 6 och PM (bilaga 7) som lämnats till
miljödepartementet.
Synpunkt:
o regionala vattenförsörjningsplaner borde tas
fram, inte bara kommunala.

-

Sakråd om vattendirektivet hålls den 29 november i
Stockholm, organiseras av Miljödepartementet.

Datum för möten 2020 (B) Beslut om datum för delegationsmöten under 2020:
- Onsdag den 11 mars 2020
- Tisdag den 16 juni 2020
- Onsdag den 26 augusti 2020 (troligen Skype)
- Onsdag den 14 oktober 2020 (beslutsmöte inför
samrådet)

-

Berit Högman
Ordförande

Vecka 50 nationellt delegationsmöte. Önskemål om den
9 december.

Lisa Dahlén
Sekreterare

