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Protokoll nr 6 2021 

 

Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt 

 

Tisdag den 30 november 2021, kl. 10.00–16.00 

 

 

Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand 

 

Närvarande ledamöter Ej närvarande 

ledamöter 

Närvarande från 

vattenmyndighetens kansli  
 

Berit Högman, ordförande  Joakim Kruse 

Elisabet Andersson  Oscar Ohlsson 

Johan Andersson (skype)  Maria Elfving 

Bengt Blomqvist  Fredrik Forsgren 

Catharina Ekelund  Elin Stenros 

Mats Bergmark  Åsa Tjäder 

Lennart Lindeström  Daniel Knutsson 

Veronica Lauritzsen (skype)  Anton Främberg 

Sara Nylund  Bart De Wachter (skype) 

Jan Lahenkorva  Olov Eriksson 

Anna Carlsson (skype)   

 

Nr Ämne Innehåll 

1 Mötets öppnande Ordförande Berit Högman hälsade välkommen och öppnade 

årets sjätte delegationsmöte. Presentationsrunda av kansliets 

personal.  

 

2 Genomgång och 

fastställande av 

dagordningen 

Dagordningen godkändes utan synpunkter. 

 

3 Föregående protokoll Protokollen från delegationsmötena nummer 4 och 5 för året, 

som hölls 12 respektive 20 oktober, hade skickats ut till 

delegaterna. Efter kort genomgång lades de till handlingarna. 

 

4 Översiktlig genomgång av 

beslutsunderlag 

(I) 

Joakim Kruse föredrog de större ändringar som kansliet infört 

i förslagen till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer 2021–2027 efter det nationella 

delegationsmötet den 20 oktober. Se presentation 1.  

   

5 Frågor och diskussion 

(D) 

Ett ämne som togs upp till diskussion var Havs- och 

vattenmyndighetens och en antal kommuners begäran till 

regeringen om överprövning av Vattenmyndighetens 

åtgärdsprogram, se presentation 2. Frågeställningen gällde 

framför allt om delegationen skulle bordlägga beslut om 



förvaltningsplan och åtgärdsprogram i väntan på besked från 

regeringen. Efter diskussion konstaterade delegationen 

följande: 

• Gällande bestämmelser innebär att vattendelegationen 

ska fatta beslut om åtgärdsprogram, förvaltningsplan 

och miljökvalitetsnormer senast den 22 december. 

Det gäller enligt svensk lagstiftning och följer också 

av Sveriges EU-rättsliga förpliktelser, som regeringen 

har överlåtit till vattendelegationen att ansvara för. 

• Detta gäller så länge inte regeringen har beslutat 

något annat. Reglerna om regeringsprövning av 

förslagen till åtgärdsprogram ger regeringen möjlighet 

att pröva förslaget, men innebär inte att de 

automatiskt tar över frågan om beslut. 

• Regeringen har när som helst möjlighet att ta över 

beslutsfattandet från delegationerna, eftersom det 

handlar om en delegerad beslutanderätt. Men det är 

först när regeringen aktivt har beslutat att ta till sig 

frågan som det påverkar delegationens möjlighet och 

skyldighet att fatta beslut enligt bestämmelserna i 

vattenförvaltningsförordningen. 

• Regeringen har hittills inte beslutat något om 

prövningen av förslaget till åtgärdsprogram. Ansvaret 

för att se till att det senast den 22 december har fattats 

beslut om åtgärdsprogram, förvaltningsplan och 

miljökvalitetsnormer för distriktet ligger därför kvar 

hos delegationen. 

 

Mot den bakgrunden, och för att säkerställa att det finns 

förutsättningar att tillgängliggöra beslutade 

miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan 

för distriktet senast den 22 december 2021, finns det skäl för 

delegationen att fatta beslut om detta vid dagens möte. 

Eftersom regeringen fortfarande har möjlighet att ta till sig 

frågan om beslut om åtgärdsprogrammet, bör det göras ett 

förbehåll om att beslutet om åtgärdsprogram och 

förvaltningsplan inte ska gälla om regeringen beslutar om 

något annat innan dokumenten har publicerats och 

tillgängliggjorts. 

 

För beslut om miljökvalitetsnormer bedömde delegationen att 

det inte behövs något sådant förbehåll. Dels är det viktigt att 

beslut om miljökvalitetsnormer för distriktets 

vattenförekomster blir gällande så snart som möjligt för att ge 

klara förutsättningar för kommande tillståndsprövningar 

enligt den nationella planen för prövning av moderna 

miljövillkor för vattenkraftsverksamheter (NAP). Dels är det 

inte troligt att en eventuell regeringsprövning av förslaget till 

åtgärdsprogram skulle innebära några behov av förändringar i 

miljökvalitetsnormerna, eftersom de frågor som har 



aktualiserats i prövningsärendet inte rör 

miljökvalitetsnormerna. För det tredje kan beslut om 

miljökvalitetsnormer alltid omprövas, om det uppstår behov 

av det exempelvis till följd av något som regeringen beslutar. 

 

En annan diskussionspunkt handlade om intressekonflikter 

och avvägningar mellan vattenkraftens nyttor och ekologiska 

processer. 

 

Efter denna diskussion förklarade sig vattendelegationen redo 

att besluta i ärendet. 

  

7 Beslut om 

miljökvalitetsnormer, 

Förvaltningsplan och 

Åtgärdsprogram 2021–

2027 för Bottenhavets 

vattendistrikt, samt 

godkännande av särskild 

samrådssammanställning 

(B) 

 

Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan 

Förslag: Följande beslut gäller under förutsättning att 

regeringen inte före den 22 december 2021 beslutar något 

annat med anledning av prövning av förslaget till 

Åtgärdsprogram 2021–2027. 

 

Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt beslutar 

att fastställa föreslagna Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram 

för Bottenhavets vattendistrikt 2021–2027 (dnr 537-11342-

2021-1). 

 

Vattendelegationen uppdrar till Vattenmyndighetens kansli 

att, innan publicering, göra de tillägg och förändringar som 

har presenterats och diskuterats vid dagens möte, samt 

nödvändiga redaktionella justeringar som inte innebär 

ändringar i sak. 

 

Slutligt beslut om godkännande av genomförda ändringar och 

publicering av Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram för 

Bottenhavets vattendistrikt 2021–2027 ska fattas av 

Vattendelegationens ordförande senast den 22 december 

2021. 

 

Beslut: Vattendelegationen beslutar enligt förslaget. Mats 

Bergmark inlämnar protokollsanteckning, se bilaga 1. 

 

Föreskrifter om miljökvalitetsnormer 

Förslag: Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt 

beslutar att anta föreslagna föreskrifter om kvalitetskrav för 

vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt (22FS 

2021:5) med tillhörande bilagor. 

 

Vattendelegationen beslutar att förklara de vattenförekomster 

som anges i bilaga 3 till föreskrifter om kvalitetskrav för 

vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt som 

konstgjorda respektive kraftigt modifierade 

vattenförekomster. 

 



Vattendelegationen uppdrar till Vattenmyndighetens kansli 

att, innan publicering, göra de tillägg och förändringar som 

presenterats och diskuterats vid dagens möte, samt 

nödvändiga redaktionella justeringar som inte innebär 

ändringar i sak. 

 

Slutligt beslut om godkännande av genomförda ändringar och 

publicering av föreskrifterna ska fattas av 

Vattendelegationens ordförande senast den 22 december 

2021. 

 

Beslut: Vattendelegationen beslutar enligt förslaget. Bengt 

Blomqvist reserverar sig, se bilaga 2. 

 

Samrådssammanställning 

Förslag: Vattendelegationen godkänner den redovisade 

samrådssammanställningen. Se presentation 3. 

 

Vattendelegationen uppdrar till Vattenmyndighetens kansli 

att, innan publicering, göra nödvändiga redaktionella 

justeringar som inte innebär ändringar i sak. Slutligt beslut 

om godkännande av genomförda ändringar och publicering 

av sammanställningen ska fattas av Vattendelegationens 

ordförande senast den 22 december 2021. 

 

Beslut: Vattendelegationen beslutar enligt förslaget. 

 

Gällande samrådssynpunkterna informerade Joakim Kruse 

om att vattenmyndigheterna planerar att hålla möten under 

2022 med flera berörda instanser för att kommunicera ut 

ställningstaganden kring vattenkraftsfrågor och förklara 

varför vissa synpunkter beaktas och andra inte.  

 

 

8 

 

Fortsatt process (I) Joakim Kruse redogör kort för den fortsatta arbetsprocessen: 

 

Arbete fram till publicering och kungörelse. 

Kansliet kommer nu att arbeta med att färdigställa 

dokumenten enligt beslutet ovan, så att det kan publiceras 

beslutsdokument på webbplatsen senast den 22 december 

2021. Åtgärdsprogrammet och förvaltningsplanen med 

bilagor kommer dock inte att vara helt klara när det gäller 

tillgänglighetsanpassning, formattering och layout för 

tryckning. Ett sista arbete för att färdigställa dokumenten helt 

sker därför efter den 22 december. Omkring den 20 januari 

2022 ska alla beslutsprodukterna vara helt klara och tryckta 

och de kungörs då (under förutsättning att inte regeringen har 

beslutat något annat). 

 



Föreskrifterna om miljökvalitetsnormer kommer dock att 

publiceras tidigare, genom kungörelse i länsstyrelsens 

författningssamling senast den 22 december 2021. 

 

Rapportering till EU 

Senast tre månader efter beslut om Förvaltningsplan, 

Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027, alltså 

den 22 mars 2022, ska rapportering ske till EU. Om 

regeringen beslutar om att något annat ska gälla för beslut om 

förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet förskjuts även 

rapporteringen. 

 

9 

 

Övriga frågor (I) Samverkan med Norge – strategi och plan 

Olov Eriksson redogjorde för den nya strategi och tillhörande 

plan gällande samverkan med Norge som antogs i november 

2021. Strategin och planen kommer att skickas ut till 

delegationen inom kort, och delegationen kommer att hållas 

informerad om hur arbetet fortlöper under kommande år. 

 

Verksamhetsplan 2021–2027 och arbete 2022 

Joakim Kruse gick översiktligt igenom tidslinjen för 

förvaltningscykel 2021–2027, se presentation 4. En viktig 

förändring jämfört med förvaltningscykel 2016–2021 är att 

samrådet för beslutsprodukterna tidigareläggs ett halvår 

vilket ger mer tid för kvalitetssäkring, miljökvalitetsnormer 

med mera.  

 

Fortsatt arbete med vattenkraftsfrågor 

Inför vattenkraftsprövningarna kommer det att bli årliga 

beslut med tillhörande samråd. Hur långa samrådstiderna blir 

är inte klarlagt. Ett fördjupat arbete med normsättning och 

KMV för markavvattning jordbruk kommer att påverka alla 

vattenmyndigheter men berör i praktiken mest de tre södra 

distrikten.   

 

Aktuella utredningar och remisser 

• Dricksvattenutredningen är på gång, kommer troligen 

på remiss inom kort. Förslagen innebär nya 

arbetsuppgifter för vattenmyndigheten. 

Riskbedömning i tillrinningsområden för dricksvatten 

föreslås bli ett nytt uppdrag för vattenmyndigheterna, 

enligt dricksvattendirektivet. Delegationerna föreslås 

också besluta om åtgärder för att skydda vattentäkter.  

• Regeringen väntas till våren lämna en proposition om 

delar av förslagen i Miljömålsberedningens 

betänkande ”Havet och människan”. Flera förslag i 

betänkandet rörde organisationen av svensk 

vattenförvaltning, men det är osäkert om de förslagen 

kommer att ingå i propositionen. 

 



12 Kommande möten – 2022 

(I, B) 

Ordinarie delegationsmöten 2022:  

• tisdag den 15 mars  

• onsdag den 15 juni  

• torsdag 22 september (nationellt möte, Kalmar)  

• onsdag den 19 oktober  

• onsdag den 7 december  

 

Vilka möten som avhandlas digitalt över Skype respektive på 

plats i Härnösand bestäms efter mötesinnehåll och 

pandemiläget. 

 

13 Avslut Ordförande Berit Högman avslutade mötet och tackade både 

delegationen och kansliet för årets arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Högman   Fredrik Forsgren 

Ordförande    Sekreterare 



 
 
 
 

Hantering av den potentiella konflikten mellan miljökvalitetsnormer/åtgärder 
och behov av fossilfri reglerbar elenergi, i samband med omprövning av 
vattenkraften 
Vid den omprövning som nu ska göras av vattenkraften så kan det uppkomma en 
konflikt. En konflikt mellan åtgärder som å ena sidan syftar till att nå fastställda 
miljökvalitetsnormer samt å andra sidan behoven av fossilfri reglerbar elproduktion 
för att minska klimatpåverkan. En klimatpåverkan som då har potential att 
omintetgöra de positiva miljöeffekter som de förstnämnda åtgärderna syftar till.  
 
De båda perspektiven går alltså inte att hålla isär, utan de är kopplade till varandra. Vid 
omprövning av vattenkraften bör därför avvägningar göras som inkluderar dessa 
perspektiv. När behov uppstår bör fastställda miljökvalitetsnormer/åtgärder omprövas 
och beslut om mindre stränga krav fattas.  
 
Beslutsunderlagen bör då inkludera potentiella konsekvenser för Sveriges 
omställningsarbete till en fossilfri energiförsörjning vid en reduktion av reglerbar 
vattenkraft. Ett annat underlag bör beskriva vilka negativa effekter som är 
ofrånkomliga i våra vattensystem på grund av klimatförändringar samt vilka effekter 
som riskeras om de globala utsläppsmålen (där Sveriges utsläppsmål ingår) inte nås 
tillräckligt snabbt. 



Reservation mot beslut om miljökvalitetsnormer m m, beträffande vattenförekomster påverkade 
av vattenkraft. 

Beslutet innebär att miljökvalitetsnormerna blir direkt juridiskt bindande i kommande 
domstolsprövningar, bl a de omprövningar för moderna miljövillkor för den svenska vattenkraften  
som påbörjas 2022. 

Normernas juridiska status ställer mycket höga krav på att det underlag som ligger till grund för 
besluten är heltäckande och korrekt. 

Det är min mening att beslutsunderlaget inte uppfyller de krav som jag anser skall ställas. Jag har vid 
flera tillfällen rest diskussion och givit in skriftliga synpunkter kring underlaget och dess, i mitt tycke, 
brister. Detta har kommenterats av myndigheten men jag anser att bristerna kvarstår. Bedömningar 
har gjorts trots avsaknad av eller bristfälligt underlag. Metoder är under utveckling, dialog pågår 
med andra myndigheter i ett antal centrala frågor och vederhäftiga samhällsekonomiska analyser 
saknas. 

Jag anser att det nu finns en uppenbar risk att det kommer att genomföras ett stort antal åtgärder 
utan någon egentlig nytta för miljön, men med påverkan på vattenkraften och till mycket höga 
kostnader. 

Risken är också uppenbar att de kommande prövningarna i domstol kommer att bli onödigt 
komplexa och utdragna i tiden. Det finns skäl att anta att många aktörer kommer att ifrågasätta 
beslut och underlag kring normsättningen, med förnyad hantering hos vattenmyndigheten och 
regeringen som följd. 

I sammanfattning anser jag att beslutsunderlaget uppvisar brister i sådan utsträckning, att det för 
mig inte framstår som lämpligt att nu fatta beslut om normer m m beträffande vattenförekomster 
påverkade av vattenkraft. Jag anser istället att ett rejält omtag, med en fördjupad analys av 
normsättningen, är nödvändigt och jag reserverar mig därför från beslut i den delen.      
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