Gästriklands vattenråd

Minnesanteckningar från möte 2019-09-05 i Gävle

Närvarande:
Eva Jackson, Ordförande, Gävle kommun
Johan Rune, Sandviken Energi AB
Per-Olof Uhrus, Mellanskog och Lantbrukarnas Riksförbund
Inger Lindbäck, Gävle Energi AB
Anna Hansson, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
Pirjo Gustafsson, Lantbrukarnas Riksförbund
Magnus Westerstrand, Gävle kommun
Bernt Moberg, Sportfiskarna
Elisabeth Österberg, Sandvik Materials Technology
Maria von Hoffsten, Länsstyrelsen Gävleborg (del av tid)

1. Val av sekreterare samt justerare (rullande schema)

Elisabeth Österberg valdes till sekreterare för mötet. Samma justerare som granskare,
d.v.s. Johan Rune.

2. Val av granskare för minnesanteckningar

Johan Rune valdes till granskare av minnesanteckningarna.

3. Föregående minnesanteckningar

Ordförande gick igenom föregående mötesanteckningar som lades till handlingarna.

4. Diskussion om val av ny ordförande
Vid tidigare möte har Eva Jackson framfört att hon vill hitta en ny ordförande för
Vattenrådet, då hon i sitt nuvarande arbete inte har möjlighet att använda den tiden
som hon själv önskar till ordförandeskapet. Magnus Westerstrand från Gävle kommun
(som diskuterades vid tidigare möte) informerade om att såsom hans tjänst är
utformad kan han inte åta sig ordförandeskapet.

Deltagarna vid mötet gav förslaget att Eva Jackson tillfrågar miljöchefen i Gävle
kommun (Patrik Gustavsson) respektive VGS:s miljöchef (Anna Bredberg) för att se om
det finns möjlighet att hitta en ordförande inom deras verksamheter.

5. Aktuellt från Länsstyrelsen Gävleborg

Statusklassning och VISS
Statusklassificering av länets vattenförekomster, d.v.s. bedömning av hur vattnen mår,
har utförts under 2019 och ska vara inlagt i VISS senast 2019-09-06.
Ang VISS: det finns mycket gammal information. För att få senaste bedömningen är det
viktigt att välja ”Förvaltningscykel 3”. Det som står under ”Statusklassning”,
”Påverkanskällor” och ”Riskbedömningar” är uppdaterat. Sammanvägningen av
Ekologisk status samt Kemisk status kommer troligen att saknas några månader till.

Efter det kommer åtgärdsförslag i VISS ses över till 22/11, samt översyn av undantag
från miljökvalitetsnormerna (MKN) att uppdateras (ska vara klart till 2020-04-01).
Översyn av MKN och undantag ska vara klart 2020-04-01. Samråd förvaltningsplan,
åtgärdsplan och åtgärdsprogram kommer att gå ut hösten 2020.

Hemsidan
Vattenorganisationer.se, där vattenrådets hemsida finns, kommer att läggas ned 201912-31. Vattenrådet behöver besluta om man vill fortsätta att ha en hemsida. Mötet enas
om att det är viktigt att det går att se att det finns ett Gästriklands Vattenråd på
internet. Det skulle t.ex. bara kunna finnas kontaktuppgifter till ordförande. Maria och
Pirjo tittar vidare på alternativen:
1.
2.
3.
4.

Behövs en egen domän?
Kan Länsstyrelsens domän nyttjas?
Kan sharepoint nyttjas?
Kan man kombinera alternativ 2 och 3.

6. Ekonomi
Ingen ny information gavs detta möte.

7. Aktiviteter i verksamhetsplan för Vattenrådet för år 2017 med utblick mot 20182019
Bernt tog upp att det vore intressant att få mer information om hur olika vattenråd i
landet arbetar. T ex att ta hit någon/några från välfungerande vattenråd för att få goda
exempel. Med det som inspiration kan vi jobba vidare med verksamhetsplanen.
Deltagarna vid mötet tyckte förslaget var bra och person/personer kommer att bjudas
in till nästa möte. Tips på olika personer att bjuda in lämnas till Eva.

8. Övriga frågor

Under övriga frågor informerades om
- Läget inom gruvdriften (Johan Rune):
Lovisa gruvorna har ansökt om tillstånd för bearbetningskoncession hos Bergsstaten.
Ansökningshandlingarna är ute på remiss. Gävle kommun har t ex svarat och påpekat
att det finns brister i ansökan som gäller bland annat påverkan på recipient.
-

Information om LOVA-projekt för Storsjön (Anna Hansson):
VGS har ansökt om LOVA-medel för en uppdatering av studie om utsläppen av fosfor
och kväve till Storsjön, vilket är en uppföljning och jämförelse mot den studie som
gjordes 1998. Information om utsläppsmängder från en 5 års period kommer att
inhämtas från verksamhetsutövare, troligtvis under Q4 2019. Uppgifter hämtas även

-

-

-

-

från Gästriklands vattenvårdsförening. Det är på gång att upphandla konsult för den
uppdaterade studien.

Informerade om Kungsbäcken restaurering (Magnus Westerstrand):
Ej påskrivet ännu av politikerna. Gävle kommun kommer att skriva kontrakt med
länsstyrelsen som blir utförare. Kommer att starta restaureringen (lekområden,
vandring etc för öring samt andra arter) under 2019. Budget: 300-400 000 sek.

Gävle Kraftvärme, omlöp Strömdalen (Inger Lindbäck):
Ett projekt för att skapa passage förbi kraftverket Strömdalen. Finns ett utkast på
genomförande. Behöver omarbetas innan samrådshandlingar tas fram. Det är
komplicerat att hitta en bra fungerande lösning på platsen. Norconsult har lämnat ett
förslag.
Gävle kraftvärme samt SEAB (Inger och Johan):
Gävle kraftvärme och SEAB har anmält sina kraftverk till den nationella
omprövningsplanen. Samtliga verk ska omprövas inom en 20 årsperiod. Beslut om
tider för omprövningarna kommer från länsstyrelsen under hösten. Samtliga
anläggningar som är anmälda till den nationella planen kan sedan söka pengar från
Vattenkraftens miljöfond för de miljöåtgärder som krävs.

Samrådshandling, Bottenhavets Vattenmyndighet (Pirjo Gustafsson):
Remisshandling som ska svaras på senast den 1 november. LRF, Gävle kommun samt
Sandvikens kommun kommer att svara på remissen. Pirjo informerade om att
Vattenrådet nämns som en viktig funktion på flera ställen i remisshandlingen, vilket
är intressant. Remissen ligger ute på Vattenmyndighetens hemsida och är öppen för
alla att svara på.

Testeboån vattenkraft (Bengt Moberg):
Arbetet med att restaurera den biologiska mångfalden i Testeboån har pågått länge
och nu börjar man kunna se resultat från arbetet. Under 2019 har man t.ex. uppmätt
att ca 200 st laxar vandrat upp i Testeboån, vilket är mycket större än vad som
tidigare har uppmätts. Målet är 1 000 st vandrande laxar per år. Alla kraftverk i
Testeboån är anmälda enligt den nationella omprövningsplanen, vilket innebär att de
senare kan söka pengar från Vattenkraftens miljöfond. Det är endast de tillstånd för
vattenkraftverken som är 15 år eller äldre som ska omprövas.
Nationella omprövningsplanen nämner följande vattenkraftverk:
o Hamrångeån (4st, varav 1 st berörs av omprövning) ska omprövas år 2021,
o Testeboån (6 st, varav en person äger 4 st av kraftverken) ska omprövas år
2022
o Gavleån (6 st i drift samt finns tillstånd för att bygga ett nytt i Forsbacka;
Gävle Kraftverk äger 5 st och Gävle kommun 1 st som Nilsson Kraft AB driver)
ska omprövas år 2039.
o Jädraån (8 st i drift, varav 1 st ska omprövas inom 5 år) ska omprövas år
2039.

Ur Vattenkraftens miljöfond kan ägare av kraftverk ansöka pengar för att
miljöanpassa anläggningarna eller helt ta bort kraftverken. Om man tar bort
kraftverk ges generösa ersättning. Det är standardiserat hur kraftverken
värderas, vilket innebär att man slipper diskussion om värderingen. Enligt
Bernt betalar fonden ut 95 % av värderat värde till ägarna vid nedläggning
och ersätter 85 % av kostnaden för restaureringen.

9. Godkänna att vara med på anteckningarna

Alla mötesdeltagare godkänner att finnas med i minnesanteckningarna.

10. Nästa möte

Nästa möte blir den 6 februari 2020 kl. 10-12 (kaffe 09.30).
Plats Gävle Centralkonferens.
Elisabeth Österberg
Sekreterare

