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Samråd Vattenmyndigheten i Bottenviken - Förslag till Åtgärdsplan,
Miljökvalitetsnormer och Förvaltningsplan 2015-2021
Den 1 november 2014 startade Vattenmyndigheternas samråd om förslag till
Åtgärdsplan, Miljökvalitetsnormer och Förvaltningsplan för perioden 2015-2021.
I samrådet ingår även en miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogrammet.

Samrådet pågår till den 30 april 2015 och riktar sig till kommuner,
myndigheter, vattenråd, företag, organisationer men också till enskilda
personer som är intresserade av vattenfrågor. Det kommer inte finnas möjlighet
till uppskov av sista svarsdatum.

Beslut om samtliga produkter tas av vattendelegationen i Bottenvikens
vattendistrikt i december 2015.

Var hittar jag handlingarna?
Samrådshandlingarna finns att hämta på vattenmyndighetens hemsida på:
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/bottenviken/deltagande-och-dialog/samrad-in
for-storre-beslut/samrad-forvaltningscykeln-2009-2015/Pages/default.aspx

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt kommer även att skicka ett
tryckt exemplar av samrådshandlingarna till er i början av december. Fler
exemplar kommer att delas ut vid samrådsmöten och workshop.

Vad handlar samrådet om?
Samrådet handlar om vilka mål som behöver nås i sjöar, vattendrag, kuster och
grundvatten och vilka åtgärder som krävs för att få en bra vattenmiljö och ett
bra dricksvatten i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

I Åtgärdsprogrammet finns flera förslag till åtgärder som är direkt riktade

till kommunerna, bl.a. vad avser skydd för dricksvatten, fysiska åtgärder i
påverkade vatten och tillståndsprövning. Åtgärdsprogrammet utgår från de krav
på vattnets kvalitet och status som finns i förslaget till Miljökvalitetsnormer
men också från den beskrivning av vattenförvaltningsarbetet som framgår av
Förvaltningsplanen.

Samrådsmöten
För att ge möjlighet att ställa frågor och få information om olika delar av
samrådet kommer Vattenmyndigheten att ordna möten kring samrådet på olika
platser i Norrbotten och Västerbotten under januari-mars 2015. Mötena sker
tillsammans med vattenrådens styrgrupper på ca 15 platser i distriktet.
Information om var och när mötena hålls kommer att finnas på vattenmyndighetens
hemsida.

Workshop 11-12 februari 2015
Vattenmyndigheten kommer också att bjuda in kommuner, myndigheter, vattenråd,
företag och andra intresserade till en workshop om samrådet på Medlefors
folkhögskola i Skellefteå den 11-12 februari 2015. Workshopen pågår i två dagar
med ett särskilt fokus den andra dagen på de åtgärdsförslag som berör
kommunernas arbete. Program och anmälan kommer att finnas på vattenmyndighetens
hemsida.

Med vänlig hälsning

Lisa Lundstedt
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