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Sändlista
Samråd om förslag till Danmarks vattenområdesplaner 2021 – 2027 och
medföljande miljörapport
Danska myndigheter underrättade Sverige i augusti 2020 om att arbetet med
vattenområdesplaner för planperioden 2021 – 2027 hade påbörjats.
Naturvårdsverket svarade Danmark i oktober och bekräftade att Sverige önskade
att delta i den fortsatta miljöbedömningen.
Miljöstyrelsen meddelade i december 2021 att ett förslag till
vattenområdesplaner för 2021 – 2027 och ett antal dokument till denna plan
hade sänts för samråd med allmänheten. Miljöministeriet har nu också följt upp
denna information med en kort läsanvisning vad gäller möjlig
gränsöverskridande miljöpåverkan.
I miljörapporten till vattenområdesplanerna, kap 9.7 sammanfattas kort de
bedömda gränsöverskridande miljöpåverkningarna i Öresund. I övrigt hänvisas
till den medföljande läsanvisningen som en ingång till det omfattande materialet
som kan hämtas på höringsportalen Høringsdetaljer - Høringsportalen
(hoeringsportalen.dk)
Samråd enligt Esbokonventionen och dess protokoll
Enligt protokollet om strategiska miljöbedömningar till konventionen om
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, ska ett
land (upphovspart) som avser att genomföra en plan eller ett program som kan
antas medföra betydande gränsöverskridande påverkan på miljön eller hälsan i
ett annat land (utsatt part) underrätta det berörda landet om detta och om den
utsatta parten så önskar inleda samråd.
Naturvårdsverket är enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) ansvarig
myndighet för att lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra
skyldigheter för miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande
sammanhang.
Möjlighet att lämna synpunkter på Danmarks förslag till
vattenområdesplaner 2021 – 2027
Naturvårdsverket önskar eventuella synpunkter på den framtagna
vattenområdesplanen och övriga dokument senast den 17 juni 2022 för att kunna
lämna ett samlat svar till Danmark senast den 22 juni 2022.
Svar sänds med e-post till registrator@naturvardsverket.se, ange NV-06660-20.
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Underlag till detta samråd liksom tidigare underlag och Sveriges svar med
yttranden i detta ärende kommer också att kunna hämtas på Naturvårdsverkets
webbplats http://www.naturvardsverket.se/esbo
För ytterligare information om denna samrådsremiss vänligen kontakta
Naturvårdsverket, Egon Enocksson egon.enocksson@naturvardsverket.se
Tel: 010-698 11 91
_______________________
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