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Sammanfattning

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram förslag till förvaltningsplan,
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka,
inför vattenarbetet 2021–2027. Dessa förslag samråds under sex månader, 1 november 2020–30 april 2021.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslutsunderlag





Missiv
G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-01-21 Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 i Södra
Östersjöns vattendistrikt
Förslag till yttrande SBN 2021-01-21 Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 i Södra
Östersjöns vattendistrikt

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2021-01-21
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns
vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de
kommande åren. Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats
från och med den 1 november: www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
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2021-01-12

Följande handlingar ingår i samrådet:
Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor)
Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)
Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
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Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik, som
styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra
vattenkvaliteten i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. En viktig del i
arbetet är att alla berörda, såväl myndigheter som organisationer, företag och privatpersoner, ska
kunna vara delaktiga. Samrådet syftar till att samla in synpunkter från olika aktörer så att beslut
kan fattas utifrån ett så brett underlag som möjligt.
Förslag till förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt
Förvaltningsplanen beskriver tillståndet hos vattnen i distriktet, hur vattnet övervakas och
används. Vattnets kvalitet bedöms med hjälp av många faktorer och det samlade resultatet
redovisas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Förvaltningsplanen ger en bra överblick av
vilka problem och risker som behöver åtgärdas i Södra Östersjöns vattendistrikt. Den blickar
också framåt och pekar ut riktningen för förvaltningen av vattenmiljön i distriktet på både kort
och lång sikt. Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel och nio bilagor.
Förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt
I Åtgärdsprogrammet återfinns förslag på vad myndigheter och kommuner ska göra för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dessa åtgärder är av administrativ art, vilket ofta
innebär att myndigheter och kommuner i sin tur ställer krav på olika aktörer att vidta fysiska
åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Åtgärdsprogrammet beskriver även de
samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärderna liksom de förväntade resultaten i miljön.
Förslag till miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt
Miljökvalitetsnormer säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt och är målet för
förbättringsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. Normalt sett ska en vattenförekomst nå minst ”god
status”. Ibland finns det dock anledning att göra undantag och tillåta att vattnet inte behöver nå
upp till god status, eller att god status ska nås vid en senare tidpunkt. Förslagen till
miljökvalitetsnormer som nu samråds finns i VISS: viss.lansstyrelsen.se. Kapitel 7 i
förvaltningsplanen beskriver hur miljökvalitetsnormerna tagits fram.
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka för Södra Östersjöns
vattendistrikt
Delförvaltningsplanen innehåller en beskrivning av de tilltagande problemen med vattenbrist.
Exempelvis frågeställningar som Vad är det som orsakar vattenbrist och vilka effekter ger det i
samhället? Planen beskriver vad som sker för att åtgärda och förebygga problemen och
innehåller förslag till ytterligare åtgärder, utöver de som finns i distriktets åtgärdsprogram för
vatten.
Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Miljökonsekvensbeskrivningen finns i ett särskilt dokument och identifierar och beskriver den
betydande miljöpåverkan som det kan medföra att genomföra åtgärdsprogrammet. Synpunkter
som gäller miljökonsekvenserna kommer att beaktas vid beslut om att fastställa åtgärdsprogram,
förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer.
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