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Ämne: Samråd om vattenförvaltning 2021-2027
Till länsstyrelser, kommuner, vattenråd och andra berörda aktörer i Södra Östersjöns
vattendistrikt.
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.
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).
Samrådshandlingarna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats från och
med den 1 november: www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
Detta meddelande skickas till kommuners och myndigheters officiella epostbrevlåda. Det
behöver skickas vidare till flera olika funktioner inom kommunen, till VA-huvudmannen
och till dem som ansvarar för fysisk planering, naturvård och tillsyn enligt miljöbalken.
Observera att en kommun eller en länsstyrelse kan ingå i flera vattendistrikt och därmed
få utskick från flera vattenmyndigheter.
Vattenmyndigheten behöver era synpunkter senast den 30 april 2021. Vi ser helst att ni
använder det webbformulär som har tagits fram för att svara på samrådet. Det underlättar
vår sammanställning och gör att vi enklare kan väga samman synpunkterna. Det finns
möjlighet att lämna synpunkter på alla delar av materialet, men det är inte nödvändigt att
svara på alla frågor.Välj ut de delar som din organisation känner er berörda av.
Information om hur ni lämnar synpunkter, webbformulär och adresser hittar ni på
webbplatsen: www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
Notera också att vattenmyndigheten samråder särskilt om miljökvalitetsnormer för
vattenförekomstersom påverkas av vattenkraft. Detta samråd påbörjas 1 mars 2021 och
avslutas 30 april 2021. I detta samråd gäller det påverkan från den vattenkraft som
omprövas 2022–2024, enligt den nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften,
NAP.

Era synpunkter är viktiga för att de kommande årens vattenförvaltning ska baseras på ett
genomarbetat och väl förankrat underlag.
Vänliga hälsningar
Irene Bohman
Vattenvårdsdirektör
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