Samråd inom vattenförvaltning i Norra Östersjöns
vattendistrikt
Länsstyrelsen Västmanlands län, som också är Vattenmyndighet för Norra 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. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast
den 30 april 2021.
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. Med väl underbyggda och
förankrade beslut har vi bättre förutsättningar att bevara och förbättra Sveriges vatten.
Samrådet kungörs i dagstidningar inom vattendistriktet sista veckan i oktober 2020.
Samrådshandlingarna finns på vattenmyndigheternas webbplats:
www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Handlingarna finns även tillgängliga hos samtliga
kommuner och länsstyrelser inom distriktet.
Under samrådsperioden genomförs andra samråd som berör Vattenmyndighetens arbete.
Havs- och vattenmyndigheten samråder om förslag till åtgärdsprogram enligt
havsmiljöförordningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (se information på
www.havochvatten.se/remiss-åph2020).
I slutet av detta missiv finns en lista över samrådsinstanser som har fått särskild inbjudan att
delta i samrådet. Men alla som vill får lämna synpunkter! Sist i missivet redovisas också i
vilka tidningar samrådet har kungjorts.

För några vattenförekomster kommer samrådet att starta senare och pågå kortare tid, från och
med 1 mars 2021 till och med 30 april 2021. Denna kortare samrådstid gäller bara
vattenförekomster, både kraftigt modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som
påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024 enligt ”Nationell plan för
omprövning av vattenkraft”, NAP. Regeringen beslutade om NAP den 25 juni 2020 och
Vattenmyndigheten behöver följa tidsplanen med översyn av vattenkraftens påverkan
inklusive eventuella KMV-utpekanden och undantag. Miljökvalitetsnormer för dessa vatten
kommer att vara uppdaterade och ingå i samrådet från den 1 mars 2021. En separat
kungörelse gällande samrådstiden för dessa vattenförekomster kommer att publiceras i
februari 2021.
För vattenförekomster som påverkas av vattenkraftverk med prövningsår senare än 2024,
kommer översynen att göras senare och i god tid innan respektive prövningstillfälle.
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Ankomst: 2020-12-02 - Dnr 2020-924

Kortare samrådstid för vatten med påverkan från vattenkraft

Detta material ingår i samrådet
Förslag till förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt
Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i distrikten mår, hur de övervakas och
förvaltas. Den blickar också framåt och pekar ut riktningen för förvaltningen av vattenmiljö i
distriktet på både kort och lång sikt. Förvaltningsplanen för 2021–2027 är indelad i tio kapitel
plus ett antal bilagor. Tillsammans med miljökvalitetsnormerna och åtgärdsprogrammet är
förvaltningsplanen vattenmyndigheternas viktigaste verktyg för att kunna genomföra
vattendirektivet i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Förslag till miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt
Miljökvalitetsnormer säger vilken kvalitet ett vatten ska ha vid en viss tidpunkt och är målet
för förbättringsåtgärderna i åtgärdsprogrammet. Vattnets kvalitet bedöms efter många
faktorer, både ekologiska och kemiska. 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. Vattendelegationen i
vattendistriktet beslutar om miljökvalitetsnormerna som publiceras på webbplatsen
vattenmyndigheterna.se. Kapitel 7 i förvaltningsplanen beskriver mer hur
miljökvalitetsnormerna fungerar.

Förslag till åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt
Åtgärdsprogrammet talar om för myndigheter och kommuner vad de behöver 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 konsekvenserna för
miljön.

Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
Delförvaltningsplanen innehåller en beskrivning av de tilltagande problemen med vattenbrist.
Vad är det som orsakar vattenbrist och vilka effekter ger det i samhället? Planen beskriver vad
som sker för att åtgärda och förebygga problemen, inte minst inom vattenförvaltningsarbetet.
Den innehåller också förslag till ytterligare åtgärder, utöver de som finns i distriktets
åtgärdsprogram för vatten. Dokumentet ger även en internationell utblick och en bild av hur
ett framtida klimat kan påverka vattenbristen.

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen till Åtgärdsprogram 2021–2027 identifierar och beskriver den
betydande miljöpåverkan som det kan medföra att genomföra åtgärdsprogrammet.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att revideras efter samrådet. Synpunkter som
gäller miljökonsekvenserna kommer istället att beaktas vid beslut om att fastställa
åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer.
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Underlagsmaterial till samrådet
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) kan du hitta mycket av det underlag som
Vattenmyndigheten har använt för att ta fram samrådshandlingarna. Underlaget utvecklas
och förbättras kontinuerligt.

Samrådsmöten
Vattenmyndigheten planerar att anordna samrådsmöten. På www.vattenmyndigheterna.se
finns mer information. På grund av den rådande pandemisituationen kan
Vattenmyndigheterna välja att genomföra samrådsmöten digitalt.

Lämna synpunkter digitalt
Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning.
Vattenmyndigheten kommer sedan att sammanställa alla inkomna synpunkter och bedöma
vilka eventuella förändringar som behöver göras. Exempelvis kan det vara någon fråga som
kräver ytterligare arbete, eller något som behöver förtydligas. Vattendelegationen inom
respektive distrikt kommer därefter att besluta om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.
Dina synpunkter ska ha inkommit till Vattenmyndigheten senast 30 april 2021. Information
om hur du lämnar synpunkter hittar du på www.vattenmyndigheterna.se/samrad. Följ
instruktionerna på hemsidan. Du kan tycka till om hela eller delar av samrådet.
Har du inte tillgång till internet går det bra att skicka in dina handlingar med vanlig post. Det
är viktigt att du anger diarienumret. Vi uppskattar om dina synpunkter kan följa
samrådsdokumentets disposition. Adressen är:
Länsstyrelsen Västmanlands län
Samrådssvar dnr 537-6213-2020
Att: Vattenmyndigheten
721 86 Västerås
Tillsammans värnar vi vattnets värden!
Med vänliga hälsningar

Minoo Akhtarzand
Landshövding i Västmanlands län
Ordförande i vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt
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Sändlista
Regeringskansliet
Finansdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet

Domstolar
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Centrala myndigheter
Regeringskansliet, Finansdepartementet
Regeringskansliet, Miljö- och
energidepartementet
Regeringskansliet,
Näringsdepartementet
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
SMHI
Socialstyrelsen
Statens geotekniska institut
Svenska Kraftnät
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut (SMHI)
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen

Bergsstaten
Boverket
Energimyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Försvarsmakten, Högkvarteret
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Jordbruksverket
Kammarkollegiet
Kemikalieinspektionen
Kustbevakningen
Lantmäteriet
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Miljödepartementet
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
Naturvårdsverket
Naturhistoriska riksmuseet

Länsstyrelser
Länsstyrelsen Dalarnas län
Länsstyrelsen Stockholms län
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Örebro län
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Kommuner och regioner
Arboga kommun

Laxå kommun

Säters kommun

Askersund kommun

Lekebergs kommun

Södertälje kommun

Botkyrka kommun

Lidingö stad

Tierps kommun

Danderyds kommun

Lindesbergs kommun

Trosa kommun

Degerfors kommun

Ljusnarsbergs kommun

Tyresö kommun

Ekerö kommun

Ludvika kommun

Täby kommun

Enköpings kommun

Nacka kommun

Upplands Väsby kommun

Eskilstuna kommun

Nora kommun

Upplands-Bro kommun

Fagersta kommun

Norbergs kommun

Uppsala kommun

Finspångs kommun

Norrköpings kommun

Vallentuna kommun

Flens kommun

Norrtälje kommun

Vaxholms stad

Gagnefs kommun

Nykvarns kommun

Vingåkers kommun

Gnesta kommun

Nyköpings kommun

Värmdö kommun

Hallsbergs kommun

Nynäshamns kommun

Västerås kommun

Hallstahammars kommun

Oxelösunds kommun

Älvkarleby kommun

Haninge kommun

Sala kommun

Örebro kommun

Heby kommun

Salems kommun

Österåkers kommun

Huddinge kommun

Sigtuna kommun

Håbo kommun

Östhammars kommun
Region Dalarna

Hällefors kommun

Skinnskattebergs kommun
Smedjebackens kommun

Järfälla kommun

Sollentuna kommun

Region Sörmland

Katrineholms kommun
Knivsta kommun
Kumla kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun

Solna stad
Stockholms stad
Strängnäs kommun
Sundbybergs stad
Surahammars kommun

Region Uppsala
Region Västmanland
Region Örebro län

Universitet och högskolor
Kungliga tekniska Högskolan, KTH
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Södertörns Högskola
Uppsala universitet
Örebro universitet

6

Region Stockholm

Vattenråd och vattenorganisationer i Norra Östersjöns vattendistrikt
Arbogaåns vattenförbund

Märstaåns vattensamverkan

Brunnsvikensamarbetet

Norra Stockholmsåsens grundvattenråd

Bällstaågruppen

Nyköpingåarnas vattenvårdsförbund

Edsviken vattensamverkan

Oxunda vattensamverkan

Fyrisåns vattenförbund

Råcksta å vattenråd

Föreningen Rädda Tisnaren

Sagåns vattenråd

Föreningen Tegelsmorasjön

Sotterns Vänner

Föreningen Vendelsjön

Svartåns vattenråd

Hedströmmens vattenförbund

Svealands kustvattenvårdsförbund

Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd

Sävaåns Vattenråd

Hjälmarens vattenförbund

Testens bad- och sjöförening

Hjälmarens vattenvårdsförbund

Trosaåns vattenvårdsförbund

Igelbäcksgruppen

Tyresåns vattenvårdsförbund

Intressentgruppen Köpingsån-Köpingsviken

Tämnarens vattenråd

Isätrabäckens vattenråd

Vansjö Nordsjö vattenvårdsförening

Kolbäcksåns vattenförbund

Vattenrådet Fyris Östra Källor

Mälarens vattenvårdsförbund

Åkerströmmens vattenvårdssamverkan
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Tidningar där samrådet har kungjorts
Arbetarbladet

Karlskoga Kuriren

Smålänningen

Arvika Nyheter

Karlskoga Tidning

Sundsvalls Tidning

Avesta Tidning

Katrineholms-Kuriren

Svenska Dagbladet

Barometern/Oskarshamns-Tidningen

Kristianstadsbladet

Sydsvenskan

Blekinge Läns Tidning, BLT

Ljusdals-Posten

Sydöstran

Bohuslänningen

Ljusnan

Söderhamns-Kuriren

Borlänge Tidning

Lokaltidningen

Södermanlands Nyheter

Borås Tidning

Länstidningen Södertälje

Södra Dalarnes Tidning

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning

Länstidningen Östersund

Tidningen Härjedalen

Dagens Nyheter

Mariestads-Tidningen

Tidningen Ångermanland

Dala-Demokraten

Mora Tidning

Tranås Tidning

Dalslänningen

Motala & Vadstena Tidning

Trelleborgs Allehanda

Enköpings-Posten

Nerikes Allehanda

Ttela

Eskilstuna-Kuriren, Strengnäs tidn.

Norra Skåne

Ulricehamns Tidning

Fagersta-Posten

Norrbottens-Kuriren

Upsala Nya Tidning

Falköpings Tidning

Norrköpings tidningar

Vestmanlands Läns Tidning

Falu Kuriren

Norrländska Socialdemokraten

Vetlanda-Posten

Filipstads Tidning

Nya Lidköpings-Tidningen

Vimmerby Tidning/Kinda-Posten

Folkbladet

Nya Ludvika Tidning

Värmlands Folkblad

Folkbladet Norrköping

Nya Wermlands-Tidningen

Värnamo Nyheter

Gefle Dagblad

Nynäshamns Posten

Västerbottens-Kuriren

Gotlands Allehanda

Piteå-Tidningen

Västerviks-Tidningen

Gotlands Tidningar

Sala Allehanda

Västgöta-Bladet

Göteborgs-Posten

Skaraborgs Allehanda

Ystads Allehanda

Hallands Nyheter

Skaraborgs Läns Tidning

Ölandsbladet

Hallandsposten

Skånska Dagbladet

Örnsköldsviks Allehanda

Helsingborgs Dagblad, NST, LP

Smålands Dagblad

Östersunds-Posten

Hudiksvalls Tidning

Smålandsposten

Östgöta Correspondenten

Jönköpings-Posten

Smålands-Tidningen (Eksjö)
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