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Välkommen till webbformuläret för samrådet gällande
Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 och reviderade
miljökvalitetsnormer för miljögifter för Sveriges fem
vattendistrikt!
Genom att du använder webbformuläret underlättar det vår sammanställning och arbete med
att förbättra vattenförvaltningsarbetet. Detta dokument innehåller alla frågor som finns i
webbformuläret i ett utskriftsvänligt format och kan exempelvis användas vid intern förankring
på respektive remissinstans.
Samrådsvar kan lämnas på följande dokument:
•

Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i
grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt - Åtgärder riktade till myndigheter och
kommuner samt konsekvensanalys (inklusive bilagor)

•

Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer för koppar och zink 2018-2021 för
Sveriges fem vattendistrikt baserade på modellerade biotillgängliga halter.

•

Föreskrifter om reviderade kvalitetskrav för vattenförekomster i respektive
vattendistrikt.
o

Bottenvikens vattendistrikt

o

Bottenhavets vattendistrikt

o

Norra Östersjöns vattendistrikt

o

Södra Östersjöns vattendistrikt

o

Västerhavets vattendistrikt

Webbformuläret är uppdelat i fyra avsnitt:
•

Avsnitt 1. Uppgifter om dig som besvarar frågorna

•

Avsnitt 2. Synpunkter på Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade
ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt (inklusive
bilagor)

•

Avsnitt 3. Synpunkter på Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer för
koppar och zink 2018-2021

•

Avsnitt 4. Synpunkter på föreskrifter om reviderade kvalitetskrav för
vattenförekomster i respektive vattendistrikt

Frågorna i formuläret är begränsade till maximalt 4000 tecken.
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Synpunkter på vattenförekomster
Det är också mycket värdefullt att få dina synpunkter på enstaka eller grupper av
vattenförekomster, statusklassning, miljökvalitetsnormer och praktiska vattenförbättrande
åtgärder. Dessa når du via en särskild samrådsknapp VISS.
Mer information om samrådet finns på vattenmyndigheternas hemsida.
Tack för att du deltar! Dina synpunkter är viktiga.
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Sammanfattning av frågor i webbformuläret

Samtliga svar ska registreras i ett unikt webbformulär.
Länk till webbformuläret har skickats till er officiella e-brevlåda.

Avsnitt 1 – Uppgiftslämnare
Namn*
Namn på organisation
E-post*
Typ av organisation (kryssval):*
 Branschorganisation, Enskilt företag, Ideell organisation, Kommun, Privatperson,
Statlig myndighet, Vattenorganisation (vattenråd, vattenvårdsförbund), Övriga
Har du deltagit på något samrådsmöte under detta samråd?*
 (Ja/Nej)

Avsnitt 2 – Förslag till Åtgärdsprogram 2018–2021 för nya
prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten
Med åtgärder avses i det här avsnittet de styrmedel som myndigheter och kommuner behöver
genomföra och som, direkt eller indirekt, leder till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
1a) Framgår det av samrådsmaterialet (åtgärdsprogram inklusive bilagor) hur
åtgärdsprogrammet är framtaget samt dess övergripande syfte?
 (Ja/Till stor del/Till liten del/Nej)
1b) Vad saknas eller behöver ändras?
2a) Framgår det hur miljökvalitetsnormerna (MKN) för de nya prioriterade ämnena för
ytvatten samt PFAS (summa 11) för grundvatten är satta?
 (Ja/Till stor del/Till liten del/Nej)
2b) Vad saknas eller behöver ändras?
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3a) Är de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet tillräckliga för att följa MKN eller anser du
att det saknas åtgärder?
 (Ja/Nej)
3b) Beskriv vilka åtgärder som du anser saknas och vilken åtgärdsmyndighet som bör
genomföra dem.
4a) Har du förbättringsförslag eller andra synpunkter på åtgärderna i åtgärdsprogrammet?
 (Ja/Nej)
4b) Välj den åtgärd eller de åtgärder som du vill lämna synpunkter på.
 Lista över samtliga åtgärder ni vill kommentera. Åtgärderna är benämnda med
Myndighet X, exempelvis Boverket 1, Länsstyrelserna 4 och Kommunerna 8.
4c) Skriv din synpunkt.
4d) Finns det fler åtgärder som du har synpunkter på? (om ”Ja” kan du välja fler åtgärder)
 (Ja/Nej)
5a) Framgår det hur de samhällsekonomiska konsekvenserna av åtgärdsprogrammet är
beräknade, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella
osäkerheter i samband med dessa uppskattningar?
 (Ja/Nej)
5b) Vad saknas eller behöver ändras?
6a) Innehåller miljökonsekvensbeskrivningen en tillräcklig beskrivning av den betydande
miljöpåverkan som kan antas uppkomma från åtgärdsprogrammet?
 (Ja/Till stor del/Till liten del/Nej)
6b) Vad saknas eller behöver ändras?
7a) Innehåller MKB:n tillräcklig information om hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger
bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella osäkerheter i samband med
framtagandet av MKB:n?
7b) Vad saknas eller behöver ändras?
8) Här har du eller din organisation möjlighet att lämna övriga synpunkter på avsnitt 2, Förslag
till Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i
grundvatten.

Formulär samrådsfrågor gällande
förslag till åtgärdsprogram 2018-2021
OBS! Svaren ska registreras i
webbformuläret

5 (6)

Avsnitt 3 – Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer
för koppar och zink 2018 – 2021
9a) Framgår det hur miljökvalitetsnormerna (MKN) för koppar och zink är satta?
 (Ja/Nej)
9b) Vad saknas eller behöver förändras?
10a) Redogör underlagsrapporten för hur beräkningarna gjorts, vilka antaganden som gjorts
och eventuella osäkerheter i samband med framtagandet av reviderade
miljökvalitetsnormer (MKN)?
 (Ja/Till stor del/Till liten del/Nej)
10b) Vad saknas eller behöver ändras?
11a) Framgår det av rapporten vad skillnaden blir när man nu övergår från totalhalter till
modellerade biotillgängliga halter för koppar och zink?
 (Ja/Till stor del/Till liten del/Nej)
11b) Vad saknas eller behöver ändras?
12) Här har du eller din organisation möjlighet att lämna övriga synpunkter på avsnitt 3,
Underlagsrapport till reviderade miljökvalitetsnormer för koppar och zink 2018 - 2021.

Avsnitt 4 - Föreskrifter om reviderade kvalitetskrav för
vattenförekomster i respektive vattendistrikt
13) Framgår det varför undantag satts för vissa vattenförekomster?
 (Ja/Nej)
14) Här har du eller din organisation möjlighet att lämna övriga synpunkter på avsnitt 4.
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