Samråd inom vattenförvaltningen i Bottenhavets
vattendistrikt
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, som är Vattenmyndighet för Bottenhavets vattendistrikt,
har tagit fram förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en
delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet i Bottenhavets
vattendistrikt under perioden 2021–2027. Dessa förslag samråds nu under sex månader, från
och med den 1 november 2020 till och med den 30 april 2021. Synpunkter på
samrådsdokumenten ska ha kommit in till Vattenmyndigheten senast den 30 april 2021.
Alla länder i Europeiska unionen arbetar sedan år 2004 med en gemensam vattenpolitik, som
styrs av det så kallade vattendirektivet. Syftet med direktivet är att säkerställa långsiktigt
hållbara ekosystem i vattendrag, sjöar, grundvatten och kustnära havsområden. Det är en
förutsättning för en fortsatt och hållbar användning av våra vattenresurser för samhällets
olika behov. Vattenförvaltningen omfattar allt arbete som genomförs i Sveriges fem
vattendistrikt för att uppnå detta, och det planeras och samordnas av vattenmyndigheten i
respektive vattendistrikt. Bottenhavets vattendistrikt omfattar området från Dalälven i söder
till Leduån i norr. I distriktet ingår hela eller delar av sju län och 52 kommuner, och förutom
allt yt- och grundvatten inom detta landområde omfattar det också hela kuststräckan från
Gävlebukten till Nordmalingsfjärden.
En viktig del i vattenförvaltningen är att alla berörda, såväl myndigheter och kommuner som
organisationer, företag och privatpersoner, ska kunna vara delaktiga i olika delar av arbetet.
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 distriktets vatten och garantera en långsiktigt hållbar
vattenanvändning.
Det samråd som nu börjar har kungjorts i dagstidningar inom hela vattendistriktet under sista
veckan i oktober 2020. Samrådshandlingarna och mer information om samrådet finns på
vattenmyndigheternas gemensamma webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad.
Handlingarna finns också tillgängliga hos samtliga kommuner och länsstyrelser inom
distriktet.
Under samrådsperioden genomförs också ett annat samråd som berör Vattenmyndighetens
arbete. Havs- och vattenmyndigheten samråder i hela landet 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 naturligtvis lämna synpunkter och bidra i arbetet! Sist i
missivet redovisas också vilka tidningar inom Bottenavets vattendistrikt som samrådet har
kungjorts i.

Kortare samrådstid för vatten med påverkan från vattenkraft
För några vattenförekomster i distriktet kommer det att ske ett särskilt samråd som startar
senare och pågår under en kortare tid, från och med den 1 mars 2021 till och med den 30 april
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2021. Denna kortare samrådstid gäller bara vattenförekomster inom vattendistriktet som
påverkas av vattenkraft och som berörs av omprövningar under åren 2022–2024 enligt
regeringens beslut om ”Nationell plan för omprövning av vattenkraft”. Regeringen beslutade
om den nationella planen den 25 juni 2020 och Vattenmyndigheten behöver nu följa tidplanen
för kommande prövningar med en översyn av vattenkraftens påverkan och förutsättningar
för de miljöanpassningar som ska ske. Detta inkluderar eventuella utpekanden av så kallade
kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) och undantag i normsättningen. Med hänsyn
till omfattningen och komplexiteten i det arbetet, och då många förutsättningar och tidplanen
för översynen av dessa vatten hittills har varit oklara, behöver Vattenmyndigheten ytterligare
tid på sig för att göra färdigt arbetet på ett bra sätt. Förslag till miljökvalitetsnormer och
eventuella KMV-utpekanden för dessa vatten kommer att vara uppdaterade och ingå i
samrådet från den 1 mars 2021. En separat kungörelse gällande samrådet för dessa
vattenförekomster kommer att publiceras i februari 2021.
För vattenförekomster som påverkas av vattenkraftsverksamheter som ska prövas senare än
2024 kommer översynen att göras senare och i god tid innan respektive prövningstillfälle. Det
innebär att det i detta samråd bara finns schabloniserade förslag till miljökvalitetsnormer och
KMV-utpekanden för vattenförekomster som påverkas av sådana vattenkraftsanläggningar.
Dessa förslag till miljökvalitetsnormer innebär i princip ett standardiserat krav på att uppnå
god ekologisk status eller potential till den tidpunkt som följer av när verksamheten ska
omprövas enligt planen. Någon mer detaljerad analys eller översyn av förutsättningarna för
varje enskild vattenförekomst har inte gjorts nu, utan det kommer istället att göras i god tid
innan prövningarna ska genomföras. Samråd om förslag till mer preciserade
miljökvalitetsnormer och eventuella KMV-utpekanden kommer att äga rum inom ramen för
den översynen.

Detta material ingår i samrådet
Förslag till förvaltningsplan för Bottenhavets 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 vattenmiljön 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 genomföra
vattendirektivet i Bottenhavets vattendistrikt.

Förslag till miljökvalitetsnormer för Bottenhavets 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
Bottenhavets vattendistrikt kommer att besluta om miljökvalitetsnormerna som publiceras i
författningssamlingen för Länsstyrelsen Västernorrland. Förslag till miljökvalitetsnormer för
alla vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt finns i nuläget tillgängliga via databasen
VISS (VattenInformationsSystemSverige), www.viss.lansstyrelsen.se. Kapitel 7 i
förvaltningsplanen beskriver mer hur miljökvalitetsnormerna fungerar.
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Förslag till åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt
Åtgärdsprogrammet redovisar 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 också 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.

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 flera samrådsmöten i distriktet under
samrådsperioden. På www.vattenmyndigheterna.se kommer det att finnas mer information
om samrådsmötena. På grund av den rådande pandemisituationen kommer
Vattenmyndigheten huvudsakligen att genomföra mötena digitalt. Det kan bli aktuellt att
kombinera digitala möten med fysiska, men mer information om detta kommer senare.

Lämna synpunkter digitalt
Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. Det går som sagt
att lämna in synpunkter fram till och med den 30 april 2021. Vattenmyndigheten kommer
sedan att sammanställa alla inkomna synpunkter och bedöma vilka eventuella förändringar
som behöver göras i materialet. Exempelvis kan det vara någon fråga vi behöver arbeta mer
med, eller så behöver något förtydligas eller vidareutvecklas. Vattendelegationen för
Bottenhavets vattendistrikt kommer sedan att besluta om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram
och miljökvalitetsnormer för vatten 2021–2027.
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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 så att vi vet att ditt svar gäller just vårt vattendistrikt. Vi
uppskattar om dina synpunkter kan följa samrådsdokumentets disposition. Adressen är:
Länsstyrelsen Västernorrlands län
Samrådssvar dnr 537-9634-2020
Att: Vattenmyndigheten i Bottenhavet
Nybrogatan 15,
871 31 Härnösand

Tillsammans värnar vi vattnets värden!

Berit Högman
Landshövding i Västernorrlands län
Ordförande i vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt
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Sändlista
Förutom de offentliga aktörer som listas här nedan, skickas även missivet till ett flertal
företag, bransch- och intresseorganisationer.

Regeringskansliet
Finansdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet

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

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

Naturvårdsverket
Naturhistoriska riksmuseet
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
SMHI
Socialstyrelsen
Statens geotekniska institut
Svenska Kraftnät
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut (SMHI)
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen

Länsstyrelser
Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Jämtland
Länsstyrelsen Uppsala län

Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västmanland

Kommuner
Avesta kommun
Bergs kommun
Bjurholm kommun
Bollnäs kommun
Borlänge kommun

Bräcke kommun
Dorotea kommun
Falun kommun
Gagnefs kommun
Gävle kommun
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Heby kommun
Hedemora kommun
Hofors kommun
Hudiksvalls kommun
Härjedalens kommun

Härnösands kommun
Kramfors kommun
Krokoms kommun
Leksands kommun
Ljusdal kommun
Ludvika kommun
Lycksele kommun
Malung-Sälens kommun
Mora kommun
Norbergs kommun
Nordanstigs kommun
Nordmalings kommun
Ockelbo kommun

Orsa kommun
Ovanåker kommun
Ragunda kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Sandvikens kommun
Smedjebackens kommun
Sollefteå kommun
Storumans kommun
Strömsunds kommun
Sundsvalls kommun
Säters kommun
Söderhamns kommun

Tierps kommun
Timrå kommun
Vansbro kommun
Vilhelmina kommun
Ånge kommun
Åre kommun
Åsele kommun
Älvdalens kommun
Älvkarleby kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun

Högskolor och universitet
Försvarshögskolan
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Luleå tekniska universitet
Mittuniversitetet

Newmaninstitutet
SLU
Umeå universitet
Uppsala universitet

Internationellt
Miljødirektoratet
Vannregionmyndigheten for vannregion
Glomma
Vannregionmyndigheten for vannregion
Nordland
Vannregionmyndigheten for vannregion
Tröndelag

Fylkesmannen i Østfold, område
miljøvern
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Innlandet

Vattenråd och vattenorganisationer
Dalälvens vattenråd
Gästriklands vattenråd
Indalsälvens vattenvårdsförbund
Ljusnan och Hälsinglands skogs- och
kustvattenråd
Medelpads kustvattenråd
Norra Ångermanlands skogs- och
kustvattenråd
Södra Västerbottens vattenråd
Södra Ångermanlands kustvattenråd
Vattenrådet för Ångermanälven och
Vapstälven

Gästriklands vattenvårdsförening
Indalsälvens vattenvårdsförbund
Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund
Sundsvallsbuktens vattenvårdsförening
Svealands kustvattenvårdsförbund
Intressentgruppen för samordnad
recipientkontroll i Ljungan
Intressentgruppen för samordnad
recipientkontroll i Nedre Ångermanälven
Recipientkontroll i Husumbukten
Recipientkontroll i Öviksfjärden och
Domsjös och MIVAS
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Tidningar där samrådet har kungjorts
Arbetarbladet

Hudiksvalls Tidning

Söderhamns-Kuriren

Arvika Nyheter

Ljusdals-Posten

Södra Dalarnes Tidning

Avesta Tidning

Ljusnan

Borlänge Tidning
Bärgslagsbladet/Arboga
Tidning

Lokaltidningen
Länstidningen
Östersund

Tidningen Härjedalen
Tidningen
Ångermanland

Dagens Nyheter
Fagersta-Posten

Mora Tidning
Norrländska
Socialdemokraten, NSD

Falu Kuriren

Nya Ludvika Tidning

Folkbladet

Sala Allehanda

Västerbottens-Kuriren
Örnsköldsviks
Allehanda

Gefle Dagblad

Sundsvalls Tidning

Östersunds-Posten

Dala-Demokraten

Svenska Dagbladet

8

Upsala Nya Tidning
Vestmanlands Läns
Tidning, VLT

