Samråd om vattenförvaltning
i Södra Östersjöns vattendistrikt
Vad behöver göras för att det i framtiden ska finnas tillräckligt med vatten av god kvalitet?
Det är en fråga för både ekosystemen och för samhället. Vi vill veta vad du tycker.
Välkommen att lämna synpunkter på våra förslag!
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. 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.
Det samråd som nu börjar har kungjorts i dagstidningar inom hela vattendistriktet.
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 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).

Kortare samrådstid för vatten med påverkan från vattenkraft
Regeringen beslutade om ”Nationell plan för omprövning av vattenkraft” (NAP) 25 juni 2020.
Vattenmyndighetens arbete med översyn av vattenkraftens påverkan inklusive eventuella
KMV-utpekanden och undantag följer prioriteringsordningen i den nationella
prövningsplanen. För vissa vattenförekomster kommer därför samråd om
miljökvalitetsnormer att starta senare och pågå kortare tid, från och med 1 mars 2021 till och
med 30 april 2021. Denna kortare samrådstid gäller bara de vattenförekomster, både kraftigt
modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som
ska omprövas åren 2022–2024 enligt NAP. Normer för dessa vatten kommer att uppdateras
och ingå i samrådet från den 1 mars 2021. En separat kungörelse gällande samrådstiden för
dessa vattenförekomster kommer att publiceras februari 2021.
För de vattenförekomster som påverkas av vattenkraftsverksamheter som ska prövas senare
än 2024 kommer översynen att göras senare. Det kommer att ske i god tid innan respektive
prövningstillfälle. Därför finns det i detta samråd bara schabloniserade förslag för de
vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer och KMV-utpekanden.
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Detta material ingår i samrådet
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 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 åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt
I Åtgärdsprogrammet lämnar vi 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.
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.

Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
för Södra Östersjöns vattendistrikt
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 och innehåller förslag till ytterligare
åtgärder, utöver de som finns i distriktets åtgärdsprogram för vatten. Vi beskriver även kort
på vilket sätt vi hoppas kunna utveckla dokumentet och därför är vi särskilt angelägna om att
få synpunkter och förslag på förbättringar som hjälp i det arbetet.

Underlagsmaterial till samrådet
I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) kan du hitta mycket av det underlag som
Vattenmyndigheten har använt för att ta fram samrådshandlingarna. Bland annat finns
förslag på vilka fysiska åtgärder som kan vidtas var, men det är viktigt att tänka på att även
andra åtgärder mycket väl kan vara aktuella. Huvudsaken är att normerna följs.
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Samrådsmöten
Vattenmyndigheten planerar att anordna samrådsmöten. På www.vattenmyndigheterna.se
finns mer information. På grund av pandemisituationen som råder när detta skrivs så är
planen att Vattenmyndigheten genomför de flesta samrådsmöten digitalt. Det kan bli aktuellt
att kombinera digitala möten med fysiska. Mer information om detta kommer senare.

Lämna synpunkter digitalt
Alla som vill får lämna synpunkter på våra förslag!
Vattenmyndigheten kommer att sammanställa alla inkomna synpunkter och bedöma vilka
eventuella förändringar som behöver göras. Exempelvis kan det vara någon fråga vi behöver
arbeta mer med, eller om något behöver förtydligas. Vattendelegationen inom respektive
distrikt kommer sedan 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 websidan. Under varje rubrik finns handlingar för alla fem
vattendistrikten. Klicka vidare in på Södra Östersjöns vattendistrikt. Du kan tycka till om hela
eller delar av samrådsmaterialet.
I slutet av detta missiv finns en lista över samrådsinstanser som har fått särskild inbjudan att
delta i samrådet. Samrådet skickas även för kännedom till universitet och högskolor samt
större bransch- och intresseorganisationer i distriktet.
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 Kalmar län
Samrådssvar dnr 537-9478-2020
Att: Vattenmyndigheten i Södra Östersjön
391 86 Kalmar

Tillsammans värnar vi vattnets värden!

Peter Sandwall
Landshövding Kalmar län
Ordförande i vattendelegationen för Södra 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 Växjö tingsrätt, Nacka tingsrätt och Vänersborgs tingsrätt

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 Blekinge län
Länsstyrelsen Gotlands län
Länsstyrelsen Jönköpings län
Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen Kronobergs län
Länsstyrelsen Skåne län
Länsstyrelsen Östergötlands län

Regioner
Region Blekinge
Region Gotland
Regionförbundet Jönköpings Län
Region Örebro län

Region Kronoberg
Region Östergötland
Region Skåne
Region Kalmar

Kommuner
Alvesta kommun
Aneby kommun

Askersunds kommun
Bjuvs kommun
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Borgholms kommun
Boxholms kommun

Bromölla kommun
Burlöv kommun
Eksjö kommun
Emmaboda kommun
Eslövs kommun
Finspångs kommun
Gotlands kommun
Habo kommun
Hallsbergs kommun
Helsingborgs kommun
Hjo kommun
Hultsfreds kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Hörby kommun
Höör kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Karlsborgs kommun
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Kinda kommun
Kristianstad kommun
Kävlinge kommun
Landskrona stad
Laxå kommun
Lessebo kommun

Linköpings kommun
Ljungby kommun
Lomma kommun
Lund kommun
Malmö stad
Markaryds kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Norrköpings kommun
Nybro kommun
Nyköpings kommun
Nässjö kommun
Olofströms kommun
Osby kommun
Oskarshamns kommun
Oxelösund kommun
Perstorps kommun
Ronneby kommun
Simrishamns kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Staffanstorps kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Sävsjö kommun

Söderköping kommun
Sölvesborg kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tingsryds kommun
Tomelilla kommun
Torsås kommun
Tranås kommun
Trelleborg kommun
Töreboda kommun
Uppvidinge kommun
Vadstena kommun
Vaggeryds kommun
Valdemarsviks kommun
Vellinge kommun
Vetlanda kommun
Vimmerby kommun
Värnamo kommun
Västerviks kommun
Växjö kommun
Ydre kommun
Ystad kommun
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun
Ödeshög kommun
Örkelljunga kommun
Östra Göinge kommun

Vattenråd
Alsteråns vattenråd
Blekingekustens vattenråd
Botorpsströmmens vattenråd
Bräkneåns vattenråd
Emåförbundet
Finspångsåarnas vattenråd
Gothems vattenråd
Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten
Hagbyåns och Halltorpsåns vattenråd
Helgeå vattenråd
Höjeå vattenråd
Kävlingeåns vattenråd
Ljungbyåns vattenråd
Marströmmens vattenråd
Mieåns vattenråd
Mörrumsåns vattenråd
Nedre Motala Ströms och Bråvikens
vattenråd
Nordvästra Gotlands vattenråd

Norra Möre vattenråd
Rååns vattenråd
Saxån- Braåns vattenråd
Segeåns vattendragsförbund och
vattenråd
Skräbeåns vattenråd
Skärgårdens vattenråd
Snoderåns vattenråd
Storån
Stångåns vattenråd
Svarteåns vattenråd
Svartån-Sommens vattenråd
Söderköpingsån och Slätbaken
Tjust vattenråd
Vattenråd Bruatorpsån-GrisbäckenBrömsebäcken
Vattenråd för Sydvästra Skåne
Vattenrådet för Lyckebyån, Sillertorpsån,
Nättrabyån m fl mindre vattendrag
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Vattenrådet Nybroån, Kabusaån och
Tygeå
Vindåns vattenråd
Viråns vattenråd
Vätternvårdsförbundet
Ölands vattenråd
Österlens vattenråd

Östra Gotlands vattenråd
Övre Motala ströms vattenråd
Norra Gotlands vattenråd
Västra Gotlands vattenråd
Södra Gotlands vattenråd
Närsåns vattenråd
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