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Remiss från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns 
vattendistrikt över förslag till arbetsprogram och översikt 
av väsentliga frågor samt behovsbedömning av 
miljökonsekvensbeskrivning 

INLEDNING 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendiskrikt har för samråd översänt 
Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor samt 
Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning. 

Remissen berör i första hand hur arbetet ska utföras hos Vattenmyndigheten 
och om det finns ytterligare frågor som behöver beaktas i Vattenmyndighetens 
arbete. Sala kommun har ingenting att invända eller tillägga till detta. 

Däremot kan/bör Sala kommun vara med och tycka till när förslag till 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer kommer för samråd 
under senare delen av 2014- början av 2015. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Ledningsutskottet beslutar 

att avstå från att yttra sig till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns 
vattendistrikt 

Gunnar Larsson 
miljöinspektör 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro 
Org.nr Box 304 Stadshuset 0224-550 00 vx 0224-559 30 12 39 10-2 
19-212000-2098 733 25 SALA Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS 
VATTENDISTRIKT 

MISSIV 

Datum 

2012-12-01 

Enligt sändlista 

1 (2) 

Diarienummer 

537-5176-12 
537-5558-12 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

l nit 2012 ·12 · O 3 

Offentligt samråd inom vattenförvaltningen -
1 dec 2012- 1 juni 2013 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, tillika Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns 
vattendistrikt, har tagit fram dokumenten Arbetsprogram med tidtabell och 
översikt av väsentligafrågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 samt 
Behovs bedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvens
beskrivningen för Norra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljö
bedömning av åtgärdsprogram 2015-2021. Dessa två dokument kungörs och 
sänds för samråd inom vattendistriktet mellan den l december 2012 och den 
l juni 2013. 

Bakgrund 

Vattenförvaltningsarbetet enligt EU :s ramdirektiv för vatten bedrivs i 6-årscykler 
där varje cykel avslutas med beslut om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer 
samt åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvens beskrivning. Under 
förvaltningscykeln hålls, inför viktiga ställningstaganden och beslut, samråd där 
alla berörda och intresserade har möjlighet att lämna synpunkter. Den första 
cykeln avslutades år 2009 och nu har vattenförvaltningen gått in i nästa cykel, där 
genomförandet av åtgärder står i centrum för arbetet. 

Arbetsprogram och väsentliga frågor inför framtagande av förvaltningsplan 
2015-2021 
Som delmoment inför framtagandet av förvaltningsplanen ska 
vattenmyndigheterna enligt vattenförvaltningsförordningen genomföra offentliga 
samråd över Arbetsprogram med tidtabell (senast tre år innan fastställande av 
förvaltningsplanen) samt Översikt av väsentliga frågor for vattenförvaltningen 
(senast två år innan fastställande av förvaltningsplanen). Vattenmyndigheten har 
valt att under innevarande förvaltningscykel redovisa dessa två i samma dokument 
och ha ett gemensamt samråd. 

Miljöbedömning av åtgärdsprogram 2015-2021 
Inom ramen för arbetet med vattenförvaltningens Åtgärdsprogram 2015-2021 har 
en så kallad behovsbedömning gjorts. Det har vid denna framkommit att 
genomförandet av åtgärdsprogrammet kan antas ge upphov till betydande 
miljöpåverkan. Miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning 
krävs därför i enlighet med vad som framgår av miljöbalken med följdlagstiftning. 

Innan Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt bestämmer 
omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen ska 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

MISSIV 

Datum 

2 (2) 

Diarienummer 

2012-12-01 537-5176-12 
537-5558-12 

myndigheten i enlighet med 6 kap 13 § miljöbalken samråda med den eller de 
kommuner och länsstyrelser som kan beröras. 

Vi vill särskilt ha svar på 

I början av utvalda avsnitt i samrådsdokumenten finns frågor som vi särskilt vill 
ha era svar på under samrådet. 

F ör att underlätta omhändertagande och sammanställning av svaren vill vi att ni 
anger diarienummer enligt nedan: 

Dnr 537-5558-12 Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor 
Dnr 537-5176-12 Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av MKB 

Information om samrådet 

Samrådsdokumenten finns tillgängliga hos aktförvararna på länsstyrelserna och på 
varje kommun samt på vattenmyndigheternas webbplats 
www.vattenmyndighetema.se. Här kommer också närmare information om tid 
och plats för samrådsmöten att läggas ut. 

Samrådet genomförs under perioden l december 2012 till! juni 2013. Kungörelse 
av samrådet görs i nationell och lokal press den l december 2012. 

Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten 
senast den l juni 2013. 

Vi ser gärna att ni använder er av de webbaserade svarsenkäter som finns på 
vattenmyndigheternas webbplats. 

Ni kan också skicka svaren till: 

Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
721 86 Västerås 

Eller med e-post till vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se 

~~~'~; In mar Skogö 
La dshövding i ästmanlands län 
Ordförande för Vattendelegationen i Norra Östersjön vattendistrikt 

Bilaga 
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