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

INLEDNING 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets 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 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 

iill avstå från att yttra sig till Vattenmyndigheten för Bottenhavets 
vattendistrikt 

Gunnar Larsson 
miljöinspektör 

SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro l Exp. 
Org.nr Box 304 Stadshuset 0224-550 00 vx 0224-559 30 12 39 10-2 l' 
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;;~ Länsstyrelsen 
~~~ Västernorrland 2012-12-01 Dnr. 537-6976-12 

·:lift\ 
VATTENMYNDIGHETEN 

\::!!!l' Bottenhavet 

SALAKOM UN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2012 -12- O 3 

Samråd om Arbetsprogram med tidtabell och översikt av 
väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 
2015-2021 samt samråd med anledning av 
Miljöbedömning av åtgärdsprogram, i Bottenhavets 
vattendistrikt 

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län, har upprättat arbetsprogram och översikt av väsentliga 
frågor för förvaltningsplan samt har tagit fram behovsbedömning och förslag 
till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning. Dessa kungörs i riks- och 
lokalpress den 1 december och sänds för samråd inom vattendistriktet mellan 
den l december 2012 till den 1 juni 2013. 

Handlingarna hålls tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner inom 
distriktet samt på vattenmyndigheternas webb 
www.vattenmyndigheterna.se. 

Bakgrund 

Vattenförvaltningsarbetet bedrivs i 6-årscykler och varje cykel avslutas med 
beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Den 
första cykeln avslutades år 2009 och nu har vattenförvaltningen gått in i 
nästa fas, där genomforandet av åtgärder står i centrum for arbetet. 

Som delmoment inför revideringen av forvaltningsplanen ska 
vattenmyndigheterna enligt vattenförvaltningsförordningen genomföra 
offentliga samråd över arbetsprogram med tidtabell samt översikt av 
väsentliga frågor. Vattenmyndigheten har valt att under denna andra cykel 
ha ett gemensamt samråd för dessa två produkter. 

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 komma att 
ge upphov till betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning och upprättande av 
miljökonsekvensbeskrivning krävs därför i enlighet med vad som framgår av 
miljöbalken med följdlagstiftning. Berörda länsstyrelser, kommuner och 
myndigheter ges nu tillfåll e att yttra sig över behovsbedömningen. 

Innan Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt bestämmer 
omfattningen av och detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen 
ska myndigheten i enlighet med 6 kap 13 § miljöbalken samråda med den 
eller de kommuner och länsstyrelser som kan beröras. 

Länsstyrelsen Västernorrland, Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt 
Postadress: 871 86 Härnösand Telefon: 0611-34-90 00 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Fax: 0611-34 93 72 

E-post vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen se 
www.vattenmyndiqhetema.se/bottenhavet 

www.lansstyrelsen.se/vasternorrland 
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Vi vill särskilt ha svar på 

I början på avsnittet Arbetsprogram med tidtabell samt i början av alla 
avsnitt under Väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplanen finns 
frågor som Vattenmyndigheten gärna vill ha svar på. Sammanställning av 
dessa hittar du längst fram i dokumentet. Frågorna finns även för 
nedladdning på vattenmyndigheternas webbplats: 
www.vattenmyndigheterna.se. 

Synpunkter ska ha inkommit senast den 1 juni 2013. Ange diarienummer 
537-6976-12 på era svar. 

~~f&c0J2Ji-w'rJI 
Bo linstrand 
Lan hövding i Västernorrlands län 
ordförande för Vattendelegationen i Bottenhavets vattendistrikt 
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