Vattenrådet för Bohuskusten bjuder in till webinarium:

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer (2021-2027)
och Samråd om åtgärdsprogrammet för havsmiljön (2022-2027)
Fokus: Kustvatten problem och åtgärdsförslag - Bohuskommunernas ansvar och åtgärder
Tid 28 januari 2021 klockan 09.00 till senast 12.30 (Teams-länk till anmälda)
Presentatörer:
VRBK: Ewa Lavett (ordförande),
Länsstyrelsen / Vattenmyndigheten Västerhavet: Marcus Stenegren, Sara Svedlindh,
Rebecka Olsén
Havs- och Vattenmyndigheten: prel. Helena Strand m fl.
Program / ungefärliga hålltider
9.00

Start, inledning, kort presentation VRBK

9.15 – 11.30 Länsstyrelsen presenterar
Bakgrund och övergripande om vattenförvaltningen –
förvaltningsplan, samrådscykler, statusklassning, nyheter (förändringar,
förbättringar, försämringar) i cykel 3, särskilt för kustvatten
Förslag delförvaltningsplan åtgärder torka och vattenbrist.
Statusklassning och MKN (cykel 3) samt förslag på nya MKN
Miljökonsekvenstyperna och den ”blå tråden”
Övergödning – kväve/fosfor
Fysisk påverkan (NY) – kustnära exploatering
Miljögifter – t.ex. atmosfärisk deposition, dagvatten/båtar, diffusa utsläpp
Aktuella åtgärder i området
Exempel på genomförda åtgärder och förslag på nya för att nå MKN (beroende
på miljökonsekvenstyp), förbättringsbehov för kväve och fosfor där så finns.
Skillnaden mellan åtgärdsprogram och föreslagna åtgärder i VISS
Hur man svarar på samrådet.
Frågestund
11.35-12.15

HaV presenterar
Förslag Åtgärdsprogram Havsmiljön
Specifikt åtgärder och frågeställningar som kustkommunerna i Bohuslän
berörs av.
Utrymme för frågor - Hur man svarar på samrådet

12.15

Avslut (VRBK)
1

Anmälan senast 21 januari till: ida.lindbergh@goteborgsregionen.se
Ida Lindberg GR/ VRBK kansli/samordnare

Länkar med underlagsmaterial till vattensamråden:
Vattenmyndighetens samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
2021-2027
Havs- och Vattenmyndighetens samråd för förslag på nytt åtgärdsprogram för havsmiljön
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) Hur mår mitt vatten, vilka åtgärder
rekommenderas och vilket underlag har använts
Här lämnar du synpunkter för din vattenförekomst i VISS
SHARKweb (smhi.se) databas för kustvattenrelaterad miljöövervakning
Kartläggning av fysisk påverkan av vattenmiljön - Havsmiljö och vattenmiljö - Miljöpåverkan
- Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Övrig info - länk:
VM:s kalenderhändelser: Inbjudan till gemensamma samrådsmöten för Västerhavets distrikt
▪
▪
▪

Kommunpolitiker: 21-22 januari
Tjänstemän i kommuner och länsstyrelse: 3 tillfällen i februari
Vattenråd: 2:a och 4:e mars
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