
 

SWE D IS H E NV IR O NME N T A L P R OTE C T IO N A GE N C Y  

 1(3)

 

BE S ÖK :  ST O C KH O L M –  V IR KE S VÄ GE N 2  
ÖS TE R S U ND  –  F OR S K ARE NS V Ä G 5 ,  HU S UB  
PO S T:  106  48  S T OC K H O LM  
TE L:  010 -698  10  00  
FA X :  010 -698  16  00  
E -P OS T:  RE G IS T R AT O R @N AT U R V AR DS VE R KE T .SE  
IN TE R NE T :  WW W .N A T UR V AR DS VE RKE T .SE  

 

Enocksson, Egon 
Tel: 010-698 11 91 
Egon.enocksson 
@naturvardsverket.se 

 
2021-01-19 Ärendenr: 

NV-00397-21 

 
 Lasse Tallskog 
 Miljöministeriet 
 Finland 
 lasse.tallskog@ym.fi 

Underrättelse till Finland i enlighet med Esbokonventionens protokoll 
angående Åtgärdsprogram för vatten 2021 – 2027 samt den strategiska 
miljökonsekvensbeskrivningen för Bottenvikens vattendistrikt 

Sverige underrättar härmed Finland i enlighet med artikel 10 i protokollet om 
strategiska miljöbedömningar till konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang 
(Esbokonventionen) samt enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv 
2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, 
angående att vattenmyndigheten för Bottenviken har påbörjat arbetet med en 
förvaltningsplan, ett åtgärdsprogram och reviderade miljökvalitetsnormer för 
vatten 2021–2027. Till åtgärdsprogrammen har ett förslag till strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. 
 
Samtliga vattenmyndigheter i Sverige har tagit fram förslag till förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram och reviderade miljökvalitetsnormer för vatten 2021–2027 i 
enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (200/60/EG).  
 
Sverige är uppdelat i 5 vattendistrikt där respektive vattendelegation är 
beslutande organ och där vattenmyndigheterna har ansvar för att arbeta fram 
förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och förslag till miljökvalitetsnormer. Vid 
framtagandet av åtgärdsprogrammet ska även en strategisk miljöbedömning 
genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
Vattenmyndigheternas förslag 
Förvaltningsplanen beskriver vattendistriktet och redovisar tillstånd och 
påverkan på yt- och grundvatten i distriktet, miljöövervakningen, 
vattenanvändningen och miljökvalitetsnormerna för vatten. Förvaltningsplanen 
innehåller även en sammanfattning av åtgärdsprogrammet, kapitel 8, som ger en 
översiktlig bild av åtgärdsbehovet, vilka åtgärder som föreslås och bakgrund och 
motiv till dessa åtgärder. Förvaltningsplanens kapitel 8 har översatts till finska. 



NATURVÅRDSVERKET  2(3) 
 

    
I åtgärdsprogrammet redovisas sedan de administrativa åtgärder som riktas till 
centrala myndigheter, länsstyrelsen och kommuner.  
 
I föreskrifter om miljökvalitetsnormer lämnas förslag på ny lydelse av 
föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt. 
 
Därtill hör ett antal bilagor till förvaltningsplanen som är dels gemensamma 
för alla vattendistrikt, dels specifika för Bottenvikens vattendistrikt. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen är ett underlag till Åtgärdsprogrammet 2012 – 
2027 och synpunkter på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen kommer att 
beaktas vid beslut om fastställelse av åtgärdsprogram, förvaltningsplan och 
miljökvalitetsnormer. En sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen har 
översatts till finska. 
 
Samtliga dokument (från alla vattendistrikt) kan hämtas på Vattenmyndighetens 
webbsida Här finns även ytterligare information om vattenförvaltningsarbetet i 
Sverige och vattenmyndigheternas arbete. 
 
Betydande miljöpåverkan i Finland. 
Vattenmyndigheten i Bottenviken har inte bedömt att genomförandet av 
åtgärdsprogrammet kommer att medföra någon betydande gränsöverskridande 
miljöpåverkan, men då Torneälvens avrinningsområde också innehåller gränsälv 
till Finland och åtgärder inom vattendistriktet därmed påverkar vattenförekomst i 
Finland bedöms det som lämpligt att Sverige underrättar Finland. Frågan om 
ömsesidig underrättelse mellan Finland och Sverige har även diskuterats och 
överenskommits mellan Naturvårdsverket i Sverige och Miljöministeriet i 
Finland. 
 
Vattenförvaltningsprocessen i Sverige  
Efter avslutat samråd kommer förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer att revideras efter de synpunkter som har inkommit och 
beredas av vattenmyndigheterna, dels gemensamt för de gemensamma 
åtgärderna, dels av respektive vattenmyndighet för att sedan beslutas av 
respektive vattendelegationen. 
 
Svar på underrättelse 
Finland inbjuds härmed att delta i miljöbedömningsprocessen och lämna 
synpunkter på såväl förslaget till miljökonsekvensbeskrivning som 
åtgärdsförslagen och de gränsöverskridande miljökonsekvenserna. 
 
Naturvårdsverket ber om svar på denna underrättelse senast den 30 april 2021 
vad gäller: 

 bekräftelse på mottagande av underrättelse 
 Besked om Finland avser att delta i förfarandet avseende 

miljöbedömningen 
 Redovisa eventuella kommentarer på åtgärdsprogrammet och på övriga 

förslag i vattenförvaltningen och den medföljande 
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miljökonsekvensbeskrivningen. 
 

Svar på denna underrättelse sänds till Naturvårdsverket 
registrator@naturvardsverket.se ange ärendenummer NV-00397-21 och 
Åtgärdsprogram vatten. 
 
För frågor om denna underrättelse vänligen kontakta Egon Enocksson, 
egon.enocksson@naturvardsverket.se eller tel +46 10 698 11 91 
 
För frågor om det översända underlaget vänligen kontakta Johanna Söderasp, 
Vattenmyndigheten Bottenviken johanna.soderasp@lansstyrelsen.se 
___________________________ 
 
 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  
 
För Naturvårdsverket 
 
 
 
Christian Haglund 
enhetschef 
  Egon Enocksson 
  Point of Contact för Esbokonventionen 
 
Bilagor 
Åtgärdsprogram för vatten 2021 – 2027 Bottenvikens vattendistrikt – 
Samrådshandling. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning, Åtgärdsprogram för vatten 2021 – 2027, 
Bottenvikens vattendistrikt. 
 
Förslag till förvaltningsplan 2021-2027 Bottenviken, se kap 8. 
 
Kapitel 8, Sammanfattning av åtgärdsprogrammet i Förvaltningsplan för vatten 
2021 – 2027 Bottenvikens vattendistrikt – Samrådshandling. Översatt till finska. 
 
Sammanfattning av Miljökonsekvensbeskrivning, Åtgärdsprogram för vatten 
2021 – 2027, Bottenvikens vattendistrikt. Översatt till finska. 
 
 
 
För kännedom 
Miljödepartementet, Emma Sjöberg 
Vattenmyndigheten Bottenviken, Johanna Söderasp 
 
 


