Från: FBL E-post Region Jämtland Härjedalen <region@regionjh.se>
Till: FBL Platina RUN <PlatinaRUN@regionjh.se>
Ämne: VB: Inbjudan till samrådsmöte om vatten påverkade av vattenkraft 18 mars
Skickat: 2021-02-23 11:38:35

Från: Y-RB-Vattenmyndigheten <vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 23 februari 2021 11:14
Till: Främberg Anton <anton.framberg@lansstyrelsen.se>
Ämne: Inbjudan till samrådsmöte om vatten påverkade av vattenkraft 18 mars
Hej! Här kommer inbjudan och preliminär agenda till vattenmyndigheternas
nationella samrådsmöte om vatten påverkade av vattenkraft.
//Anton Främberg, vattensamordnare Bottenhavets vattendistrikt

Samråd om förslag till miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
som ingår i den nationella prövningsplanen för vattenkraft (NAP)
Under perioden mellan den 1 mars och den 30 april 2021 pågår ett samråd om
vattenförekomster som är påverkade av vattenkraftsanläggningar och som kommer att
miljöprövas 2022-2024. Samrådet gäller vattenmyndigheternas förslag till uppdaterade
miljökvalitetsnormer för dessa vattenförekomster. Bakgrunden är den omprövning av
moderna miljövillkor som ska ske enligt den nationella planen för omprövning av
vattenkraft (NAP).
Centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner bjuds nu in till ett digitalt
nationellt samrådsmöte om vattenmyndigheternas förslag.
När: torsdag den 18 mars 2021, kl. 09.00 – 12.00.
Anmälan: Du anmäler dig till mötet via följande länk: Anmälan till digitalt
samrådsmöte.
Senaste dag för anmälan är måndag den 15 mars 2021.
När din anmälan är registrerad kommer du få ett bekräftelsemail. Två dagar innan
mötet får du ett mail med länk som du använder för att koppla upp dig till mötet.
Frågor: Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via chattfunktion under
mötet.
Du kan också skicka in frågor om samrådsmaterialet innan mötet genom att maila
till: vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se
Om du vill skicka in en fråga innan mötet behöver du göra det senast fredagen den
12 mars 2021.
Inför mötet: Det kan vara bra att ha tittat igenom och läst de delar av
samrådsmaterialet som är särskilt intressanta för din organisation inför

samrådsmötet. Handlingarna som ingår i samrådet (publiceras den 1 mars 2021)
finns på Vattenmyndigheternas samrådswebb.
Efter mötet: Ett referat från mötet kommer publiceras i efterhand på
Vattenmyndigheternas samrådssidor. Mötet kommer inte spelas in.
Observera: Ifall antalet anmälda till mötet överskrider 200 så förbehåller sig
Vattenmyndigheterna rätten att begränsa antalet deltagare till 2 personer från
respektive organisation.
Agenda:
08.30 - 09.00 Inloggning
09.00 – 09.10 Välkomna och inledning
09.10 – 10.20 Bakgrund till normsättning
10.20 – 10.30 Kaffepaus
10.30 - 11.20 Arbetsmetodik för normsättning
11.20 - 11.50 Inlämning synpunkter i samråd
11.50 - 12.00 Uppsummering och avslut

Välkomna!
Vill du följa det senaste från vattenmyndigheterna, prenumerera på nyheter från vår webb

