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OFFENTLIG KUNGÖRELSE
Delgivning och information samt framförande av åsikter, förslaget till förvaltningsplanen för Kumo älvs–Skärgårdshavets–Bottenhavets förvaltningsområde 2022–
2027.
Bakgrund
I lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen stiftas om förvaltningsplaner som ska utarbetas för alla
vattenförvaltningsområden i Finland. I förvaltningsplanerna fastställs målen och åtgärderna för vattenvårdsarbetet under de kommande sex åren. Förvaltningsplanerna för åren 2016–2021 godkändes av statsrådet år
2015. Förvaltningsplanerna har preliminärt reviderats med tanke på följande planeringsperiod d.v.s. åren
2022–2027. I förvaltningsplanerna ingår en miljörapport enligt SMB-lagen (200/2005).
Arbetsdokument
Vattenförvaltningsområdenas arbetsdokument och bakgrundshandlingar finns elektroniskt framlagda till påseende 2.11.2020–14.5.2021 på webbplatsen www.miljo.fi/paverkavatten > Vattenvård. NTM-centralen i
Södra Österbottens verksamhetsområde hör till största delen till Kumo älvs–Skärgårdshavets–Bottenhavets
vattenförvaltningsområde och för vissa kommuners del även till Ule älvs–Ijo älvs samt Kymmene älvs–Finska
vikens vattenförvaltningsområden.
Handlingen som gäller Kumo älvs–Skärgårdshavets–Bottenhavets vattenförvaltningsområde berör alla
kommuner i NTM-centralens område. I Kannus, Lestijärvi och Toholampi berörs handlingarna som gäller Ule
älvs–Ijo älvs vattenförvaltningsområde, medan Alajärvi, Lestijärvi, Perho och Soini berörs av handlingarna
som gäller Kymmene älvs–Finska vikens vattenförvaltningsområde.
Framförande av åsikter
Alla har möjlighet att framföra sin åsikt om utkastet till förvaltningsplan för vattenvården, dess bakgrundshandlingar och miljörapport senast 14.5.2021 kl. 16. På ovan nämnda webbplats finns anvisningar om hur
åsikter kan framföras. Åsikter kan också lämnas in till registraturen hos Närings-, trafik- och miljöcentralen i
Södra Österbotten.
• E-postadress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi
• Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki
Denna offentliga kungörelse har publicerats 2.11.2020 och delgivningen anses ha ägt rum sju dagar efter
publiceringen.
Mer information
Mer information om samrådet ges av gruppchef Vincent Westberg och specialforskare Anssi Teppo på NTMcentralen i Södra Österbotten. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi. Telefonnummer till växeln är 0295 027 500.
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