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Kungörelse av ändringsförslagen till klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i
Kannus

Bakgrund
Grundvattenområdena i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten klassificeras och
avgränsas på nytt. Klassificeringen och gränsdragningen för grundvattenområden samt uppgörande av
skyddsplaner lagstiftas i det nya kapitlet 2a i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningeni. Enligt den
nya lagstiftningen ska alla grundvattenområden i Finland granskas enligt skyddsbehov och lämplighet för
vattenanskaffning i enlighet med guidenii som miljöministeriet har utarbetat, som om de skulle fastställas för
första gången. På samma gång granskas ekosystem som är beroende av grundvatten. Målet är att säkerställa
tillgången på rent grundvatten samt att förbättra rättsskyddet för aktörerna på grundvattenområden genom att
lagstifta om informeringen samt möjligheten att delta i klassificeringsprocessen. Enligt lagen ska Närings-,
trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) klassificera grundvattenområden enligt följande:
–

Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10
kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att
användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten;

–

Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig
grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt
1, och

–

Klass E, grundvattenområde av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt
beroende.

NTM-centralen påminner om att grundvattenområdets klass (1, 2 och E) endast har ett informativt värde,
eftersom lagstiftningen som gäller grundvatten och ifrågavarande ekosystem är i kraft även utanför
klassificerade grundvattenområden.

Möjlighet att bidra med information
Beredningshandlingarna för ändringsförslagen av Kannus grundvattenområden är framlagda till offentlig
påseende i stadskansliet officiella anslagstavlor i Kannus och Kokkola under tiden 23.11.2020–22.1.2021,
samt elektroniskt på:
www.miljo.fi > Vatten > Vattenskydd > Skydd av grundvatten > Grundvatten i Finland > (välj) Södra Österbottens NTM-central (direkt länk: https://bit.ly/2tLvFKJ)
Förutom den allmänna kungörelsen meddelar NTM-centralen även individuellt de markägare vars fastigheter
ligger på grundvattenområdenas föreslagna utvidgningsareal.
Det är möjligt att presentera information som har betydelse för klassificeringen och gränsdragningen åt NTMcentralen. NTM-centralen påminner om att klassificeringen och gränsdragningen endast görs på basis av
hydrogeologisk information och vattentagning. Informationen kan skickas till NTM-centralen senast 22.1.2021
kl. 16.00 via post eller e-post:
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat
Vaihde 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffintie 35
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
PL 156, 60101 Seinäjoki
PL 262, 65101 Vaasa

Pitkänsillankatu 15
PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser
Växel 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffskavägen 35
www.ntm-centralen.fi/sodraosterbotten
PB 156, 60101 Seinäjoki
PB 262, 65101 Vasa

Långbrogatan 15
PB 77, 67101 Karleby
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Registraturen för NTM-centralen i Södra Österbotten, Alvar Aallon katu 8, PB 156, 60101 Seinäjoki
registratur.sodraosterbotten(at)ntm-centralen.fi

Efter att förslaget har varit framlagt till påseende sammanställer NTM-centralen responsen från utlåtandena
och från allmänheten och ger ett bemötande av dem. På basis av ny hydrogeologisk eller annan betydande
information (t.ex. vattentagning) från samrådsresponsen kan ändringar i klassificeringarna och
avgränsningarna av grundvattenområdena göras vid behov. Efter detta meddelar NTM-centralen när
uppgifterna
om
grundvattenområden
sparas
i
det
riksomfattande
datasystemet
för
miljövårdsinformation/geografiska informationssystemet för grundvattenområden, efter vilket de nya
klassificeringarna och gränsdragningarna träder i kraft.
NTM-centralen fattar inget förvaltningsbeslut med rättsverkan om avgränsningen och klassificeringen av
grundvattenområdena, varför processen således inte är förknippad med besvärsrätt. I arbetet är det frågan
om att föra in naturvetenskaplig information i datasystemet. Samrådet handlar därför inte om de berördas
subjektiva rätt att påverka handläggningen av ett ärende som gäller dem själva, utan om att sprida allmän
information till allmänheten om framställandet av miljödata.

Mer information ges vid behov av grundvattenexpert Anna Vainio (anna.vainio(at)ntm-centralen.fi, tel. 0295
027 640).
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