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Enligt sändlista

Remiss – Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län
2022
Länsstyrelsen i Dalarnas län sänder remiss angående regional
vattenförsörjningsplan för Dalarnas län.
Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan syftar till att säkerställa
dricksvattenförsörjningen för länet i framtiden. Strategiska
vattenresurser synliggörs så att hänsyn kan tas till dessa vid nuvarande
och framtida markanvändning.
Ytterligare ett syfte med den regionala vattenförsörjningsplanen är att ge
läsaren en övergripande bild av hur vattenförsörjningen ser ut inom länet
med särskilt fokus på dricksvattenförsörjningen.
Målen med Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan är att;


Vattenförsörjningsintresset ska synliggöras och att planen ska
utgöra ett tillämpbart planeringsverktyg för myndigheter,
kommuner, verksamhetsutövare och enskilda.



Öka förutsättningarna för mellankommunal samverkan bland annat
vid framtagande av kommunala VA-planer, nödvattenplaner och
vattenförsörjningsplaner.



Uppfylla Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016 – 2021 där det i
åtgärd 4 anges att länsstyrelserna särskilt behöver utarbeta regionala
vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna.

Länsstyrelsen vill dels få in synpunkter på remitterad regional
vattenförsörjningsplan och dels få in synpunkter på vad planen bör
omfatta framöver. En successiv utveckling av planen kommer att ske så
att den inom en femårsperiod i stora drag motsvarar Havs- och
vattenmyndighetens rapport Vägledning för regional
vattenförsörjningsplanering.
Synpunkter på remissen skickas senast 30 september 2022 till
länsstyrelsen i Dalarnas län via e-post dalarna@lansstyrelsen.se. Ange
Dnr 2322-2022 i ämnesraden.
Den regionala vattenförsörjningsplanen kommer att bearbetas utifrån
inkomna synpunkter och publiceras före årsskiftet 2022/2023.
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Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Malin Örne för frågor på telefon
010-225 04 81 eller via e-post malin.orne@lansstyrelsen.se. Ange
ärendets diarienummer 2322-2022 i ämnesraden för e-post.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Sändlista;
Samtliga VA-huvudmän i Dalarnas län;
info@dvaab.se; info@fev.se; kund@borlange-energi.se;
info@nodava.se; kundservice@vamas.se; kommun@sater.se;
kontakt@hedemoraenergi.se; avestavatten@avesta.se; info@wbab.se;
seab@smedjebacken.se
VA-huvudmän i angränsande län som äger vattentäkter i Dalarnas län;
nvk@nvk.fagersta.se; servicecenter@sbbergslagen.se
Samtliga kommuner i Dalarnas län;
kommun@alvdalen.se; kommmun@borlange.se;
kommmun@hedemora.se; kommmun@leksand.se;
kommmun@malung-salen.se; mora.kommmun@mora.se;
orsa.kommun@orsa.se; kommmun@rattvik.se; registrator@gagnef.se;
vansbro.kommun@vansbro.se; kontaktcenter@falun.se;
info@ludvika.se; kommun@smedjebacken.se; servicecenter@avesta.se;
kommun@sater.se
Kommuner i angränsande län;
kommun@herjedalen.se; kommun@ljusdal.se kommun@ovanaker.se;
kundcenter@bollnas.se; kommun@ockelbo.se;
medborgarservice@sandviken.se; hofors.kommun@hofors.se;
webmaster@heby.se; kommun.info@sala.se; info@norberg.se;
info@fagersta.se; kommun@skinnskatteberg.se;
kommun@lindesberg.se; kommun@ljusnarsberg.se;
kommun@hellefors.se; kommun@filipstad.se; kommun@hagfors.se;
torsby.kommun@torsby.se
Länsstyrelser i angränsande län;
gavleborg@lansstyrelsen.se; jamtland@lansstyrelsen.se;
uppsala@lansstyrelsen.se; vastmanland@lansstyrelsen.se;
orebro@lansstyrelsen.se; varmland@lansstyrelsen.se
Nationella myndigheter;
havochvatten@havochvatten.se; sgu@sgu.se;
jordbruksverket@jordbruksverket.se;
vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se
trafikverket@trafikverket.se
Övriga organisationer;
region.dalarna@regiondalarna.se

