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Skapat av: Diariet, 2020-11-16 11:32

Säkerhetsnivå: Fritt

Alla med läsrättighet: 

Alla med skrivrättighet 
(och läsrättighet):

[sysAdm]

Spara versioner: Nej
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Behörighet/Versionshantering

Text:

Från: Josefine Evertsson <josefine.evertsson@miljo.goteborg.se> 

Skickat: den 13 november 2020 17:33

Till: Kretsloppochvatten Kretsloppochvatten <

kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se>; Parkonatur Parkochnaturforvaltningen 

<parkonatur@ponf.goteborg.se>; stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret <

stadsbyggnadskontoret@sbk.goteborg.se>; Trafikkontoret Trafikkontoret <

trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se>; Fastighetskontoret Fastighetskontoret <

fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se>; info@gryaab.se;  info@portgot.se

Ämne: Begäran om yttrande dnr MKN 2020-20067 angående remiss från Vattenmyndigheten 

om förslag till ny förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer

 

Hej!



 

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har tagit fram förslag till förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med åtgärder mot 

vattenbrist och torka, inför vattenarbete 2021-2017. Dessa förslag är ute på remiss under sex 

månader, 1 november 2020-30 april 2021.

 

Kommunstyrelsen har översänt remissen till miljö- och klimatnämnden för besvarande direkt 

till Vattenmyndigheten. Som underlag till yttrandet ska synpunkter inhämtas från kretslopp- 

och vattenförvaltningen, park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, 

fastighetskontoret, Gryaab och Göteborgs Hamn. Vi ber er därför komma in med yttrande till 

Miljö- och klimatnämnden senast 1 mars 2021, alternativt meddela oss om ni avstår från att 

yttra er. 

 

Samrådshandlingarna finns på vattenmyndigheternas webbplats:

www.vattenmyndigheterna.se/samrad

 

Ärende:

Remiss från miljö- och klimatnämnden om Vattenmyndighetens samråd kring 

förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027.

 

Remisstid:

Svara till Miljö- och klimatnämnden senast 1 mars 2021. 

Ange ärendenummer MKN 2020-20067

 

Handlingar:

MKN 2020-20067 Missiv från vattenmyndigheten med länk till handlingar samt sändlista

 

Vi ber er att meddela namnet på den handläggare som tilldelas detta ärende på respektive 

förvaltning/bolag till undertecknad.

 

Med vänliga hälsningar



 

 

Josefine Evertsson

Miljöutredare

Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

 

telefon direkt:  031-368 37 17, växel: 031-365 00 00

e-post: josefine.evertsson@miljo.goteborg.se

postadress: Box 7012, 402 31 Göteborg

besöksadress: Karl Johansgatan 23

www.goteborg.se/miljoforvaltningen

 

Så här behandlar Göteborgs stad dina personuppgifter goteborg.se/dinapersonuppgifter
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