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Enligt sändlista

Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län
Ett stort tack till er alla som på möten och i remissvar bidragit till Norrbottens läns
regionala vattenförsörjningsplan. Nu äntligen är den klar!
Planen finns att ladda ner från Länsstyrelsens webbplats
www.lansstyrelsen.se/norrbotten under fliken Klimat & Miljö/Vatten och
vattenanvändning/ Dricksvatten. Där finns planen i sin helhet men även alla bilagor i
A3-format som man kan zooma i. På samma sida finns även en samrådredogörelse för
inkomna synpunkter under remisstiden samt Länsstyrelsens kommentarer.
Planen redovisar en översikt av tillgängliga vattenresurser och en beskrivning av
kommande behov genom att beskriva nuläge, framtid och viktiga drickvattenresurser.
Även påverkan och potentiella hot, förslag till åtgärder samt klimatförändringar tas upp.
Planen berör även gränsöverskridande frågor (mellan kommuner, över länsgränsen och
landsgränsen) och avslutats med rekommendationer för kommunernas fortsatta arbete
med dricksvattenplanering.
Vår förhoppning är att kommunerna ska stimuleras att utarbeta egna
vattenförsörjningsplaner och även att göra lokala risk- och sårbarhetsanalyser!

Maria Widmark och Micael Bredefeldt
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Vid frågor kontakta:
Micael Bredefeldt, Samhällsskydd , telefon: 010- 22 55 251 e-post: micael.bredefeldt@lansstyrelsen.se
Maria Widmark, Miljöskydd, telefon: 010-22 55 461, e-post: maria.widmark@lansstyrelsen.se
Malin Naess, Vatten och fiske, telefon: 010- 22 55 380 e-ost: malin.naess@lansstyrelsen.se
Inger Krekula, Plan och bostad, telefon: 010- 22 55 336 e-post: inger.krekula@lansstyrelsen.se
Kristina Stenlund, Länsveterinär, telefon: 010- 22 55 432 e-post: kristina.stenlund@lansstyrelsen.se
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Sändlista:
Arjeplogs kommun,
Arvidsjaurs kommun,
Bodens kommun,
Haparandas kommun
Gällivare kommun
Jokkmokks kommun
Kalix kommun
Kiruna kommun
Luleå kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Älvsbyns kommun
Överkalix kommun
Övertorneå kommun
Boverket
Finsk-svenska gränsälvskommissionen
Havs- och vattenmyndigheten
Kommunförbundet Norrbotten
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
LRF Norrbotten.
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Statens geotekniska institut
Sveriges geologiska undersökningar
Sveriges kommuner och landsting
Sveriges meterologiska och hyrologiska institut
Skogsstyrelsen Region Nord,

Svenskt vatten
Sveriges byggmaterialindustri
SweMin
Trafikverket
Deltagare på seminariet Dricksvatten – nu och i framtiden” den 3 december 2013

