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Hänvisning: Lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), statsrådets förordning 

om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006), lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndig-

heters planer och program (200/2005, den s.k. SMB-lagen) samt förvaltningslagen (434/2003) 62a  

 

OFFENTLIG KUNGÖRELSE 

 
Delgivning och information samt framförande av åsikter, gällande förslaget till för-

valtnings-planen för Kymmene älvs - Finska vikens och Vuoksens vattenförvalt-

ningsområde 2022–2027.  

 
 
Bakgrund   

 

I lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen stiftas om förvaltningsplaner som ska utarbe-

tas för alla vattenförvaltningsområden i Finland. I förvaltningsplanerna fastställs målen och åtgär-

derna 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 fram-

lagda till påseende under tidsperioden 2.11.2020–14.5.2021 på webbplatsen www.miljo.fi/paverka-

vatten  > Vattenvård. Kommunerna i Sydöstra Finland hör till Kymmene älvs - Finska vikens vat-

tenförvaltningsområde eller till Vuoksens vattenförvaltningsområde. I vissa fall sträcker sig kommu-

nen över båda områden och i dessa fall presenteras båda vattenförvaltningsplaner. (Bilaga 1, Bi-

laga 2). Respons kan ges, förutom på vattenförvaltningsplanen, även på åtgärdsprogrammet för 

vattenvård i Sydöstra Finland för åren 2022–2027. 

 

Framförande av åsikter 

Alla har möjlighet att framföra sin åsikt om utkastet till förvaltningsplanen för vattenvård, dess bak-

grundshandlingar och miljörapportering senast 14.5.2021 kl. 16. På ovan nämnda webbplats finns 

anvisningar om hur åsikter kan framföras, elektroniskt eller per post.  

Responsen kan skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax eller Nyland, bero-

ende på vilket vattenförvaltningsområde ställningstagandet gäller: 

mailto:kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
http://www.miljo.fi/paverkavatten
http://www.miljo.fi/paverkavatten


 2/3 

 

Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde: via e-post registratur.nyland(at)ntm-

centralen.fi eller per post på adressen NTM-centralen i Nyland PB 36, 00521 HELSINGFORS 

Vuoksens vattenförvaltningsområde 2022–2027: via e-post kirjaamo.etelasavo(at)ely-keskus.fi 

eller per post på adressen NTM-centralen i Södra Savolax PB 164, 50101 S:t MICHEL 

Denna offentliga kungörelse har publicerats 2.11.2020 och delgivningen anses ha ägt rum sju dagar 

efter publiceringen.   

 

Mer information   

Tilläggsuppgifter kan efterfrågas av chefen för vattenresursenheten Visa Niittyniemi (tfn. 0295 

029 260), eller hydrobiolog Taina Ihaksi (tfn. 0295 029 236) eller per e-post fornamn.efter-

namn(at)nmt-centralen.fi. Telefonnumret till växeln: 0295 029 000. 

   

Kouvola den 2. november 2020  

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SYDÖSTRA FINLAND 

 

BILAGOR:  

Bilaga 1. Presentering av dokument inom kommuner 

Bilaga 2. Vattenförvaltningsområden i Sydöstra Finland 

  

Bilaga 1. Presentering av dokument inom kommuner 

  

Kommun Vuoksens 

vattenförvaltning-

sområdes 

dokument 

Kymmene älvs – Finska 

vikens  

vattenförvaltningsområdes 

dokument 

Itis kommun   X 

Kouvola stad X X 

Fredrikshamns stad   X 

Kotka stad   X 

Pyttis kommun   X 

Miehikkälä kommun X X 
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Vederlax kommun X X 

Villmanstrands stad  X X 

Klemis kommun X X 

Luumäki kommun X X 

Savitaipale kommun X X 

Suomenniemi kommun X X 

Taipalsaari kommun X X 

Imatra stad X   

Rautjärvi kommun X   

Ruokolax kommun X   

Parikkala kommun X   

  

Bilaga 2. Vattenförvaltningsområden i Sydöstra Finland 

 


