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Remiss - Gullspångsälvens vattenvårdsförbunds nya kontrollprogram
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund skickar ut en remiss gällande ett reviderat
kontrollprogram till sina medlemmar. Du får det här mailet för att du representerar
en av medlemmarna i vattenvårdsförbundet eller på annat sätt berörs av
vattenvårdsförbundets verksamhet. Notera att flera inom er organisation kan ha
fått utskicket, tex får kommuner utskicket både till politiker som är ombud i
förbundet samt till berörda tjänstemän.
Det kontrollprogram som har legat till grund för förbundets verksamhet de senaste
5 åren ska revideras och ett nytt program ska startas upp under 2016. Er
verksamhet berörs eftersom ni har del i kontrollprogrammet, dvs vissa av
provpunkterna och analyserna relaterar till er verksamhet. Ett reviderat förslag till
kontrollprogram har tagits fram under 2015 och skickas nu på remiss till alla
medlemmar. Konsult för uppdraget att revidera kontrollprogrammet är Provab.
Remissen går också till de länsstyrelser som omfattas inom avrinningsområdet.
Sista svarsdatum för att yttra sig på remissen är
den 10 november 2015.
Svar skickas skriftligen per e-post eller brev till förbundets vattenrådgivare
Matilda Norberg. Frågor kan ställas till densamma på e-post eller via telefon.
Kontaktuppgifter finns i slutet på brevet.
Vattenvårdsförbundet:
Gullspångsälvens vattenvårdsförbunds bildades 1968 och har sedan dess bedrivit
vattenkontroll i avrinningsområdet. Förbundet samordnar och effektiviserar den
miljökontroll som lagstiftningen föreskriver de som har utsläpp till eller påverkan
på vatten att genomföra (samordnad recipientkontroll). Avrinningsområdet
omfattar hela Timsälvens, Svartälvens och Letälvens system. Även några mindre
avrinningsområden som rinner till sjöarna Möckeln och Skagern ingår.
Medlemmar:
Medlemmar i vattenvårdsförbundet är kommuner och verksamheter med utsläpp
till/påverkan på vatten. I dagsläget har förbundet ett 30-tal medlemmar. Mer om
vilka som är medlemmar går att läsa på förbundets hemsida www.gvvf.se
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Kontrollprogrammet:
I kontrollprogrammet framgår hur förbundets miljöövervakning ska se ut. Vilka
platser som ska provtas, vilka analyser som ska genomföras, hur detta ska ske och
hur det ska rapporteras är delar som ingår. Både kemiska och biologiska
parametrar ingår i programmet. Vad som ingår i kontrollprogrammet styrs av
medlemmarnas behov och det syfte som förbundet satt upp. Nuvarande
kontrollprogram samt stadgar med syfte och inriktning går att läsa på förbundets
hemsida www.gvvf.se
SRK (Samordnad recipientkontroll):
SRK – samordnad recipientkontroll är en beskrivning av den verksamhet som
förbundet bedriver. Recipient betyder mottagare, i det här fallet våra sjöar och
vattendrag. Eftersom flera verksamheter gått ihop för att bedriva vattenkontroll så
kallas den samordnad. Den samordnade recipientkontrollen syftar till att:





Åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från enstaka
föroreningskällor inom ett vattenområde.
Relatera tillståndet och utvecklingen i vattenområdet till belastande
utsläpp och förväntad bakgrund.
Belysa utsläppens effekter i vattenområdet.
Ge underlag för utvärdering respektive belysa behovet av
miljöskyddande åtgärder.

För Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
Matilda Norberg
Vattenrådgivare

Kontaktuppgifter:
E-post:
Matilda.norberg@karlskoga.se
Postadress:
Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
Karlskoga kommun
13. Matilda Norberg
691 83 KARLSKOGA
Telefon:
0586-615 41
Hemsida:
www.gvvf.se

Liselotte Eriksson
Ordförande

