Så lämnar du synpunkter i VISS
Susanna Hansen har gjort en instruktion för hur man som medlem i ett vattenråd lämnar synpunkter i
VISS. Hennes exempel är utarbetat för Sagåns vattenråd men hon har delat med sig av detta till MER
för att det ska komma andra vattenråd till nytta.
Vattenrådet har möjlighet att skicka in ett yttrande med övergripande synpunkter till
Vattenmyndigheten. Om ni som är medlemmar i ett vattenråd har synpunkter på förslag som rör en
enskild vattenförekomst (del av en å eller dess biflöden, en sjö eller ett grundvatten), går det bra att
lämna dem direkt i VISS. Följ i så fall instruktionen nedan.
1. Gå in i VISS på www.viss.lansstyrelsen.se. Skriv namnet på vattnet i sökrutan och tryck på SÖK.

2. Du får nu upp en lista med alla så kallade vattenförekomster i Sagåns avrinningsområde. Klicka på
den vattenförekomst du vill titta närmare på.

3. En sida som visar den vattenförekomst du klickat på kommer fram.

4. För att se den version som samrådet gäller, klicka på rullisten där alternativet Senaste bedömning
är förvald.

5. Istället för senaste bedömning, välj Förvaltningscykel 3 (aktuell /2017-2021).

6. Till höger framgår om vattenförekomsten ingår i samrådet. Vissa vattenförekomster omfattas av
vattenkraft och då startar samrådet 1 mars 2021. Det är främst i den nedre delen av Sagån det är
aktuellt.

7. Scrolla ner på sidan för att ta del av de bedömningar som är gjorda av vattenförekomsten. Det går
att snabbt förflytta sig mellan olika rubriker genom att använda rutan till vänster på sidan.
Miljökvalitetsnormen anger vilken kvalitet vattnet ska ha vid ett visst årtal. Statusklassningen visar
hur kvaliteten är just nu. Påverkanskällor och förbättringsbehov kan också vara intressanta att titta
på. Och slutligen avsnittet om åtgärder, se nedan. Övriga avsnitt kan man läsa om man vill.

8. Under rubriken Åtgärder presenteras först möjliga åtgärder som kan vidtas för att nå
miljökvalitetsnormen. Du kanske har andra förslag eller tycker att de föreslagna möjliga åtgärderna
är fel? Då har du möjlighet att lämna det som synpunkt. Fundera gärna på var de möjliga åtgärderna
skulle kunna genomföras. Finns det tillräckliga ytor?

9. Under rubriken Åtgärder presenteras sedan även redan genomförda åtgärder. Känner du till andra
åtgärder som också genomförts? Skriv gärna det som en synpunkt i så fall.

10. För att lämna en synpunkt, klicka på Lämna samrådssynpunkt till höger längst upp på sidan.

11. Nu öppnas en ny sida med rubriken Lämna synpunkt. Scrolla ner på sidan.

12. Längre ner på sidan kan du lämna synpunkter om just den vattenförekomst du nyss tittat
närmare på. Du ser namn och ID i rubriken.

13. Du har fortfarande den aktuella vattenförekomsten öppen om du vill gå tillbaka och läsa om
något medan du skriver dina synpunkter.

14. Fyll gärna i att du företräder Sagåns vattenråd (frivilligt).

15. Slutligen, kryssa i rutan Jag har tagit del av… och tryck på Skicka. Klart! Vill du lämna synpunkter
på flera vattenförekomster, börja om från början och välj en annan vattenförekomst.

