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VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 117

Dnr KS 2021/01147-4.4.2

Beslut - Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Reservation
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M),
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Elisabeth Unells (M) med fleras förslag.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Elisabeth Unell (M) har i en motion med
rubriken Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten föreslagit:
1. Att ta fram en långsiktig plan för Mälarens vatten för att begränsa
kommande utsläpp och spridning av PFAS.
2. Att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark.
3. Att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida (reserv)
vattentäkter.
Kommunfullmäktige har 17 juni 2021, § 311, remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, miljö- och konsumentnämnden, byggnadsnämnden samt Mälarenergi.
Svar har inkommit från samtliga remissinstanser. De inkomna svaren anger i
huvudsak att det är mycket viktiga och relevanta frågor. Det framgår av
svaren att de frågor som väcks i motionens första och tredje att-sats befinner
sig i en utredningsfas inom ramen för handlingsplanen för yt- och grundvatten. Motionens andra att-sats ligger som en aktiv åtgärd inom ramen för
arbetet med ovan nämnda handlingsplan.
Stadsledningskontoret föreslår utifrån detta att motionens att-satser inte
föranleder någon ytterligare åtgärd.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstedt (M), Amanda Grönlund (KD)
och Emil Thessén (KD) yrkar bifall till motionen.
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Carin Lidman (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen från Elisabeth Unell (M) med flera, dels bifall till stadsledningskontorets
förslag från Carin Lidman (S). Ordföranden föreslår en propositionsordning
där de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Kopia till
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Mälarenergi
Miljö- och konsumentnämnden
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Kommunstyrelsen
Olof Bergold
Epost: olof.bergold@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Mälarenergi
Miljö- och konsumentnämnden

Tjänsteutlåtande - Motion från (M) om att skydda vårt
dricksvatten
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Elisabeth Unell (M) har i en motion med
rubriken Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten föreslagit:
1. Att ta fram en långsiktig plan för Mälarens vatten för att begränsa
kommande utsläpp och spridning av PFAS.
2. Att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska
fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark.
3. Att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida
(reserv)vattentäkter.
Kommunfullmäktige har 17 juni 2021, § 311, remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, miljö- och
konsumentnämnden, byggnadsnämnden samt Mälarenergi.
Svar har inkommit från samtliga remissinstanser. De inkomna svaren anger i
huvudsak att det är mycket viktiga och relevanta frågor. Det framgår av
svaren att de frågor som väcks i motionens första och tredje att-sats befinner
sig i en utredningsfas inom ramen för handlingsplanen för yt- och
grundvatten. Motionens andra att-sats ligger som en aktiv åtgärd inom ramen
för arbetet med ovan nämnda handlingsplan.
Stadsledningskontoret föreslår utifrån detta att motionens att-satser inte
föranleder någon ytterligare åtgärd.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.
Beslutsmotivering
Gällande den första att-satsen anger Mälarenergi bland annat att
högflourerade ämnen, PFAS, är en fråga som är mycket uppmärksammad
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inom VA-branschen och där Mälarenergi också deltar aktivt genom såväl
egen provtagning som olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom
området. Mälarenergi har sökt och fått bidrag för ett projekt från en särskild
utlysning hos länsstyrelsen om säkrad vattentillgång.
Projektet omfattar en utredning kring PFAS, dess källor och juridiken kring
frågan. Projektet innebär kartläggning av källor till PFAS, olika typer av
PFAS, reningstekniker och vägen framåt med fokus på VAverksamhetsområdet baserat på redan genomförda mätningar och projekt.
Projektet beräknas vara klart under kvartal fyra 2022.
Vidare deltar Mälarenergi tillsammans med andra VA-huvudmän, lärosäten
och forskningsinstitut i ett av Svenskt vatten samordnat utvecklingsprojekt.
Den andra att-satsen om att Västerås stad ska ta fram plan, åtgärder och mål
för att minska fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark
omfattas redan av pågående åtgärder i handlingsplan för yt- och grundvatten.
Vid uppföljningen 2015 hade det inte gjorts åtgärder i tillräcklig
utsträckning, men sedan dess har det bland annat anlagts fosfordammar och
kalkfilterbäddar på kommunens mark. I och med det reduceras utsläppen till
Mälaren med ca 250 kg fosfor per år, vilket är mer än effektmålet i
handlingsplanen.
Den tredje att-satsen om att Västerås stad ska ta fram en planering och
förslag på framtida (reserv)vattentäkter ingår också i den gällande
handlingsplanen för yt- och grundvatten.
Mälarenergi anger i sitt svar att de arbetar med frågan genom olika
utredningar som genomförts, bland annat genom alternativ intagspunkt för
råvatten för infiltration. En utredning har också genomförts gemensamt med
Sala kommun om möjligheterna till en gemensam vattentäkt med vatten från
Dalälven, vilket dock skulle bli väldigt dyrt. Mälarenergi har inlett ett arbete
med att ta fram en reservvattenstrategi som ska ligga till grund för vägval i
reservvattenfrågan i ett övergripande perspektiv.
Möjligheten till reservvattenförsörjning kommer också att belysas i det
arbete med att ta fram ett underlag till kommunal vattenförsörjningsplan som
pågår. Arbetet leds av Mälarenergi och genomförs förvaltningsövergripande.
Det pågår vidare ett projekt som innebär att utreda vilka åtgärder som
behöver genomföras för att skapa full redundans mellan vattenverken så att
dessa var för sig kan klara att försörja Västerås.
Miljö- och konsumentnämnden anger också i sitt svar att de vill betona att
förvaltningens tillsyn är ett kontinuerligt pågående arbete. Förutom
djurhållande gårdar och enskilda avlopp arbetar förvaltningen med tillsyn på
en rad andra verksamheter som genom utsläpp kan påverka Mälaren och vårt
dricksvatten, såsom exempelvis förorenade områden, industrier,
kemikalieanvändning och konstgräsplaner. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen arbetar med den enskilda vattenförsörjningen och
har också tillsyn över våra vattenskyddsföreskrifter som direkt berör vårt
dricksvatten.
Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten revideras för
närvarande utifrån att ett nytt åtgärdsprogram från Vattenmyndigheten i
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Norra Östersjöns vattendistrikt väntas. Exakt tidplan är svår att redovisa då
åtgärdsprogrammet för tillfället är överprövat och inget slutdatum för beslut
är redovisat.
I revideringen av stadens handlingsplan lyfts de ovan nämnda frågorna och
arbetet för de kommande sex åren formuleras i mål och aktiviteter som ska
genomföras för att nå de miljökvalitetsnormer för vatten som beslutas av
Vattenmyndigheten. Det nya förslaget till handlingsplan kommer att skickas
ut på remiss och då finns möjlighet att föra fram ytterligare synpunkter om
innehåll och ambitionsnivå.
Stadsledningskontorets överväganden
Motionens intentioner bedöms som mycket positiva och pekar på viktiga
frågor inom vattenförvaltningen. I och med det arbete som redan pågår så
bedömer stadsledningskontoret att att-sats ett och tre inte bör föranleda
någon ytterligare åtgärd i dagsläget då staden bör vänta in de
underlagsutredningar som Mälarenergi nu genomför innan beslut om
långsiktiga strategier tas.
Gällande att-sats två om övergödning så arbetar Västerås stad redan
strukturerat med frågan utifrån handlingsplanen för yt- och grundvatten.
Stadsledningskontoret anser därför att förslaget inte medför någon ytterligare
åtgärd.
Stadens handlingsplan för yt- och grundvatten är under revidering på
tjänstemannanivå utifrån att Vattenmyndigheten har presenterat ett nytt
åtgärdsprogram som för tillfället är överklagat. Frågorna kring PFAS,
övergödning och reservvatten kommer fortsatt att finnas i det remissförslag
som tas fram i Västerås stad och synpunkter på innehållet kommer att kunna
lämnas inom ramen för remissutskick till stadens nämnder och styrelser
under 2022.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget till beslut medför ingen ekonomisk påverkan.
Hållbar utveckling
Motionens intentioner är positiv för en hållbar utveckling utifrån flera
ekologiska perspektiv.

Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör strategisk
samhällsutveckling
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Remiss - Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten
Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat motionen och begär svar senast 30
november 2021.
Motionen uppmärksammar miljöbelastningen på Mälaren som är vår
dricksvattentäkt, och yrkar
* Att ta fram en långsiktig plan för hur Mälarens vatten för att begränsa
kommande utsläpp och spridning av PFAS.
* Att Västerås stad tar fram en plan, åtgärder och mål för att minska
belastningen på kommunens ägda jordbruksmark
* Att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida (reserv)
vattentäkter.
Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande godkänns som nämndens eget och
överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Tomas Persson
Epost: tomas.persson@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande Remiss - Motion från (M) om att skydda vårt
dricksvatten
Förvaltningen ser positivt på att frågan om Mälaren och dess kvalitet
uppmärksammas av politiska företrädare.
Vi bedömer att det finns en stor medvetenhet om Mälarens funktion och
värde som dricksvattentäkt i den fysiska planeringen. Arbetet med att
säkerställa kvaliteten bedrivs i många sammanhang – särskilda
program/handlingsplaner, översiktsplanen/fördjupningar och detaljplaner.
Olika arbetsgrupper är tillsatta för att driva och utveckla arbetet med att
värna Mälarens vattenkvalitet.
De aspekter som motionen tar upp hanteras i den beslutade (2019)
Handlingsplanen för yt-och grundvatten. Det gäller PFAS-frågan,
fosforbelastning från stadens jordbruksmark och reservvattentäkt. Detta
beskrivs utvecklat nedan i en sammanställning av läget från stadens
vattensamordnare inför hantering av remissen i tekniska nämnden.
Översiktsplanen beskriver nuvarande skyddsföreskrifter för vattentäkterna
och anger som riktlinje att: Dricksvattentäkterna ska prioriteras i den fysiska
planeringen. Markanvändning och tillståndsprövning ska ske med hänsyn till
dricksvattentäkternas sårbarhet och gällande vattenskyddsföreskrifter.
Hässlö och Fågelbackens vattenverk inklusive infiltrationsområden är vidare
utpekat som riksintresse enligt miljöbalken. Det gäller även anläggningarna
för distribution.
Processen med att ta fram detaljplaner innefattar i nästan samtliga fall
särskilda dagvattenutredningar. I samband med utveckling av
Finnslättenområdet har genomförts en omfattande utredning för att
ytterligare klarlägga de hydrogeologiska förhållandena så att nödvändig
hänsyn ska tas till grundvattenförekomsten i Badelundaåsen och vattentäkten
vid Fågelbacken.
Stadsbyggnadsförvaltningen har varit och är delaktiga i övergripande
utredningar såsom Handlingsplan för yt- och grundvatten,
Vattenförsörjningsplan, VA-utvecklingsplan och nu i det senast av
Mälarenergi initierade arbetet med att ta fram förslag till riktlinjer för
exploatering i anslutning till vattentäkternas skyddsområden. Vi har också
deltagit i Mälarenergis arbete med att söka reservvattentäkter. Vad gäller
frågan om näringsläckage från stadens jordbruksmark så är den även väckt
inom det pågående arbetet med att uppdatera stadens Natur- och
kulturmiljöplan.
Förvaltningen deltar i några fasta forum som hanterar frågor kring
miljöbelastning på yt- och grundvatten: Vattengruppen, Dagvattengruppen
och NKM-gruppen
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Vattensamordnarens sammanställning:
Det första förslaget om att ta fram en långsiktig plan för hur Mälarens vatten för
att begränsa kommande utsläpp och spridning av PFAS, hanteras redan inom det
pågående arbetet. Mälarenergi har sökt och fått bidrag för ett projekt från en
särskild utlysning hos Länsstyrelsen om vattentillgång, projektet omfattar en
utredning kring PFAS, dess källor och juridiken kring frågan. PFAS mäts dessutom
regelbundet i dricksvattentäkten. PFAS-projektet kommer att färdigställas under
2022.
Det andra förslaget om att Västerås stad ska ta fram plan, åtgärder och mål för att
minska fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark, omfattas också
redan av pågående åtgärder i ovan nämnd handlingsplan. Det stämmer att det vid
den senaste uppföljningen 2015 inte hade gjorts åtgärder i tillräcklig utsträckning,
men sedan dess har det bland annat anlagts fosfordammar och kalkfilterbäddar på
kommunens mark. I och med det reduceras utsläppen till Mälaren med ca 250 kg
fosfor per år, vilket är mer än effektmålet i handlingsplanen.
Det tredje förslaget om att Västerås stad ska ta fram en planering och förslag på
framtida (reserv) vattentäkter ingår också i den gällande handlingsplanen för ytoch grundvatten. När det gäller denna åtgärd pågår ytterligare två projekt som
Mälarenergi driver. Finansieringsbidrag kommer även i detta fall från Länsstyrelsen
och det ena projektet innebär att ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan,
där bland annat frågan om reservvattenförsörjning lyfts. Det andra projektet
belyser frågan om redundans mellan Hässlö och Fågelbackens vattenverk, det vill
säga att vattenverken ska kunna ersätta varandra om t ex en olycka inträffar och
den befintliga vattentäkten inte kan användas. Den kommunala
vattenförsörjningsplanen ska färdigställas under hösten 2022 och utredningen om
redundans mellan vattenverken färdigställs 2022.
Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten revideras för närvarande
utifrån att ett nytt åtgärdsprogram från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns
vattendistrikt väntas i december. I revideringen av handlingsplanen lyfts de ovan
nämnda frågorna och arbetet för de kommande sex åren formuleras i mål och
aktiviteter som ska genomföras för att nå de miljökvalitetsnormer för vatten som
beslutas av Vattenmyndigheten. Det nya förslaget till handlingsplan kommer att
remissas och då finns möjlighet att föra fram ytterligare synpunkter om innehåll
och ambitionsnivå.
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Remiss - Motion från (M) om att skydda vårt dricksvatten
Beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från (M) om att skydda vårt
dricksvatten, daterad 2021-06-17 och remitterad till miljö- och
konsumentnämnden (kommunstyrelsens dnr: KS 2021/01147-4.4.2).
(M) föreslår i en motion kommunfullmäktige att besluta:
att ta fram en långsiktigplan för hur Mälarens vatten för att begränsa
kommande utsläpp och spridning av PFAS.
att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska
fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark.
att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida (reserv)
vattentäkter.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
Kopia till
kommunstyrelsen@vasteras.se
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Maria Lundin
Epost: maria.lundin@vasteras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Remiss gällande motion från (M) om att
skydda vårt dricksvatten
Förslag till beslut
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från (M) om att skydda vårt
dricksvatten, daterad 2021-06-17 och remitterad till miljö- och
konsumentnämnden (kommunstyrelsens dnr: KS 2021/01147-4.4.2).
(M) föreslår i en motion kommunfullmäktige att besluta:
att ta fram en långsiktigplan för hur Mälarens vatten för att begränsa
kommande utsläpp och spridning av PFAS.
att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska
fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark.
att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida (reserv)
vattentäkter.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande
förslag till beslut:
Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
Underlag till nämnden
- Yttrande – Remiss gällande motion från (M) om att skydda vårt
dricksvatten
- Motion från (M) till Västerås kommunfullmäktige 2021-06-17, Skydda
vårt dricksvatten
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Maria Lundin
Epost: maria.lundin@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande Remiss - Motion från (M) om att skydda vårt
dricksvatten
Ärendebeskrivning
Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från (M) om att skydda vårt
dricksvatten, daterad 2021-06-17 och remitterad till Miljö- och
konsumentnämnden, Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden och
Mälarenergi AB (kommunstyrelsens dnr: KS 2021/01147-4.4.2).
Synpunkter
Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten beslutades 2019.
Handlingsplanen syftar till att vi ska uppnå de miljökvalitetsnormer för
vatten som beslutas av Vattenmyndigheten och i handlingsplanen ingår
åtgärder inom de områden som nämns i motionen. För närvarande pågår
arbete med uppföljning och revidering av Västerås stads handlingsplan för
yt- och grundvatten. I revideringen av handlingsplanen lyfts de frågor som
motionen berör i mål och aktiviteter som ska genomföras de närmaste åren,
och möjlighet finns att ytterligare höja stadens ambitionsnivå för arbetet med
frågor som rör skydd av dricksvatten.
I motionen nämns delar av miljö- och hälsoskyddsförvaltningens
tillsynsarbete som lågt hängande frukter. Miljö- och konsumentnämnden vill
betona att förvaltningens tillsyn är ett kontinuerligt pågående arbete.
Förutom djurhållande gårdar och enskilda avlopp arbetar förvaltningen med
tillsyn på en rad andra verksamheter som genom utsläpp kan påverka
Mälaren och vårt dricksvatten, såsom exempelvis förorenade områden,
industrier, kemikalieanvändning och konstgräsplaner, Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen arbetar med den enskilda vattenförsörjningen och
har också tillsyn över våra vattenskyddsföreskrifter som direkt berör vårt
dricksvatten. Förvaltningen deltar även aktivt i det mer strategiska arbetet
med planeringen av vår växande stad. För att på lång sikt kunna skydda vårt
dricksvatten är det av stor vikt att det avsätts resurser till att fortsatt arbeta
med dessa mycket viktiga frågor.
Miljö- och konsumentnämnden ser mycket positivt på att viktiga frågor kring
vattenförsörjning lyfts. Nämndens bedömning är dock att förslagen som (M)
yrkar på i motionen redan ryms inom befintlig handlingsplan för yt- och
grundvatten och det pågående arbetet med vattenfrågor.

Klicka här för att ange text.
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Remissvar - Motion från (M) om att skydda vårt
dricksvatten
Mälarenergi AO Vatten har tidigare bidragit med ett remissvar på Motion från (M) om att skydda vårt
dricksvatten genom input till det tjänsteutlåtande som lämnats av Teknik- och fastighetsförvaltningen genom
Susanna Hansen. Denna skrivelse är ett förtydligande kring detta.
Ärendebeskrivning
(M) har i en motion yrkat på att tre åtgärder genomförs för att skydda Västerås dricksvatten. Motionen har
remitterats från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och Mälarenergi.
Yrkandet innehåller följande tre förslag:


att ta fram en långsiktig plan för hur Mälarens vatten för att begränsa kommande utsläpp och
spridning av PFAS.



att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska fosforbelastningen på kommunens
ägda jordbruksmark.



att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida (reserv) vattentäkter.

Motionens bakgrund till yrkandena är:
Västerås sjöar och vattendrag är påverkade av övergödning, miljögifter och fysiska förändringar. Flera
vattendrag leder till slut ut i Mälaren, som är vår dricksvattentäkt. När det inte finns framtida vattentäkter
utpekade och allt förlitar sig på att Mälaren ska vara vårt dricksvatten så behövs åtgärder.
Västerås stad har många handlingsplaner där flera av dem berör vatten. Under året har en vattenpark byggts
och allt mer dagvattenhantering sker i närområdet. Staden har tagit de lågt hägnade frukterna med tillsyn på
djurhållande gårdar och enskilda avlopp har gjorts, utökat antalet latrintömningsplatser för fritidsbåtar.
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Handlingsplaner behöver ständigt uppdateras för att ta del av den senaste forskningen och de åtgärder som
kan vidtas för att exempelvis säkra Mälaren långsiktigt som dricksvattentäkt.
Västerås stad har inte minskat fosforbelastningen från stadens ägda jordbruksmark och är inte ens i närheten
att klara målen. Här behöver man se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska belastningen. I
Sverige generellt har man lyckats begränsa utsläppen av kväve medan utsläppen av fosfor fortfarande är
höga.
I Ronneby finns ett uppmärksammat fall med förorenat dricksvatten. Även i Uppsala har man stämt
Försvarsmakten för att ha orsakat höga halter av PFAS i dricksvattnet. Avloppsreningsverk är en
transportväg för PFAS men den vanligaste är spridning via dagvattnet från förorenad mark. Just nu pågår
forskning kring olika reningstekniker för borttagning av PFAS både uppströms, vid deponier och i
avloppsreningsverk. Det är viktigt att Västerås tar del av dessa erfarenheter och tar fram mål och förslag på
hur spridning av PFAS kan begränsas men också renas.
Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att Västerås stad har framförhållning och planer för
reservvattentäkter.
Svar från Mälarenergi AO Vatten
De förslag som (M) yrkar på i sin motion omfattar mycket viktiga frågor inom vattenarbetet och de ingår
också i stor utsträckning bland annat i åtgärderna i Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten som
beslutades 2019. Handlingsplanen är under revidering men detta arbete förändrar inte fokus på de frågor som
lyfts.
PFAS är en fråga som är mycket uppmärksammad inom VA-branschen och där Mälarenergi också deltar
aktivt genom egen provtagning och genom olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom området.
Mälarenergi har sökt och fått bidrag för ett projekt från en särskild utlysning hos Länsstyrelsen om säkrad
vattentillgång. Projektet omfattar en utredning kring PFAS, dess källor och juridiken kring frågan.
Gränsvärdena för vilka halter som kommer att vara tillåtliga är under översyn och Mälarenergi följer denna
utveckling. PFAS-projektet kommer att färdigställas under 2022. Vidare deltar Mälarenergi tillsammans med
andra VA-huvudmän, lärosäten och forskningsinstitut i ett Svenskt Vatten utvecklingsprojekt. Projektet
innebär kartläggning av källor till PFAS, olika typer av PFAS, reningstekniker och vägen framåt med fokus
på VA-verks verksamhetsområde baserat på redan genomförda mätningar och projekt.
När det gäller reservvattenfrågan så arbetar Mälarenergi med denna genom olika utredningar som
genomförts, bland annat genom alternativ intagspunkt för råvatten för infiltration. En utredning har också
genomförts gemensamt med Sala kommun om möjligheterna till en gemensam vattentäkt med vatten från
Dalälven, vilket dock skulle bli väldigt dyrt. Mälarenergi har inlett ett arbete med att ta fram en
reservvattenstrategi som ska ligga till grund för vägval i reservvattenfrågan i ett övergripande perspektiv.
Möjligheten till reservvattenförsörjning kommer också att belysas i det arbete med att ta fram ett underlag till
kommunal vattenförsörjningsplan som pågår. Arbetet leds av Mälarenergi och genomförs
förvaltningsövergripande. Det pågår vidare ett projekt som innebär att utreda vilka åtgärder som behöver
genomföras för att skapa full redundans mellan vattenverken så att dessa var för sig kan klara att försörja
Västerås.
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Motion – Skydda vårt dricksvatten
Västerås sjöar och vattendrag är påverkade av övergödning, miljögifter och fysiska
förändringar. Flera vattendrag leder till slut ut i Mälaren, som är vår dricksvattentäkt. När det
inte finns framtida vattentäkter utpekade och allt förlitar sig på att Mälaren ska vara vårt
dricksvatten så behövs åtgärder.
Västerås stad har många handlingsplaner där flera av dem berör vatten. Under året har en
vattenpark byggts och allt mer dagvattenhantering sker i närområdet. Staden har tagit de lågt
hägnade frukterna med tillsyn på djurhållande gårdar och enskilda avlopp har gjorts, utökat
antalet latrintömningsplatser för fritidsbåtar. Handlingsplaner behöver ständigt uppdateras för
att ta del av den senaste forskningen och de åtgärder som kan vidtas för att exempelvis
säkra Mälaren långsiktigt som dricksvattentäkt.
Västerås stad har inte minskat fosforbelastningen från stadens ägda jordbruksmark och är
inte ens i närheten att klara målen. Här behöver man se över vilka åtgärder som behöver
vidtas för att minska belastningen. I Sverige generellt har man lyckats begränsa utsläppen av
kväve medan utsläppen av fosfor fortfarande är höga.
I Ronneby finns ett uppmärksammat fall med förorenat dricksvatten. Även i Uppsala har man
stämt Försvarsmakten för att ha orsakat höga halter av PFAS i dricksvattnet.
Avloppsreningsverk är en transportväg för PFAS men den vanligaste är spridning via
dagvattnet från förorenad mark. Just nu pågår forskning kring olika reningstekniker för
borttagning av PFAS både uppströms, vid deponier och i avloppsreningsverk. Det är viktigt
att Västerås tar del av dessa erfarenheter och tar fram mål och förslag på hur spridning av
PFAS kan begränsas men också renas.
Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att Västerås stad har framförhållning och planer
för reservvattentäkter.
Med anledning av ovanstående yrkar vi
att ta fram en långsiktigplan för hur Mälarens vatten för att begränsa kommande utsläpp och
spridning av PFAS.
att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska fosforbelastningen på
kommunens ägda jordbruksmark.
att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida (reserv) vattentäkter.

Västerås 2021-06-17

Anna Hård af Segerstad (M)

Elisabeth Unell (M)

VÄSTERÅS STAD

Tekniska nämnden

§ 229

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-11-18

Dnr TN 2021/00478-1.7.1

Beslut - Yttrande över motion från (M) om att skydda vårt
dricksvatten
Beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, med ändringen
att sista stycket under rubriken Beslutsmotivering ska utgå.
Särskilt yttrande
Anna Hård af Segerstad (M), Stefan Lindh (M), Erik Degerstedt (M), Akis
Nicolaides (M) och Samuel Stengård (KD) lämnar särskilt yttrande enligt
följande:
Provtagning av badvattnet under sommaren vid bland annat Lögastrand och
Framnäs visar på otjänligt badvatten. Antalet gånger mätningar visar på
tjänligt vatten med anmärkning har ökat.
Vatten från Svartån och Sagån har höga halter av fosfor som rinner ut i
Mälaren. Härifrån tas västeråsarnas dricksvatten. En stor bidragande orsak
till fosforutsläpp är jordbruket. Här måste Västerås stad vidta åtgärder och
inte bara sätta mål. Det finns mycket kvar att göra innan problemet med
övergödning i Mälaren är löst.
Västerås stad har själva svarat nedanstående till miljöbarometern inför
kommunranking 2021. Så antingen vet kommunen inte vad den gör eller så
har de inte uppdaterat svaren.
Långsiktig plan kopplat till PFOS och PFAS
Fråga: Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i
grundvatten, har kommunen tagit fram en långsiktig plan för att stoppa eller
begränsa kommande utsläpp och spridning?
Svar: Nej
Vattentäkter
Fråga: Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, t ex i regional
vattenförsörjningsplan, vattenplan eller motsvarade?
Svar: Nej
Ärendebeskrivning
(M) har i en motion yrkat på att tre åtgärder genomförs för att skydda
Västerås dricksvatten. Motionen har remitterats från Kommunstyrelsen till
bland annat Tekniska nämnden och begär svar senast 30 november 2021.
Yrkandet innehåller följande tre punkter:
1. att ta fram en långsiktig plan för hur Mälarens vatten för att begränsa
kommande utsläpp och spridning av PFAS.
2. att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska
fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark.
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3. att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida (reserv)
vattentäkter.
Motionens bakgrund till yrkandena är:
Västerås sjöar och vattendrag är påverkade av övergödning, miljögifter och
fysiska förändringar. Flera vattendrag leder till slut ut i Mälaren, som är vår
dricksvattentäkt. När det inte finns framtida vattentäkter utpekade och allt
förlitar sig på att Mälaren ska vara vårt dricksvatten så behövs åtgärder.
Västerås stad har många handlingsplaner där flera av dem berör vatten.
Under året har en vattenpark byggts och allt mer dagvattenhantering sker i
närområdet. Staden har tagit de lågt hägnade frukterna med tillsyn på
djurhållande gårdar och enskilda avlopp har gjorts, utökat antalet
latrintömningsplatser för fritidsbåtar.
Handlingsplaner behöver ständigt uppdateras för att ta del av den senaste
forskningen och de åtgärder som kan vidtas för att exempelvis säkra Mälaren
långsiktigt som dricksvattentäkt.
Västerås stad har inte minskat fosforbelastningen från stadens ägda
jordbruksmark och är inte ens i närheten att klara målen. Här behöver man se
över vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska belastningen. I Sverige
generellt har man lyckats begränsa utsläppen av kväve medan utsläppen av
fosfor fortfarande är höga.
I Ronneby finns ett uppmärksammat fall med förorenat dricksvatten. Även i
Uppsala har man stämt Försvarsmakten för att ha orsakat höga halter av
PFAS i dricksvattnet. Avloppsreningsverk är en transportväg för PFAS men
den vanligaste är spridning via dagvattnet från förorenad mark. Just nu pågår
forskning kring olika reningstekniker för borttagning av PFAS både
uppströms, vid deponier och i avloppsreningsverk. Det är viktigt att Västerås
tar del av dessa erfarenheter och tar fram mål och förslag på hur spridning av
PFAS kan begränsas men också renas.
Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att Västerås stad har
framförhållning och planer för reservvattentäkter.
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 29
oktober 2021, lämnat förslag till beslut:
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Anna Hård af Segerstad (M) yrkar att sista stycket under rubriken
Beslutsmotivering ska utgå. Stycket lyder: Sammantaget ser teknik- och
fastighetsförvaltningen att samtliga tre förslag i motionen redan är
omhändertagna inom pågående arbete, och att motionen inte bör föranleda
något ytterligare åtgärd.
Solveig Nilsson yrkar bifall till Anna Hård af Segerstads (M)
ändringsyrkande.
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Proposition
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, förvaltningens
förslag med Anna Hård af Segerstads (M) ändringsyrkande, och att tekniska
nämnden beslutar i enlighet med detta.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Teknik- och fastighetsförvaltningen
Susanna Hansen
Epost: susanna.hansen@vasteras.se
Tekniska nämnden

Kopia till

Kommunstyrelsen

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (M) om att skydda vårt
dricksvatten
Förslag till beslut
1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
(M) har i en motion yrkat på att tre åtgärder genomförs för att skydda Västerås
dricksvatten. Motionen har remitterats från Kommunstyrelsen till bland annat
Tekniska nämnden och begär svar senast 30 november 2021. Yrkandet innehåller
följande tre punkter:

1. att ta fram en långsiktig plan för hur Mälarens vatten för att begränsa
kommande utsläpp och spridning av PFAS.
2. att Västerås stad tar fram plan, åtgärder och mål för att minska
fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark.
3. att Västerås stad tar fram en planering och förslag på framtida (reserv)
vattentäkter.
Motionens bakgrund till yrkandena är:
Västerås sjöar och vattendrag är påverkade av övergödning, miljögifter och fysiska
förändringar. Flera vattendrag leder till slut ut i Mälaren, som är vår
dricksvattentäkt. När det inte finns framtida vattentäkter utpekade och allt förlitar
sig på att Mälaren ska vara vårt dricksvatten så behövs åtgärder.
Västerås stad har många handlingsplaner där flera av dem berör vatten. Under året
har en vattenpark byggts och allt mer dagvattenhantering sker i närområdet. Staden
har tagit de lågt hägnade frukterna med tillsyn på djurhållande gårdar och enskilda
avlopp har gjorts, utökat antalet latrintömningsplatser för fritidsbåtar.
Handlingsplaner behöver ständigt uppdateras för att ta del av den senaste
forskningen och de åtgärder som kan vidtas för att exempelvis säkra Mälaren
långsiktigt som dricksvattentäkt.
Västerås stad har inte minskat fosforbelastningen från stadens ägda jordbruksmark
och är inte ens i närheten att klara målen. Här behöver man se över vilka åtgärder
som behöver vidtas för att minska belastningen. I Sverige generellt har man lyckats
begränsa utsläppen av kväve medan utsläppen av fosfor fortfarande är höga.
I Ronneby finns ett uppmärksammat fall med förorenat dricksvatten. Även i
Uppsala har man stämt Försvarsmakten för att ha orsakat höga halter av PFAS i
dricksvattnet. Avloppsreningsverk är en transportväg för PFAS men den vanligaste
är spridning via dagvattnet från förorenad mark. Just nu pågår forskning kring olika
reningstekniker för borttagning av PFAS både uppströms, vid deponier och i
avloppsreningsverk. Det är viktigt att Västerås tar del av dessa erfarenheter och tar
fram mål och förslag på hur spridning av PFAS kan begränsas men också renas.
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Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att Västerås stad har framförhållning
och planer för reservvattentäkter.

Beslutsmotivering
De förslag som (M) yrkar på i sin motion är bra och omfattar mycket viktiga frågor
inom vattenarbetet, men de ingår i stor utsträckning redan i åtgärderna i Västerås
stads handlingsplan för yt- och grundvatten som beslutades 2019. Motivering och
närmare förklaring följer nedan under respektive förslag:
Det första förslaget om att ta fram en långsiktig plan för hur Mälarens vatten för att
begränsa kommande utsläpp och spridning av PFAS, hanteras redan inom det
pågående arbetet. Mälarenergi har sökt och fått bidrag för ett projekt från en
särskild utlysning hos Länsstyrelsen om vattentillgång, projektet omfattar en
utredning kring PFAS, dess källor och juridiken kring frågan. PFAS mäts dessutom
regelbundet i dricksvattentäkten. PFAS-projektet kommer att färdigställas under
2022.
Det andra förslaget om att Västerås stad ska ta fram plan, åtgärder och mål för att
minska fosforbelastningen på kommunens ägda jordbruksmark, omfattas också
redan av pågående åtgärder i ovan nämnd handlingsplan. Det stämmer att det vid
den senaste uppföljningen 2015 inte hade gjorts åtgärder i tillräcklig utsträckning,
men sedan dess har det bland annat anlagts fosfordammar och kalkfilterbäddar på
kommunens mark. I och med det reduceras utsläppen till Mälaren med ca 250 kg
fosfor per år, vilket är mer än effektmålet i handlingsplanen.
Det tredje förslaget om att Västerås stad ska ta fram en planering och förslag på
framtida (reserv) vattentäkter ingår också i den gällande handlingsplanen för yt- och
grundvatten. När det gäller denna åtgärd pågår ytterligare två projekt som
Mälarenergi driver. Finansieringsbidrag kommer även i detta fall från Länsstyrelsen
och det ena projektet innebär att ta fram en kommunal vattenförsörjningsplan, där
bland annat frågan om reservvattenförsörjning lyfts. Det andra projektet belyser
frågan om redundans mellan Hässlö och Fågelbackens vattenverk, det vill säga att
vattenverken ska kunna ersätta varandra om t ex en olycka inträffar och den
befintliga vattentäkten inte kan användas. Den kommunala vattenförsörjningsplanen
ska färdigställas under hösten 2022 och utredningen om redundans mellan
vattenverken färdigställs 2022.
Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten revideras för närvarande
utifrån att ett nytt åtgärdsprogram från Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns
vattendistrikt väntas i december. I revideringen av handlingsplanen lyfts de ovan
nämnda frågorna och arbetet för de kommande sex åren formuleras i mål och
aktiviteter som ska genomföras för att nå de miljökvalitetsnormer för vatten som
beslutas av Vattenmyndigheten. Det nya förslaget till handlingsplan kommer att
remissas och då finns möjlighet att föra fram ytterligare synpunkter om innehåll och
ambitionsnivå.
Sammantaget ser teknik- och fastighetsförvaltningen att samtliga tre förslag i
motionen redan är omhändertagna inom pågående arbete, och att motionen inte bör
föranleda något ytterligare åtgärd.

Hans Näslund
Direktör

Linnea Viklund
Enhetschef

