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Förord
Västerås ska vara en attraktiv stad som människor trivs att bo och vistas i. Nu och i
framtiden ska det finnas förutsättningar för att producera bra dricksvatten och på
ett hållbart sätt använda de vattenresurser som finns inom Västerås kommuns
gränser.
Västerås stad vill säkra sina vattenresurser och höja statusen på vattnets kvalitet
på kort och lång sikt. Det är viktigt att invånarna har tillgång till bra vatten. Staden
beslutade därför om en vattenplan med mål och åtgärder 2012. Vattenplanen
beskriver de största miljöproblemen när det gäller vatten i Västerås. Där beskrivs
hur Västerås stad ska arbeta för att nå en bättre vattenkvalitet och hur
vattenresurserna bör skyddas och utvecklas.
Västerås stads vattenplan har nu reviderats. Vid revideringen delades planen i två
dokument: en handlingsplan med mål- och åtgärder för vattenarbetet och en
beskrivande bakgrundsdel (detta dokument).
Syftet med handlingsplanen är att tydliggöra stadens arbete för att nå de
miljökvalitetsnormer som fastställts för vattnet inom kommunens gränser.
Handlingsplanen för yt- och grundvatten syftar också till att konkretisera stadens
vilja att vara ekologiskt hållbar och uppfylla de nationella miljökvalitetsmiljömålen
för vatten. Handlingsplanen ska även bidra till att hålla samman vattenfrågorna i
staden och skapa en struktur för arbetet med vattenfrågor i Västerås stad.
Handlingsplanen beslutas av kommunstyrelsen och den revideras när nya
åtgärdsprogram från vattenmyndigheten beslutas. Den här beskrivande
bakgrundsdelen kommer att utvecklas succesivt av stadens förvaltningar och
bolag, framförallt genom vattenplanegruppens arbete. Beskrivningen baseras på
nu tillgänglig kunskap, en viktig del i stadens fortsatta vattenarbete kommer att
vara att kontinuerligt uppdatera och förbättra underlagen och kunskapen om
kommunens yt- och grundvatten.
För att underlätta tillämpningen av handlingsplanen och förstå urvalet av åtgärder
beskrivs i denna bakgrundsdel förutsättningarna för Västerås yt- och grundvatten,
vilka de vattenrelaterade problemen är och hur de kan åtgärdas. Även de åtgärder
som ingår i handlingsplanen beskrivs närmare.
Sedan Västerås stads vattenplan antogs år 2012 har staden även antagit eller
håller på att utarbeta andra handlingsplaner som omfattar vattenrelaterade
frågor, till exempel för dagvatten, klimatanpassning, kemikalier samt fritidsbåtar.
I handlingsplanen för yt- och grundvatten beskrivs samordningen mellan de olika
handlingsplanerna närmare. I denna del refereras till berörda planer.
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Inledning
Svensk vattenförvaltning syftar till att vi ska förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar,
vattendrag och i grundvattnet och därmed skapa en långsiktigt hållbar användning
av våra vattenresurser. Vattenförvaltningen utgår från bestämmelserna i
vattenförvaltningsförordningen 1 och 5 kap. miljöbalken. Bestämmelserna följer
EU:s ramdirektiv för vatten.
De fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter samordnar vattenarbetet i
respektive distrikt. Västerås tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt där
Länsstyrelsen i Västmanland är vattenmyndighet. Den nationella Havs- och
vattenmyndigheten stödjer vattenmyndigheterna genom vägledning och
föreskrifter för ytvatten. När det gäller grundvatten så är Sveriges Geologiska
Undersökning, SGU, vägledande. Kommunerna ansvarar för att bedriva sin
verksamhet så att miljökvalitetsnormerna följs. Det gäller till exempel vid fysisk
planering, tillsyn och tillståndsprövning.
Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år. De
arbetsmoment som ingår återkommer. Den första cykeln avslutades 2009,
följande avslutades 2015 och den nu pågående avslutas 2021.
En cykel inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig miljöövervakning.
Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd
och påverkan, fastställa miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver
vidtas för att nå god vattenkvalitet.
Detta dokument beskriver förutsättningarna för Västerås vattenförekomster, vilka
de vattenrelaterade problemen är och hur de kan åtgärdas. Bakgrundsdelen är
tänkt att fungera som ett verktyg i stadens interna vattenarbete och vara ett
underlag i arbetet med att utveckla kunskapen om stadens yt- och grundvatten.
Beskrivningen baseras på nu tillgänglig kunskap. En viktig del i det fortsatta
arbetet kommer att vara att kontinuerligt uppdatera och förbättra underlagen och
kunskapen om kommunens yt- och grundvatten. Det förbättrade kunskapsläget
används för att succesivt utveckla handlingsplanen vid framtida revideringar.
Den framtida hanteringen av information om stadens yt- och grundvatten kan och
bör diskuteras i det fortsatta arbetet.

1

Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

5

VÄSTERÅS STAD

VÄSTERÅS STADS HANDLINGSPLAN FÖR
YT- OCH GRUNDVATTEN

Målgrupp
Bakgrundsdelen är tänkt att fungera som ett verktyg i stadens interna
vattenarbete och vara ett underlag i arbetet med att utveckla kunskapen om
stadens yt- och grundvatten och det är vattenplanegruppen som kommer att äga
dokumentet. Det innebär att den primära målgruppen är tjänstemän inom den
egna organisationen. Det finns dock innehåll som kan vara av intresse för till
exempel politiker, studenter, andra organisationer eller den som bara vill sätta
sig in i arbetet närmare.

Läsanvisning
I Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten finns ett avsnitt där
centrala begrepp i handlingsplanen och denna bakgrundsdel beskrivs - Begrepp
och definitioner.
Detta bakgrundsdokument inleds med avsnittet Sjöar och vattendrag i Västerås.
I det beskrivs de ytvattenförekomster som finns i Västerås, deras
statusklassificering och beslutade miljökvalitetsnormer (2016). På motsvarande
sätt beskrivs i avsnittet Grundvatten grundvattenförekomsternas
statusklassificering och beslutade miljökvalitetsnormer (2016).
I Miljöproblem beskrivs de vattenrelaterade miljöproblemen i Västerås
vattenförekomster. De verksamheter som är relaterade till vatten, genom att
utnyttja det som resurs eller genom att verksamheten riskerar att förorena
yt- eller grundvatten beskrivs i avsnittet Verksamheter. Hur natur-, friluftsliv- och
kulturmiljövärden beaktas i handlingsplanen beskrivs i Natur-, friluftsliv och
kulturvärden.
Den övervakning och kontroll som pågår i stadens yt- och grundvatten beskrivs i
avsnittet Miljöövervakning och recipientkontroll.
Under arbetet med vattenplanen har kunskapsluckor och behov av fortsatt arbete
identifierats. Till stor del har dessa frågor tagits om hand i handlingsplanen
strategiska frågor. Men övergripande behov nämns i Fortsatt arbete.
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I bilagorna redovisas samtliga vattenförekomster i Västerås kommun, en
uppföljning och utvärdering av genomfört arbete under perioden 2012–2016, en
särskild uppföljning av effektmålen för övergödning samt en närmare beskrivning
av de mål och åtgärder som ingår i handlingsplanen för yt- och grundvatten.
Hänvisningar i texten till ”Vattenplanen” avser Västerås stads vattenplan antagen
2012. Hänvisningar till handlingsplanen avser Västerås stads handlingsplan för ytoch grundvatten 2019–2021, med utblick mot 2027. Med bakgrundsdokument
menas detta Bakgrundsdokument med beskrivning av Västerås vatten,
miljöproblem och åtgärder.

Sjöar och vattendrag
Västerås är en sjöfattig kommun. Förutom Mälaren finns Mungasjön, Frövisjön
och Ångsjön, där de två senare till stor del är av våtmarkskaraktär. Toftasjön och
Hällsjön är sjöar som endast delvis ligger i kommunen. Svartån och Sagån är
kommunens största vattendrag, men även biflöden till dessa och mindre bäckar
som mynnar i Mälaren är av betydelse, till exempel Lillån (till Sagån), Asköbäcken
och Limstabäcken. Av dessa vatten är en sjö, åtta delområden i Mälaren och 15
vattendrag utpekade av Vattenmyndigheten som så kallade vattenförekomster
(se Figur 1 och Bilaga 1). Det finns även ett vattendrag (Kvarnbäcken) som är
utpekat som en preliminär vattenförekomst.
Samtliga sjöar och vattendrag i Västerås ingår i huvudavrinningsområdet för
Norrström. Huvudavrinningsområdet är indelat i tre delavrinningsområden;
Sagån, Svartån samt Mälarens närområde (Figur 2). För vattenförekomsterna
anges statusklassificering, beslutade miljökvalitetsnormer, problembeskrivningar,
beting och möjliga åtgärder i databasen VISS2 .
Kunskapen om stadens sjöar och vattendrag är ojämn. För vissa ytvatten saknas
underlag. Det gäller framförallt de sjöar och vattendrag som inte är
ytvattenförekomster. När det gäller grundvatten är det stora brister i kunskapen,
det gäller även för grundvattenförekomsterna. En viktig del i Västerås stads
fortsatta vattenarbete är därför att förbättra den grundläggande kunskapen om
kommunens yt- och grundvatten.
Nedan beskrivs statusklassificering, miljökvalitetsnormer och problem för stadens
ytvattenförekomster.
2

Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se/
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Figur 1. Sjöar och vattendrag som utgör så kallade vattenförekomster i Västerås.
Sjönamn med gul bakgrund är inte vattenförekomster.
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Figur 2. Västerås kommun ingår i huvudavrinningsområdet för Norrström, och
tillhör de tre delavrinningsområdena Sagån, Svartån samt Mälarens närområde.

9

VÄSTERÅS STAD

VÄSTERÅS STADS HANDLINGSPLAN FÖR
YT- OCH GRUNDVATTEN

Statusklassificering
Alla Sveriges ytvattenförekomster, sjöar, vattendrag, kust och vatten i
övergångszon –klassificeras utifrån ekologisk och kemisk status.
Vattenmyndigheterna ansvarar för klassificeringen inom sina respektive
vattendistrikt, men arbetet utförs i stor utsträckning av länsstyrelserna. Havs- och
vattenmyndigheten har utifrån bestämmelserna i vattendirektivet utarbetat
vägledning för klassificeringen. Information om statusen för respektive
vattenförekomst finns i VISS.
Generellt sett finns det brister i de kunskapsunderlag som redovisas i VISS, vilket
gör att bedömningarna i flera avseenden är bristfälliga. Underlagen och
statusklassificeringarna i VISS uppdateras succesivt allt eftersom kunskapen blir
bättre.

Ekologisk status
Av Västerås ytvattenförekomster har 88 % måttlig ekologisk status och 12 %
otillfredsställande status (Figur 3 och Figur 4). Samtliga ytvattenförekomster
riskerar att inte nå god ekologisk status år 2021. Övergödning, miljögifter och
fysisk påverkan är de dominerande miljöproblemen.
Den ekologiska statusen vägs samman utifrån biologiska, kemiska och
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Statusen klassificeras enligt en femgradig
skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig) enligt HVMFS 2015:4 3 . I
bedömningen ingår kvalitetsfaktorn ”Särskilda förorenande ämnen” (SFÄ). Det är
andra ämnen än de som används vid klassificeringen av kemisk status. Varje EUland kan ta fram nationella bedömningsgrunder för relevanta ämnen. Havs- och
vattenmyndigheten har tagit fram bedömningsgrunder för 26 ämnen.

3

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer
avseende ytvatten.
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Figur 3. Ekologisk status i Västerås ytvattenförekomster, Källa VISS november
2017.

Figur 4. Ekologisk status i Västerås ytvattenförekomster, år 2016.
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Kemisk status
Alla ytvattenförekomster i Sverige har en sänkt kemisk status med avseende på
kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Dessa ämnen betraktas
som överallt överskridande. Om dessa ämnen undantas uppnår 50 % av Västerås
vattenförekomster god kemisk status. För 33 % av vattenförekomsterna saknas
data eller så är vattenförekomsten inte klassificerad.
17 % av vattenförekomsterna uppnår inte god kemisk status. Det innebär att fyra
av stadens vattenförekomster inte uppnår god kemisk status (se Figur 5 och Figur
6). Det dominerande miljöproblemet är förekomsten av miljögifter.
Den kemiska statusen i en ytvattenförekomst bestäms genom att mäta mängden
av vissa bestämda förorenande ämnen i en ytvattenförekomst. Halterna får inte
överskrida den beslutade miljökvalitetsnormen. Klassificeringen sker i två klasser:
God samt Uppnår ej god, otillfredsställande.
I EU:s direktiv finns gränsvärden för 45 prioriterade ämnen 4. I den svenska
föreskriften 5 finns även några kompletterande gränsvärden för biologisk vävnad
och sediment. Förekomsten av de prioriterade ämnena används för att klassificera
och bestämma kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för kemisk ytvattenstatus.

4

Bilaga 1 i EU direktiv för prioriterade ämnen. Direktiv 2008/105/EG.
Bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2015:4.
5
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Figur 5. Kemisk status utan de överallt överskridande ämnena i Västerås
ytvattenförekomster. Källa VISS november 2017.

Figur 6. Kemisk status i Västerås ytvattenförekomster år 2016. Källa: VISS
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Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Miljökvalitetsnormer anger den status som ska uppnås vid en viss tidpunkt. För
ytvatten fastställs miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. Dessutom
gäller icke-försämringskravet vilket innebär att tillståndet i vattenförekomsten
inte får försämras. Miljökvalitetsnormen är juridiskt bindande.
För vattenförekomster som ingår i områden som är skyddade enligt art- och
habitatdirektivet (Natura 2000) ställs det även kompletterande krav på
vattenkvaliteten. Det strängaste kravet ur miljösynpunkt gäller i dessa fall.
Det senaste beslutet om miljökvalitetsnormer togs av vattendelegationen för
Norra Östersjöns vattendistrikt den 16 december 2016.
Utgångspunkten i bestämmelserna är att alla vattenförekomster skulle uppnå
miljökvalitetsnormerna år 2015. För många vattenförekomster bedömdes det
vara omöjligt på grund av tekniska eller ekonomiska skäl eller på grund av
naturliga förhållanden att uppnå miljökvalitetsnormen till år 2015.
Dessa vattenförekomster har tidsundantag, normen ska då uppnås antingen år
2021 eller 2027.
De vattenförekomster som tidigare var kategoriserade som kraftigt modifierade
vatten har nu sänkta kvalitetskrav. De är nu definierade som naturliga vatten med
miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk status, avseende kvalitetsfaktorn
morfologiskt tillstånd. För de övriga kvalitetsfaktorerna anges vilken status som
ska uppnås eller bibehållas.

Miljökvalitetsnormer för ekologisk status
Samtliga Västerås ytvattenförekomster har tidsundantag för när normen för
ekologisk status ska uppnås (se Figur 7, Figur 8 och Figur 9). Vattenförekomsten
Mälaren – Västerås hamnområde har miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk
status. Orsaken till det sänkta kravet är att Västerås hamnområde ingår i
vattenförekomsten. Undantaget gäller dock alltså bara den morfologiska påverkan
som hamnen utgör, i övrigt ska god ekologisk status uppnås.
Flera av sjöarna har miljökvalitetsnormer som omfattar skyddade områden.

14

VÄSTERÅS STAD

VÄSTERÅS STADS HANDLINGSPLAN FÖR
YT- OCH GRUNDVATTEN

Figur 7. Miljökvalitetsnormer för ytvatten ekologisk status, 2016. Ljusgrön färg:
God ekologisk status 2027, gul färg: Måttlig ekologisk status 2027. Källa: VISS
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Figur 8. Miljökvalitetsnormer för ekologisk status, vattendrag. Beslutade 2016.
Från VISS december 2017.

Figur 9. Miljökvalitetsnormer för ekologisk status, sjö. Beslutade 2016. Från VISS
december 2017.
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Miljökvalitetsnormer för kemisk status
Samtliga av Västerås ytvattenförekomster har på grund av de överallt
överskridande ämnena mindre stränga krav för miljökvalitetsnormen för kemisk
status (se figur 9 och 10). För vattendragen avser undantagen Bromerade
difenyleter och Kvicksilver och kvicksilverföreningar. För några av vattendragen
omfattar normen skyddade områden.
Två av Mälarens vattenförekomster, Västeråsfjärden (SE660320-154469) och
Västerås hamnområde (SE660825-154247) har tidsundantag till 2027 med
avseende på Antracen. Fyra sjövattenförekomster har tidsundantag till 2027 för
Tributyltenn-föreningar. De fyra är Västeråsfjärden (SE660320-154469), Västerås
hamnområde (SE660825-154247), Galten (SE659229-151821) och Blacken
(SE659544-154000). Samtliga har mindre stränga krav avseende bromerade
difenyleter och kvicksilverföreningar.

Figur 10. Miljökvalitetsnormer för kemisk status, vattendrag. Beslutade 2016. Från
VISS december 2017.

17

VÄSTERÅS STAD

VÄSTERÅS STADS HANDLINGSPLAN FÖR
YT- OCH GRUNDVATTEN

Figur 11. Miljökvalitetsnormer för kemisk status, sjö. Beslutade 2016. Från VISS
december 2017

Skyddade områden
I EU finns flera direktiv som utifrån olika perspektiv skyddar områden med
anknytning till vatten. Dessa områden pekas ut i vattenförvaltningsförordningen
som särskilt skyddsvärda och samordnas genom vattenförvaltningen. För flera av
de skyddade områdena finns speciella kvalitetskrav som baseras på respektive
direktiv. För dessa finns särskilda parametrar som ska bedömas enligt egna
normer. När vattenmyndigheten fastställer miljökvalitetsnormer för en
vattenförekomst ingår även krav för de skyddade områden som eventuellt berörs.
Detta innebär att skyddet ska beaktas som en del av miljökvalitetsnormen.
De miljökvalitetsnormer som fastställs måste först uppfylla kraven som följer av
direktiven för skyddade områden, sedan i den mån de inte motverkar kraven
enligt gällande skydd, uppfylla de kvalitetskrav som följer av
vattenförvaltningsförordningen. Det innebär att det är skyddet som är det
strängaste kravet.
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De skydd som finns för en specifik vattenförekomst anges i beslutet om
miljökvalitetsnormer. I Västerås finns enligt VISS normer för följande
områdesskydd:
•
Dricksvattenförekomster
•
Fiskvatten
•
Badvatten
•
Art- och habitatdirektivet
•
Fågeldirektivet
Se även Figur 8, Figur 9, Figur 10 och Figur 11.

Grundvatten
I Västerås finns sex grundvattenförekomster (se figur 11 och Bilaga 1). Samtliga
grundvattenförekomster är sand- och grusförekomster. För de utpekade
grundvattenförekomsterna anges statusklassificering, beslutade
miljökvalitetsnormer, problembeskrivningar, beting och möjliga åtgärder i VISS.

Statusklassificering
Statusklassificeringen för grundvattenförekomster består av en kemisk och en
kvantitativ bedömning (mängden grundvatten). Klassificeringen baseras på
föreskrifter från Sveriges geologiska undersökning 6 . Vid statusklassificeringen
vägs grundvattenförekomstens påverkan på anslutna terrestra och akvatiska
ekosystem in. Grundvattenförekomsten klassificeras oavsett om det finns
ekosystem som påverkas. Statusen kan vara otillfredsställande även om inte några
ekosystem påverkas.
Riktvärdena i SGU:s föreskrifter grundar sig huvudsakligen på tjänlighetsvärdena
för dricksvatten och ger därför inte någon säker bedömning av en eventuell
påverkan på andra organismer. Klassificeringen av kemisk status baseras på de
riktvärden som anges i bilaga 1 i SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och
statusklassificering för grundvatten.

6

Sveriges geologiska undersökningsföreskrifter SGU-FS 2016:1
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Klassificeringen av kvantitativ status baseras på de sammanlagda uttagen av
vatten från en grundvattenförekomst relaterat till den långsiktiga
grundvattenbildningen samt om uttagen har medfört att salt grundvatten eller
föroreningar sugs in i grundvattenförekomsten.
Den kemiska och den kvantitativa statusen klassificeras som ”god status”
alternativt ”otillfredsställande”.

Kvantitativ och kemisk status
Fem av Västerås grundvattenförekomster har god kemisk status och god
kvantitativ status. Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås har otillfredsställande
kemisk status och god kvantitativ status (se figur 12 och 13). Skälet till
klassificeringen är höga halter av BAM (2,6-diklorbensamid) vilket beror på en
historisk användning av växtskyddsmedlet antrazin. Ämnet är en
nedbrytningsprodukt av bekämpningsmedlet diklobenil som ingick i preparatet
Totex strö, en produkt som varit förbjudet att sälja sedan 1990. Preparatet hade
ett brett användningsområde som totalbekämpningsmedel på grusplaner,
banvallar och liknande.
Påverkan bedöms vara betydande. Den del av Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås
som är påverkad ligger inom Eskilstuna kommun.
Även Strömsholmsåsen har i Eskilstunaområdet problem med miljögifter, men
påträffande av dessa ämnen har inte gett utslag i klassificeringen av den kemiska
statusen. Ovanpå förekomsten finns MIFO-objekt, bland annat en nedlagd kvarn
där det har skett betning av säd (MIFO id 176909) och det finns en större aktiv
gård och en deponi. En mycket liten del av denna ås ligger i Västerås (se figur 14).
Den tredje grundvattenförekomsten som har problem med miljögifter är
Badelundaåsen-Sätrabrunn, där så kallade PFAS (högflourerade ämnen) har
påträffats, men det är osäkert var mätningen gjorts.
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Figur 12. Grundvattenförekomster i Västerås. VISS december 2017.
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Figur 13. Kemisk status i Västerås grundvattenförekomster, VISS december 2017.

Figur 14. Kvantitativ status i Västerås grundvattenförekomster, VISS december
2017.
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Figur 15. Miljögifter i Västerås grundvattenförekomster, VISS december 2017.

Miljökvalitetsnormer för grundvatten
Miljökvalitetsnormer anger den status som ska uppnås vid en viss tidpunkt. För
grundvatten fastställs miljökvalitetsnormer (kvalitetskrav) för kemisk och
kvantitativ status. Det finns även ett icke försämringskrav och ett krav att bryta
ökande trender av vissa ämnen.
Samtliga sex grundvattenförekomster har miljökvalitetsnormen god kvantitativ
status. När det gäller kemisk status har Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås
undantag i form av tidsfrist till år 2027 på grund av förekomst av
bekämpningsmedel. De övriga fem grundvattenförekomsterna har normen god
kemisk status. En av grundvattenförekomsterna omfattas av områdesskydd för
dricksvattenförsörjning.
Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås omfattar två kommuner. Föroreningen som
påträffats ligger inom Eskilstuna kommun. Därför bör det vara Eskilstuna som har
ansvar för att åtgärda föroreningen för att nå miljökvalitetsnormen för
Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås.
Vattenmyndigheten diskuterar även en fördjupad kartläggning av förekomsten av
PFAS i Badelundaåsen.
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Miljöproblem
De dominerande miljöproblemen i Västerås ytvatten är övergödning, miljögifter
och fysiska förändringar. Även andra ytvattenrelaterade problem förekommer
som risk för översvämning och främmande arter. För grundvatten är det
miljögifter som är det största problemet. Kunskapen om grundvatten är dock
sämre än vad den är för ytvatten.
Nedan beskrivs vattenrelaterade problem och förutsättningarna i Västerås
översiktligt. I handlingsplanen redovisas målen för Västerås vattenarbete och de
åtgärder som kommer att genomföras för att målen ska nås. I bilaga 2 redovisas
en uppföljning och utvärdering av genomfört arbete sedan vattenplanen antogs
2012.

Övergödning
Tillförsel av näringsämnen (kväve och fosfor) och organiskt material kan orsaka
övergödning i sjöar och vattendrag. Höga halter av fosfor och kväve leder till en
ökad produktion av biomassa vilket kan påskynda igenväxningen samt gynna
algblomning. Ett ytvatten som är påverkat av övergödning är ofta grumligt vilket
kan bero på en stor mängd växtplankton i vattenmassan. Övergödning medför att
den biologiska mångfalden utarmas, bland annat på grund av att mindre
konkurrenskraftiga arter slås ut av de näringsgynnade. Andelen planktonätande
fisk så som braxen och mört ökar på bekostnad av rovfiskar, framförallt abborre.
Dessutom kan syrebristen som uppstår när en ökad biomassa ska brytas ned, leda
till att arters livsutrymme minskar.
De viktigaste källorna till övergödning är läckage från jordbruksmark, reningsverk,
enskilda avlopp samt dagvatten.
Av Västerås 24 ytvattenförekomster är det endast en, Mälaren- Gisselfjärden, som
har god status avseende näringsämnen. Elva har måttlig status, sex
otillfredsställande status och sex är inte klassificerade (se Figur 16). Endast
Mälaren- Gisselfjärden, Tegabäcken och Åbybäcken har bedömts som ej
övergödda. I Västerås ytvatten är fosfor det näringsämne som är begränsande 7 .
Det innebär att åtgärder i första hand bör inriktas mot att minska fosfortillförseln.

7

I sötvatten är det normalt fosfor som begränsar tillväxten av alger och därmed de
negativa effekter som övergödning kan medföra. I havet är det ofta kväve som är
begränsande, i bräckt vatten kan det variera.
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Figur 17, Figur 18, Figur 19 och Figur 20 visar källfördelningen för fosfor i Västerås
delavrinningsområden.

Figur 16. Ytvattenförekomster i Västerås som är påverkade av näringsämnen.
Källa VISS november 2017.

Figur 17. Källfördelning av fosfor i Sagåns åtgärdsområde.
Källa: Vattenmyndighetens underlag till åtgärdsprogram 2017.
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Figur 18. Källfördelning av fosfor i Svartåns åtgärdsområde.
Källa: Vattenmyndighetens underlag till åtgärdsprogram 2017.

Figur 19. Källfördelning av fosfor i Mälarens närområde i sydvästra delarna av
Västerås.Källa: Vattenmyndighetens underlag till åtgärdsprogram för
Köpingsvikens, Fredens, Brobyvikens och Galtens närområden 2017.
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Figur 20. Källfördelning av fosforbelastningen Mälarens närområde i södra och
sydöstra delarna av Västerås.
Källa: Vattenmyndighetens underlag till åtgärdsprogram för Blackens,
Väsbyvikens, Västerås hamnområdes, Västeråsfjärdens, Granfjärdens, Sörfjärdens,
Oxfjärdens och Gisselfjärdens närområden 2017.

Figurerna ovan visar att övergödningen i Västerås orsakas i första hand av tillförsel
av fosfor från jordbruket. För att få en mer detaljerad bild av var i
avrinningsområdena behoven av åtgärder är störst, finns kartor i
Vattenmyndighetens åtgärdsunderlag som åskådliggör detta. Källa: se
figurtexterna ovan.
Vilken effekt tillförseln har i ekosystemet beror även på vilken typ av fosfor
respektive kväve som släpps ut, samt när på året den släpps ut. Fosfor från
avloppsvatten som släpps ut i Mälaren på sommaren har en större effekt på
övergödningen än fosfor från jordbruket. Fosfor från åkermarken är i högre grad
bundet till partiklar och kommer det biologiska livet till godo i lägre grad. Detta
betyder alltså att man inte alltid kan jämföra mängderna fosfor från avloppsvatten
och jordbruksmark/dagvatten fullt ut.
I Västerås stads vattenplan 2012 bestämdes målsättningar för att begränsa fosfor
och kväve i Västerås. Då framgick att man genom de föreslagna åtgärderna kan nå
en minskning på 26 % fosfor och 19 % för kväve. Någon ny beräkning har inte
gjorts vid revideringen, utan den gamla kvarstår. Vi vet dock att vissa av målen blir
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svåra att nå, på grund av ändrade förutsättningar. Bland annat så utreds en
eventuell flytt av Kungsängens reningsverk och några större investeringar för att
förbättra reningen är inte aktuella i dagsläget. Istället kommer man att jobba med
driftoptimering och med ledningsnätet.
Enligt VISS 2017 så behöver totalfosfor minska med mellan 9 och 32 % i de delar
av Mälaren som tillhör Västerås. Störst är behovet i ”Västerås-hamnområde”, det
vill säga den inre delen av Västeråsfjärden. Av vattendragen är behoven i Sagån
med biflöden störst. Där behövs en minskning av fosforbelastningen med 48 % för
att nå god status. I Svartån krävs en något mindre minskning av
fosforbelastningen för att uppnå god status, 28 %.

Figur 21. Minskning av fosforbelastningen med genomförda och planerade
åtgärder i jämförelse med effektmålen. Vissa minskningar har varit större än vad
figuren visar, bland annat så har reningsverket redan nått sitt mål om att minska
utsläppen av fosfor med 1000 kg. Källa Werec 2016.
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Figur 22. Halter av totalfosfor i Västeråsfjärden under åren 1964- 2016, baserat på
provtagning i Norra Västeråsfjärden.

Figur 23. Halter av totalfosfor i Svartån under åren 1979- 2016, baserat på
provtagning vid Turbinbron (nära utloppet i Mälaren) i Västerås.
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Figur 24. Halter av totalfosfor i Sagån under åren 1965–2016, baserat på
provtagning vid Målhammar i Sagån, nära utloppet i Mälaren.

Miljögifter
Långlivade ämnen som är spridda i miljön eller finns lagrade i varor och byggnader
kan påverka människor och miljö under lång tid. Användningen och spridningen av
kemikalier generellt i samhället är komplex. För alltför många kemikalier saknas
fortfarande kunskap om hur de påverkar människors hälsa och miljön, särskilt hur
kemiska ämnen kan samverka och vilka effekter den sammanlagda exponeringen
kan leda till. Miljögifter omfattar många olika typer av ämnen från vitt skilda källor
och verksamheter. Via dagvatten, avloppsvatten och direktutsläpp har metaller,
näringsämnen och organiska ämnen belastat stadens vattenmiljöer. Ämnena
kommer från verksamheter som industrier, förorenade områden, vägtrafik och
båttrafik med mera. Miljögifter som ofta diskuteras är läkemedel,
bekämpningsmedel, perfluorerade ämnen, metaller, organiska ämnen och
mikroskräp.
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Miljögifter finns och sprids även från områden och sediment som är förorenade.
De beskrivs nedan i avsnittet Förorenade områden - mark och sediment.
Handlingsplanen för vatten omfattar åtgärder för att begränsa problemen och öka
kunskapen om nuläget samt vilka ämnen och källor som bör prioriteras. I Västerås
stads handlingsplan för kemkalier (Västerås stad, 2015) beskrivs arbetet med att
begränsa användningen av kemikalier.
Samtliga 24 ytvattenförekomster i Västerås har problem med miljögifter. Störst är
påverkan i ytvattenförekomsterna i Västeråsfjärden, där halter av miljögifter är
höga både i sedimenten och i vattnet, se Figur 25. Även tre av de sex
grundvattenförekomsterna har konstaterade problem med miljögifter.
När det gäller de särskilt förorenande ämnena har åtta av de 24
vattenförekomsterna god status, tre måttlig och de resterande 13 är inte
klassificerade, se Figur 26.
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Figur 25. Ytvattenförekomster påverkade av miljögifter. Källa VISS november
2017.
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Figur 26. Särskilt förorenande ämnen I Västerås ytvattenförekomster. Källa VISS
november 2017

Perfluorerade ämnen
PFAS är ett samlingsnamn för över 3000 industriellt framställda kemikalier. De
används i ett stort antal produkter som till exempel i brandskum och
impregneringsmedel. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt långlivade och vissa är
giftiga.
De högfluorerade ämnena är en grupp mycket stabila ämnen. En del bryts ned
mycket långsamt eller inte alls i naturen, medan andra omvandlas till persistenta
ämnen. Många av dem är bioackumulerande, det vill säga de ansamlas i levande
organismer. Eftersom högfluorerade ämnen är fett- och vattenavstötande lagras
de inte i fettvävnad som andra bioackumulerande ämnen. De binder till proteiner
och lagras i andra organ i kroppen, till exempel i levern och i blodet.
Perfluoroktansulfonat 8 (PFOS) och perfluorkarboxylsyror (PFCA) hittas i
förhållandevis höga halter i djur, till exempel isbjörnar i Arktis. Ämnena hittas
också i människors blod, även i nyfödda. Mycket tyder på att, ju längre den
högfluorerade kolkedjan är, desto högre toxicitet och desto större potential för
bioackumulation.
8

Ingår i vattenförvaltningens lista över prioriterade ämnen.
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LÄKEMEDELSRESTER
Läkemedelsresters påverkan på miljön är en fråga som har uppmärksammats på
senare år. Det har lett till mer forskning inom området men kunskapen om dessa
ämnens effekter i miljön är fortfarande bristfällig. Läkemedelssubstanser tillförs
avloppsvattnet i första hand när de utsöndras efter användning men även
oanvända läkemedel når avloppet.
Läkemedel är kemiskt stabila och därmed svåra att bryta ned i
avloppsreningsverken. En viss reduktion sker ändå, huvudsakligen i det biologiska
reningssteget. Nedbrytningsgraden skiljer sig åt för olika läkemedel och olika
typer av reningsprocesser. Generellt kan sägas att avloppsreningsverk med
kväverening har en högre grad av nedbrytning. Majoriteten av
läkemedelsresterna är vattenlösliga och finns därför i det renade avloppsvattnet.
De läkemedelsrester som inte är vattenlösliga hamnar i slammet.
Effekter i miljön är reproduktionsstörningar och feminisering av hanfiskar som
orsakats av hormonstörande ämnen som släppts ut med avloppsvatten.
Effekterna tros ha en koppling till syntetiska östrogener som bland annat finns i ppiller. Flera andra negativa effekter av olika läkemedel har påvisats på försöksdjur
men effekterna på akvatiska ekosystem är osäkra.
BEKÄMPNINGSMEDEL
Bekämpningsmedel används för att bekämpa organismer som kan orsaka
olägenheter för människors hälsa eller skada på till exempel grödor eller
egendom. Bekämpningsmedel är kemikalier eller biologiska produkter som är
speciellt framtagna för att ha en påverkan på djur, växter eller mikroorganismer.
Detta kan vara till nytta för oss, men det finns även en risk för oönskade negativa
effekter vid användning. Användningen av kemiska bekämpningsmedel är idag
mer eller mindre nödvändig i många fall, men i ett längre tidsperspektiv bör
samhället sträva efter att minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel om
miljömålet Giftfri miljö ska uppnås.
Alternativa metoder för att förebygga och bekämpa skadliga organismer utvecklas
hela tiden och bekämpningsmedlen blir effektivare så att mindre mängder
behöver användas. Däremot är det i vissa fall så att de ”nya” substanserna har en
högre akut giftighet än många av de äldre. Fördelen är att mindre mängd kan
användas men risken för att de orsakar stor skada om de hamnar på fel ställe är
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större. På senare tid har lagstiftningen på området skärpts. Det är bättre kontroll
och granskning av de substanser som används och hur dessa får användas är mer
reglerat. Tyvärr är det ändå så att man genom provtagningar och
miljöövervakningsprogram hittar en rad olika substanser i vattendrag och
grundvatten varje år. Riskerna för skador är svåra att bedöma, men målet är att
bekämpningsmedel inte alls ska förekomma i dessa miljöer.
Det är viktigt att användningen sker på rätt sätt och på rätt plats för att förhindra
spridning i miljön. I matjord på odlad mark är den biologiska aktiviteten relativt
hög, vilket gynnar nedbrytningen av bekämpningsmedel. Vid spridning på
hårdgjorda ytor, grus eller singel bryts inte bekämpningsmedlen ned, utan kan lätt
lakas ur eller sköljas med nederbörden till närmaste dagvattenbrunn och sedan
transporteras vidare ut till recipienten. Västerås stad vill därför undvika att
bekämpningsmedel sprids på hårdgjorda eller genomsläppliga ytor. Västerås stad
vill även arbeta för att användningen inom det egna skogs- och lantbruket
begränsas och att genom tillsyn kontrollera användningen inom övriga
verksamheter i kommunen där bekämpningsmedel används frekvent.
MIKROSKRÄP
Mikroskräp (inklusive mikroplast) och hur det påverkar vattenmiljön är en fråga
som diskuterats flitigt de senaste åren. IVL kom under 2017 ut med en rapport
som beskriver de största källorna till mikroplast och vilka spridningsvägar som
finns. De två största källorna är väg- och däckslitage samt granulat från
konstgräsplaner. Andra källor är syntetfibrer från tvätt, slitage från båtskrov,
industriell produktion och hantering av plast samt utsläpp från hygienartiklar.
Några potentiella källor kan också vara avfallshantering och nedskräpning, men
dessa källor är inte tillräckligt utredda i dagsläget.
Plast bryts ner långsamt i miljön. I vattenmiljön så kan plasten påverka
vattenlevande organismer både fysiskt och toxikologiskt. Fåglar och andra djur
dör efter att ha fastnat i eller ätit plast som finns i vattnet. Fiskar och andra
vattenlevande djur får i sig mikroskräp. Risk finns då att de skadliga kemikalierna
som finns i plasten ansamlas i djuren och vi människor får sedan i oss plasten
och/eller kemikalierna när vi äter till exempel fisk.
Plasten leder till att skadliga kemikalier sprids i miljön. Dels för att plasten i sig kan
innehålla skadliga kemikalier men även för att skadliga kemikalier lätt fastnar på
plastpartiklarna.
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I Västerås finns flera konstgräsplaner och även fallskyddsgummi på lekplatser och
idrottsplatser. Varje år måste tonvis med granulat fyllas på planerna i Västerås
eftersom att granulatet försvunnit. Det finns flera spridningsvägar för granulatet
varav spridning till Mälaren främst sker via dagvattnet.
FÖRORENADE OMRÅDEN - MARK OCH SEDIMENT
Det finns risk för att föroreningar i mark och sediment kan sprida sig till
vattenmiljön. Efterbehandling av förorenade områden är därför ett viktigt skäl för
att minska och förebygga en negativ påverkan på yt- och grundvattnen.
Västerås är en gammal industristad, med många metallbearbetande företag som
under lång tid har spridit föroreningar via luft, mark och vatten. Detta har medfört
en påverkan på vattenmiljöerna av framförallt metaller och organiska ämnen.
Vanliga föroreningar i Västerås är tungmetaller som bly, koppar och zink, som
bland annat kommer från ytbehandlingsverksamheter, metallbearbetning och
gjuterier. Vissa mark- och vattenmiljöer är också påverkade av organiska
föroreningar som polycykliska aromatiska kolväten (PAH), som kommer från bland
annat gasverk, hantering av drivmedel och slitage av vägbanor. Några av de
klorerade organiska ämnen som förekommer som mark- och vattenföroreningar i
Västerås är trikloretylen, en klorerad förening som tidigare bland annat användes
för att tvätta metallgods, perkloretylen som användes (och fortfarande används)
vid kemtvätt och pentaklorfenol som användes vid träskyddsbehandling. Många
föroreningar påverkar människan eller miljön på lång sikt men även akuta effekter
kan förekomma. I vissa fall har mycket höga halter av giftiga ämnen uppmätts i
marken.
Förorenade sediment finns i ytvattenförekomsten Västeråshamnområde, de
övriga är inte klassificerade, se Figur 27.
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Figur 27. Förorenade sediment. Källa VISS november 2017.

Fysiska förändringar
Allteftersom människan har ökat sina anspråk på olika naturresurser har
vattenlandskapet kraftigt omdanats. Begreppet fysiska förändringar innefattar
verksamheter som sjösänkningar, utdikningar, dämningar och muddringar. Även
olika typer av exploatering och byggande i vatten kan räknas in under fysiska
förändringar. De har ofta syftat till att möjliggöra odling, bebyggelse eller
energiproduktion, men har också inneburit många negativa konsekvenser.
Exempel på sådana är förluster av ekosystem som våtmarker eller att vandrande
fisk och annan vattenlevande fauna hindras från att nå uppväxt- eller lekområden.
Fysiska förändringar ligger till grund för bedömningen av ekologisk
status/potential. Inom vattenförvaltningen skiljer man mellan begreppen
morfologiska förändringar och kontinuitetsförändringar. Morfologiska
förändringar handlar om vattendragets eller strandens fysiska uppbyggnad och
form. Exempel på morfologiska förändringar är avvattningar, kanaliseringar eller
strandexploateringar. Kontinuitetsförändringar handlar om hur fragmenterat
vattenområdet är och vilka barriärer som finns, det vill säga om de vattenlevande
organismerna har möjlighet att röra sig i sjöarna och vattendragen.
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Hydromorfologi är en parameter för att klassificera ekologisk status. De
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade på morfologi, hydrologisk
regim och kontinuitet. Förändringar som påverkar de hydromorfologiska
förhållandena (till exempel vattenflöde, vattendragens djup och bredd samt
förhållanden i strandzoner) kan begränsa förutsättningarna för att uppnå god
ekologisk status. En opåverkad strandzon har stor betydelse för de
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna.
Dikning, vandringshinder för vattenlevande organismer och andra typer av
exploatering av stränder och vattendrag har försämrat vattenmiljöernas förmåga
att hysa livskraftiga bestånd av djur- och växter. För att förbättra den biologiska
mångfalden krävs åtgärder i form av borttagande av vandringshinder och fria
vandringsvägar för vattenlevande djur. Vi behöver också återställa landskapets
vattenhållande förmåga genom att återskapa våtmarker som kan rena vatten,
vara livsmiljö för många arter och vara värdefulla rekreationsområden för
västeråsarna. Viktiga åtgärder som föreslås i handlingsplanen är att skapa
möjligheter för fisk att ta sig från Mälaren via Svartån till Skultuna och via Sagån
förbi Nykvarn och Herrkvarn.
I Västerås är 14 ytvattenförekomster fysiskt påverkade, se Figur 28.
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Figur 28. Fysisk påverkan i sjöar och vattendrag. Källa VISS november 2017.

Figur 29. Morfologiska förändringar och kontinuitet i Västerås kommuns
vattendrag. Källa VISS november 2017.
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VANDRINGSHINDER
Flera fiskarter och andra vattenorganismer är beroende av att röra sig fritt i åarna.
I Mälaren finns till exempel den rödlistade fisken asp, som har minskat kraftigt i
sjön under 1900-talet (Nyman, 1991, rev 1995, 2002 och 2005). En av orsakerna
har tillskrivits vattenkraftsutbyggnaden. Andra arter, som till exempel
flodnejonöga, vimma och färna, är också beroende av att komma upp i
vattendragen, antingen för att leka eller som ålen för att växa till sig. I Mälaren
förekommer även öring, om än sparsamt. Utöver dessa arter går dessutom många
andra arter upp i vattendragen och leker, även om de också kan leka i Mälaren.
Till dessa arter hör till exempel gädda, abborre, braxen, faren, löja, mört och gös.
I Västerås finns behov av att åtgärda vandringshinder i såväl Sagån som Svartån.
I Svartån finns en av Västerås mest betydelsefulla exploateringar,
vattenkraftverket vid Turbinbron. Det var en av förutsättningarna för Aseas
etablering och har höga kulturhistoriska värden. Men det är också ett exempel på
en fysisk förändring som fått negativa konsekvenser för livet i Mälaren och
Svartån. Mellan mynningen i Mälaren och Skultuna finns ytterligare några
vandringshinder som behöver åtgärdas för att vattenlevande organismer åter ska
få möjligheten att sprida sig fritt i ån.
I Sagån finns flera vandringshinder, varav det vid Nykvarn är viktigast att åtgärda
eftersom det är det nedersta och också skulle möjliggöra fiskvandring en bit upp i
biflödet Lillån. Även åtgärder längre upp i åarna kan få lokala positiva effekter.
I de mindre vattendragen är kunskapen bristfällig, både om förekomst av
vandringshinder och vilka naturvärden som finns. Detta innebär att inventeringar
av dessa måste genomföras.
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Figur 30. Förekomst av vandringshinder och barriärer för vattenlevande fauna i
Västerås vattendragsförekomster. Röd färg: Problem med vandringshinder finns,
grön färg: inga kända problem med hinder finns. VISS november 2017.

RÄTNING, KANALISERING OCH EXPLOATERING
Landskapet i Västerås kommun, liksom i övriga Sverige, har kraftigt omdanats
genom utdikningar, rätningar, kanaliseringar och olika typer av exploateringar i
och intill vattendrag. Konsekvenserna har blivit stora förluster av ekosystem.
Markavvattningen bidrar bland annat till övergödningen samt ökade
översvämningar genom att landskapet inte längre kan magasinera lika mycket
vatten. Sedan 1994 är markavvattning förbjudet i södra Sverige (gränsen går
ungefär vid Uppsala). Detta gäller även i Västerås. Befintliga och tillståndsgivna
diken har däremot markavvattningsföretaget en rätt och en skyldighet att
underhålla.
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I Västerås finns flera områden med miljöer och ekosystemfunktioner som
försvunnit genom markavvattning. De är intressanta att helt eller delvis återskapa.
Några intressanta lokaliseringar för våtmarksanläggningar som har utretts är
mynningarna eller nedre loppen till Limstabäcken, Kungsårabäcken och
Springstabäcken samt Ångsjön och Bocksjön (Hedensbergsslätten). Även i
Asköbäckens och Åbybäckens avrinningsområden finns behov av våtmarker.
Frövisjön är ett exempel där en restaurering har genomförts.
Återskapande av våtmarksmiljöer är projekt som kräver tid och resurser, inte
minst för den formella hanteringen (anmälan eller tillståndsprövning).

Främmande arter
Främmande arter når Sverige både oavsiktligt och avsiktligt och kan orsaka
problem genom att de konkurrerar med inhemska arter eller påverkar människors
verksamheter på olika sätt. Det är ofta svårt att förutsäga konsekvenserna av att
föra in nya arter, och det är ofta svårt att rätta till problemen i efterhand.
Ett känt exempel på en främmande art är signalkräftan, som inplanterats i Sverige.
Eftersom den är bärare av svampsjukdomen kräftpest har den i stora delar av
Sverige helt konkurrerat ut den inhemska flodkräftan, så även i Västerås.
Vattenlevande organismer sprids ofta med barlastvatten. Vid byte av
barlastvatten kan främmande organismer (djur, växter, bakterier, virus) föras in i
våra ekosystem.

I Mälaren har en del främmande arter kommit med hjälp av barlastvatten i fartyg.
De flesta arter klarar sig inte i det klimat och den salthalt som finns i Mälaren,
medan vissa kan sprida sig effektiv och etablera sig.
Vattenförvaltningen omfattar även främmande arter. En nationell strategi har
utarbetats av Naturvårdsverket.
Av Västerås 24 vattenförekomster är 23 inte klassificerade. Endast för en
vattenförekomst, Mälaren- Galten, är påverkan från främmande arter (sjögull)
konstaterad som ett problem som påverkar den ekologiska statusen.
Bland annat förekommer följande främmande arter i Mälaren:
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Sjögull
Sjögull kommer ursprungligen från Mellaneuropa och Asien. Arten har
introducerats som prydnadsväxt och även i vissa fall för att gynna fiskyngel. Den
bildar stora, täta bestånd som kan tillväxa snabbt. Arten förekommer i västra
Mälaren. Sjögull bör fortsätta att bekämpas tillsammans med övriga kommuner
vid Mälaren och utbredningen i Västerås och Mälaren kontinuerligt uppdateras.
Vattenpestarter
I Sverige finns två arter, vattenpest och smal vattenpest, som är oavsiktligt
introducerade i Sverige från Amerika. Vattenpest är redan utbredd i Mälaren och
smal vattenpest bedöms ha en omfattande tillväxt (Naturvårdsverket, 2010).
Signalkräfta
Signalkräfta har runt om i Sverige slagit ut den inhemska flodkräftan som en följd
av utplanteringar. Svartån har varit ett viktigt avrinningsområde för flodkräfta,
men de finns idag endast kvar på ett fåtal platser i de övre delarna av
avrinningsområdet (Åkerman, 2010). I Västerås förekommer signalkräfta bland
annat som en följd av legala och illegala utsättningar i Svartån, Sagån och
Mälaren. Vid inventeringen 1992 återfanns flodkräfta även i Lillhäradsbäcken och
Vretabäcken.
Ullhandskrabba
Ullhandskrabban är en kinesisk art som sannolikt förts till Europa med
barlastvatten. Arten påträffades i svenska vatten på 1930-talet. I Mälaren har det
skett en ökning sedan 1990-talet åtminstone fram till 2007. Den behöver
saltvatten för att föröka sig, och kan därför inte föröka sig i Mälaren.
Vandrarmussla
Vandrarmusslan (kallas även zebramussla) härstammar från Svarta havet och
hittades i Mälaren för första gången 1925. Arten förekommer främst i östra
Mälaren, men är påträffad i Västerås vid Svartåns mynning samt vid Kvicksund
(Lundberg & von Proschwitz, 2007).
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Figur 31. Främmande arter i Västerås ytvattenförekomster. Källa VISS november
2017.

FÖRSURNING
Skogsmark, sjöar och vattendrag är i många fall naturligt sura. Nedfall av
försurande ämnen har dock lett till en accelererad försurning. Försurningen
påverkar växter och djur i sjöar och bidrar till ökad korrosion, det vill säga att
material vittrar sönder. Korrosionen drabbar till exempel fornlämningar och
nedgrävda rörledningar. Även människans hälsa kan påverkas negativt,
exempelvis av dricksvatten från försurade brunnar.
De ämnen som bidrar till försurningen är svaveldioxid, kväveoxider och
ammoniak. De kommer framförallt från utsläpp från väg- och sjötrafik, värme- och
elkraftverk, industrier samt jordbruk.
Även skogsbruket kan bidra till försurning, både genom tillväxt och genom skörd.
En ökad efterfrågan på biobränsle har gjort att uttag av hela träd har blivit
vanligare. Detta kan leda till ökad markförsurning och utarmning av näringsämnen
i områden som sedan tidigare varit svagt buffrade eller försurningstrycket är
fortsatt högt.
Västerås har inte några kända problem med försurning. 13 av 24
ytvattenförekomster har god status avseende försurning, sex är inte klassade och
för fem saknas data.
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Figur 32. Försurningsläget i Västerås ytvattenförekomster. Källa VISS november
2017.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH ÖVERSVÄMNING
En framtida ökning av temperatur och nederbörd medför förändrade
vattenflöden. Ett förändrat klimat kan påverka yt- och grundvatten på många sätt.
Västerås stad hanterar klimatanpassnings- och översvämningsfrågor i
handlingsplanen för klimatanpassning (Västerås stad, 2016).

Grundvatten
Grundvatten kan påverkas såväl kvalitativt som kvantitativt. Grundvattnet kan till
exempel förorenas genom utsläpp från avlopp, förorenad mark och industrier.
Även naturliga förhållanden kan påverka vattnets kvalitet negativt. Jordlagrens
och berggrundens mineralsammansättning kan medföra för höga halter av till
exempel radon, fluorid och tungmetaller i grundvattnet.
Grundvattennivån kan sänkas genom uttag eller genom att hydrologin förändras
genom till exempel byggande.
Kunskapen om Västerås grundvattenförekomster är låg. I det fortsatta
vattenarbetet är det viktigt att förbättra kunskapen. En viktig del i det fortsatta
arbetet är att utreda förutsättningarna för att skydda och bevara de kvarvarande
delarna av åsarna.
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Verksamheter
Vattenförsörjning
Åtgärd nummer fem i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ställer krav på
kommunen att säkerställa ett långsiktigt skydd för den framtida
dricksvattenförsörjningen. Kraven gäller både enskilda och allmänna vattentäkter.
Kraven avser vattenskyddsområde, tillsyn, översiktsplanering samt tillstånd.
Åtgärd nummer sju i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ställer krav på
kommunen att utveckla VA-planer för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas,
Västerås har en utvecklingsplan för vatten och avlopp i nya områden och i
områden med enskilda avlopp (Västerås stad, 2013).
ALLMÄN VATTENFÖRSÖRJNING
Mälarenergi AB ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen. I staden
finns tre kommunala vattentäkter, se Tabell 1. De vattenförekomster som har ett
uttag av dricksvatten (ytvatten såväl som grundvatten) är också så kallat skyddat
område enligt vattenförvaltningen (se avsnittet Skyddade områden).
Stadens råvatten kommer från Mälaren och Badelundaåsen. Vattenledningsnätet
sträcker sig från Hässlö och Fågelbacken till en stor del av Västerås kommun (Figur
33.)
För att kunna producera dricksvatten av hög kvalitet även i framtiden krävs skydd
av Mälarens och åsarnas råvatten. Rent dricksvatten är en livsnödvändighet och
bör således prioriteras därefter.

Tabell 1. Vattentäkter i Västerås kommun.
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Figur 33. Kartan visar vatten- och avloppsledningar i Västerås.
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RESERVVATTENTÄKTER
Det finns inte någon reservvattentäkt till Mälaren inom rimligt avstånd från
Västerås. Fokus ligger på skydd och övervakning av råvattenkvaliteten. En
reservvattentäkt med tillräcklig kapacitet att försörja Västerås är mycket svår att
ordna. Inriktningen är istället att hitta flera alternativ för att öka säkerheten. En
reservvattenlösning har byggts mellan Surahammar och serviceorterna i de norra
delarna av Västerås. Diskussioner om reservvattenförsörjning pågår med de
närliggande kommunerna Enköping, Hallstahammar och Eskilstuna.
Ytterligare vattentäkter i Badelundaåsen är svåra att hitta, åsen är bland annat
kraftigt exploaterad av grustäktsverksamhet. Det finns möjligtvis några enstaka
sektioner kvar av åsen som har tillräckligt stor mäktighet men dessa ligger långt
ifrån centralorten. Förslag på områden som kan vara lämpliga som
reservvattentäkter är Ansta, Norra Björnö och området vid Hallsta.
•

Den tidigare vattentäkten vid Ansta, som försörjde
Skultuna, skulle åter kunna tas i bruk och råvattnet därifrån
skulle kunna överföras till Fågelbacken.

•

Badelundaåsen på Norra Björnö är fortfarande orörd
eftersom området har varit ett naturreservat sedan år
1959. Möjligen kan denna del av Badelundaåsen användas
för infiltration och uttag om behov finns för en ny täkt i
framtiden. Enligt en borrprofil som borrades 1969 är
isälvsmaterialets mäktighet vid strandkanten mot
Hässlösundet stora, upp till 31 m. (De Geer, 1970). Möjligen
skulle djupinfiltration med infiltrationsbrunnar kunna
användas.

•

Vid Hallsta, nordost om Munga, är den naturliga
grundvattentillgången mycket stor (25–125 l/s), se Figur 34.
I den södra delen av området förekommer även ett viktigt
infiltrationsområde, se prickigt fält. Den stora mäktigheten
hos isälvsmaterialet har dock medfört en omfattande
grustäktsverksamhet. Idag finns där flertalet stora grustag
vilket resulterat i två stora grundvattensjöar (Figur 34).
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Figur 34. Vattenförande jordlager vid Hallsta nordost om Munga och flygbild över
grustäkter, grundvattensjöar och kvarvarande obrutet åsavsnitt vid Hallsta.
Genom att grustäktsverksamheten fortgår minskar chanserna att hitta en
alternativ grundvattentäkt/ reservvattentäkt i framtiden. Mellan två av
grustäkterna finns det dock ett mindre område kvar som fortfarande är orört
(Figur 35). Detta område skulle möjligen kunna användas som en reservvattentäkt
i framtiden.

Figur 35. Hydrogeologisk karta över kvarvarande åsavsnitt mellan grustäkterna
vid Hallsta i Västerås norra del. Till höger en flygbild över samma område.
Geotekniska undersökningar behövs dock för att peka ut något slutgiltigt område.
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ENSKILD DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING
I Västerås finns ett antal enskilda vattentäkter som försörjer grupper av
fastigheter (se Tabell 2). Enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska
vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller har ett vattenuttag som
överskrider 10 m3/dygn ha ett långsiktigt skydd. Vilka som omfattas av åtgärden
och hur skyddet ska säkerställas utreds.

Tabell 2. Större enskilda dricksvattentäkter i Västerås som försörjer fler än 50
personer eller har ett vattenuttag som överskrider 10 m3/dygn.
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OMRÅDEN MED DÅLIG VATTENKVALITET
Genom regelbundna provtagningar i skolor, förskolor och matserveringar med
enskilt vatten har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fått kunskap om
grundvattenkvaliteten i Västerås.
Resultatet har visat att det kan finnas problem med vattenkvaliteten. På många
platser finns höga halter av järn och mangan. Det finns också områden med höga
flouridhalter. Enstaka prover har visat höga halter av uran. I sydöstra delen av
kommunen finns ett stråk som har naturligt höga halter av arsenik i vattnet.
Förhöjda radonhalter påträffas i vissa områden. Många analyser har också visat
att bakteriehalterna är höga i det enskilda dricksvattnet.
Det finns behov av att sammanställa kunskapen kring dricksvattenkvaliteten i
Västerås, till exempel i form av ett kartunderlag.

Hantering av avloppsvatten
KOMMUNALT AVLOPP
Mälarenergi AB ansvarar för den kommunala reningen av avloppsvatten. Stadens
avloppsvatten renas i Kungsängens avloppsreningsverk. Det renade
avloppsvattnet släpps ut i Västeråsfjärden mellan Lillåudden och Notudden.
Reningsgraden för fosfor är 96 % och för kväve 73 %. Den årliga tillförseln av
fosfor till Mälaren är i genomsnitt ca 2,3 ton och för kväve ca 170 ton.
Då staden växer mycket snabbt så lämnades en ansökan om ett nytt tillstånd för
befintligt avloppsreningsverk in 2017.
I Skultuna finns ett mindre reningsverk som 2015 hade knappt 4000 anslutna
personer (Mälarenergi, 2016). Svartån är recipient.
Åtgärd tre i Vattenmyndighets åtgärdsprogram ställer krav på kommunen att
genomföra sin tillsyn så att utsläppen av näringsämnen och särskilt förorenande
ämnen från avloppsreningsverk och ledningsnät minskar till vattenförekomster
där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna inte kan följas. För
avloppsreningsverken i Skultuna och Västerås är det dock Länsstyrelsen som är
tillsynsmyndighet.
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ENSKILDA AVLOPP
Utanför kommunens VA-område har fastigheterna egna avloppsanläggningar.
Sådana anläggningar är tillståndspliktiga enligt miljöbalken, i Västerås kommun
fanns år 2017 drygt 3 000 enskilda avlopp. Flertalet av dessa har tillstånd.
2009 började miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillämpa kraven på så kallad hög
skyddsnivå. Det innebär att kraven är högre där påverkan på sjöar och vatten är
större. 2017 har över 600 avlopp åtgärdats så att de uppfyllde reningskraven för
hög skyddsnivå och alla nya avlopp som anläggs i dessa områden uppfyller också
kraven.
Arbetet med att ansluta områden till det kommunala avloppsnätet, samt att med
tillsyn förbättra reningsgraden hos de övriga enskilda avloppen, beräknades vid
framtagande av Västerås stads vattenplan 2012 minska tillförseln från
reningsanläggningarna med 1,4 ton fosfor/år från 2011 års nivå till 2018. Någon
ny beräkning har inte gjorts.
Hur stort genomslag fosfor får i recipienten beror på om fosforn är partikulärt
bunden eller löst, samt vilken årstid den släpps ut. Nedan följer ett räkneexempel
som belyser denna skillnad.
Då man räknar på källfördelning av fosfor i ett avrinningsområde i jordbruksbygd
kan bidraget från enskilda avlopp hamna omkring 5 %, medan jordbruk står för
huvuddelen. Om man istället ser på källfördelningen under sommarhalvåret kan
enskilda avlopp stå för en betydligt större andel, upp till så mycket som 50 % av
det fosfor som tillförs vattendragen.
Åtgärd fyra i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ställer krav på kommunen att
säkerställa minskade utsläpp från enskilda avlopp genom att ställa krav på att
begränsa utsläpp av kväve och fosfor där det behövs för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas samt att prioritera tillsynen för att
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.
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HANTERING AV DAGVATTNET
Via dagvatten transporteras kväve, fosfor, miljögifter i form av tungmetaller, oljor
och närsalter till yt- och grundvatten. Påverkan från dagvatten ansågs vid
framtagandet av Västerås stads vattenplan 2012 vara så stor, att en särskild
handlingsplan behövdes. Dagvatten hanteras därför i Västerås handlingsplan för
dagvatten (Västerås stad, 2014a). Det finns också en dagvattenpolicy för Västerås
(Västerås stad, 2014b) som antogs samtidigt som handlingsplanen.
Åtgärd åtta i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram anger att kommunen ska ha
utvecklat en dagvattenplan senast 2020-01-25. Västerås stad har alltså redan en
sådan plan, men det går att utveckla genomförandet.
JORD-OCH SKOGSBRUK
Jord- och skogsbruk har omfattande påverkan på yt- och grundvatten. Jordbruket
står för den största belastningen på Västerås sjöar och vattendrag när det gäller
fosfor. Handlingsplanen omfattar därför en rad olika åtgärder riktade till
jordbruket (inklusive gårdar och stall med djurhållning). När det gäller skogsbruket
så är näringsläckaget inte lika omfattande som från jordbruksmark och därför är
åtgärder inte lika prioriterade i handlingsplanen. Skogsbruket kan dock medföra
lokal påverkan. Markskador kan uppkomma vid körning och markberedning nära
vattnet och medföra slamtransport till vattnet och även utsläpp av vissa
tungmetaller. Om träden närmast vattnet avverkas, försvinner också viktiga
funktioner som skugga, tillförande av död ved och föda för vattenlevande
organismer (Skogsstyrelsens hemsida, 2017)
Minskning av utsläpp av näringsämnen från jordbruksmark kan ske via krav enligt
miljöbalken samt genom frivilliga åtgärder. För att nå god status krävs ett stort
frivilligt arbete. Här har Västerås stad en viktig roll, dels genom att vara
föregångare som markägare, dels genom att arbeta aktivt för att få till stånd
åtgärder på övrig jordbruksmark. Det kan även handla om att samverka kring
åtgärder över kommungränser. För att minska belastningen på Västeråsfjärden
krävs till exempel åtgärder i hela Svartåns avrinningsområde.
Viktiga insatser från Västerås stad kan vara att bidra till att skapa nätverk av
markägare inom exempelvis ett avrinningsområde för att öka kunskapen och
intresset för vattnet. Västerås stad kan även hjälpa till med att söka finansiering
för projekt, leda åtgärdsprojekt och vara drivande i arbetet med vattenråden.
Rena kunskaps- och inspirationshöjande insatser med hjälp av koncept som
”greppa näringen” eller liknande kan också genomföras.
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Vattenmyndighetens åtgärdsprogram omfattar krav på att kommunerna ska vidta
åtgärder via tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och
hästhållning minskas samt att tillförseln av växtskyddsmedel minskar till
vattenförekomster där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna inte kan följas
(åtgärd två i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram). Sådana insatser genomförs
redan och kommer att fortsätta.
INDUSTRIER
Krav på åtgärder för att begränsa påverkan på yt- och grundvatten från de
industrier som finns i Västerås ställs via tillsynen över miljöfarliga verksamheter.
Målen för handlingsplanen för yt- och grundvatten är en grund för prioriteringar
av tillsynsinsatserna som beskrivs årligen i tillsynsplanen.
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram omfattar krav på att kommunerna ska vidta
åtgärder via tillsyn så att miljökvalitetsnormerna kan följas (åtgärd 1 i
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram). Sådana insatser görs redan och kommer
att fortsätta genomföras.
VATTENKRAFT OCH ÖVRIGA VANDRINGSHINDER
Vattenkraft innebär nästan alltid förekomst av vandringshinder för fisk och ibland
påverkan på vattendragets flöden genom reglering och torrläggning av torrfåror,
vilket påverkar förutsättningarna för att nå en god ekologisk status. Västerås stad
äger eller förvaltar dammar och bolaget Mälarenergi Vattenkraft AB har i
dagsläget drygt 40 vattenkraftsanläggningar i Västmanland och Värmland. Två av
dem finns i Svartån i Västerås kommun i Skultuna och vid Turbinbron i centrala
Västerås (Mälarenergis hemsida, 2017).
I Sagåns nedre del inom Västerås kommun finns totalt fem dammar som utgör
definitiva vandringshinder för fisk. De är (från mynningen i Mälaren); Nykvarn,
Backa kvarn, Strömsberg, Strömsnäs och Herrkvarn. Flera vandringshinder för fisk
finns längre upp i Sagån inom Sala kommun (Kärvinge, 2015). Västerås stad har
ansvar för skötseln av Herrkvarns damm och har påbörjat en tillståndsprocess om
en återställning av dammen och därmed en fri vandringsväg för fisk. Övriga
dammar är i privat ägo och vid tre av dem utvinns vattenkraft. En utredning har
gjorts om hur stora arealer lämpliga lekbottnar för fisk som skulle tillgängliggöras
genom att skapa fria vandringsvägar (Länsstyrelsen i Uppsala, 2009) och en fri
vandringsväg förbi Nykvarn skulle medföra en stor nytta för den mälarlevande
fisken som då skulle kunna nå nästan 6000 m2 lekområden i Sagån och i det
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nedersta biflödet Lillån. Även åtgärder längre upp i ån är dock värdefulla,
eftersom det finns mindre populationer av fisk som skulle gynnas av det.
I Svartåns nedre del inom Västerås kommun finns totalt elva vandringshinder för
fisk. De är (från mynningen i Mälaren); Turbinbron (Västerås kraftstation),
Falkenbergska kvarnen (Västerås kvarn), Åkesta kvarn, Forsby kvarn, Skultuna
mässingsbruk (två hinder), Kvarnbackadammen, Härads kvarn (Harakers kvarn),
Svanåparken, Bruksdammen i Svanå och Hällsjödammen (Hålldammen) som
reglerar Hällsjöns utlopp. I dagsläget pågår kraftproduktion vid tre av dammarna.
Vid Turbinbron, Falkenbergska kvarnen och Skultuna mässingsbruk har projekt för
att skapa fria vandringsvägar genom ledning av Västerås stad och Mälarenergi
påbörjats.
Mälarenergi arbetar även med att miljöanpassa vattenkraftverken utanför
Västerås kommuns gränser. I bland annat Kolbäcksån och Hedströmmen har
fiskvägar byggts och ytterligare projekt har påbörjats i Rällsälven och vid Östtuna i
Hedströmmen. Dessutom anpassas bland annat minimitappningar på frivillig basis
för att gynna naturvärdena i berörda åar.
När det gäller övriga mindre vattendrag finns till viss del underlag om dammar och
övriga hinder. En lämplig åtgärd är att komplettera inventeringen av
vandringshinder även där, framför allt i de nedre delarna av vattendragen.
Den här handlingsplanen omfattar de nu planerade åtgärderna för att ta bort
vandringshinder i Svartån och Sagån samt att ta fram en plan för genomförande
av åtgärder vid övriga dammar och utredning av Västerås stads roll i dessa.
MARKAVVATTNING
Syftet med markavvattning är ofta att förbättra förutsättningarna för jord- och
skogsbruket. För markavvattning krävs tillstånd för vattenverksamhet. Ofta är det
samfälligheter i form av så kallade markavvattningsföretag (benämns även
torrläggningsföretag och dikningsföretag) som bedriver eller har bedrivit
markavvattningen inom ett avgränsat geografiskt område, det så kallade
båtnadsområdet där nyttan med avvattningen uppstår.
Markavvattningen påverkar hydromorfologin i vattendrag, förutsättningarna för
att fördröja vattnet i landskapet samt innebär ett ökat läckage av kväve och
fosfor. Markavvattning kan därför påverka förutsättningarna för att nå en god
ekologisk status i nedströms belägna vattenförekomster med avseende på såväl
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belastningen av kväve och fosfor som för de hydromorfologiska
kvalitetsfaktorerna. Markavvattningsföretagen kan även påverka risken för
översvämningar.
Markavvattning och rensning innebär att strukturer som är värdefulla för det
biologiska livet ofta tas bort. Sådana kan vara döda trädstammar, skuggande buskoch trädskikt eller strukturer i vattnet som skapar en variation i flödet. Även
skötsel av mer naturliga vattenmiljöer, som längs Mälaren och Svartån, kan leda
till att värdefulla miljöer går förlorade.
Många markavvattningsföretag är idag inte aktiva, de kan ligga inom områden där
det inte längre bedrivs något eller bara ett begränsat skog- och/eller jordbruk. Det
finns även markavvattningsföretag som ligger inom detaljplanelagda områden där
kommunen har en VA-anläggning som nu avleder dagvatten.
I Västerås finns ett stort antal markavvattningsföretag, varav flera ligger inom
detaljplanelagt område (se Figur 36). I områden som är detaljplanelagda är det
mindre vanligt att det finns kvarstående intressen för markavvattning för jord- och
skogsbruk. Avledningen av dagvatten inom ett detaljplanelagt område ersätter
ofta behovet av markavvattning.
Länsstyrelsen har en förteckning över samtliga tillståndsgivna
markavvattningsföretag och de har även ett kartunderlag där den geografiska
utbredningen anges.
Den här handlingsplanen omfattar åtgärder för att ompröva och avveckla de
markavvattningsföretag som inte längre är motiverade utifrån de ursprungliga
syftena. Andra åtgärder innebär även arbete med att återskapa vattnets
uppehållstid i landskapet samt att begränsa närsaltläckage.
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Figur 36. I figuren är markavvattningsföretag i Västerås markerade. Källa
länsstyrelsens webb GIS.
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SJÖFART
Västerås hamn, Västra hamnen, är Sveriges största insjöhamn. Västerås hamn får
ta emot 1 300 så kallade fartygsanlöp varje år och tar idag emot mindre än hälften
av det. Hamnen har tillstånd för godshantering upp till maximalt 3,3 miljoner ton
per år och hanterar idag mindre än hälften av det.
Hamnen består av två betongkajer; en cirka 900 meter lång kaj och en cirka 120
meter lång oljekaj. Hamnen har ett maximalt djupgående på 6,8 meter.
Fartygsrörelserna vid en hamn medför uppgrumling av bottensediment, vilket
även sker vid till exempel muddring i hamnen och farlederna. Uppgrumling kan
bidra till övergödning och spridning av miljögifter.
Det är sedan 1990-talet förbjudet för all yrkestrafik att släppa ut toalettavfall inom
svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon. För kryssningsfartyg och andra
passagerarfartyg som färjor införs dessutom ett förbud mot utsläpp av
toalettavfall på internationellt vatten i Östersjöområdet från och med 2019 för
nya fartyg och 2021 för befintliga fartyg (Transportstyrelsen, 2017).
De passagerarfärjor som utgår från Elba-kajen töms i dagsläget med hjälp av
tankbilar.
Tömning av barlastvatten kan innebära en risk för införsel av främmande arter. I
september 2017 tillträddes Barlastvattenkonventionen och svensk lagstiftning på
området trädde i kraft. Konventionen gäller för alla fartyg som går på
internationella resor och som tar upp och släpper ut barlastvatten
(Transportstyrelsen, 2017 a). Den ställer krav på att barlastvattnet ska behandlas,
och gränsvärden för hur mycket levande organismer som får släppas ut kommer
att införas successivt. Fartygen kommer att behöva ett barlastvattencertifikat, en
barlastvattenhanteringsplan och en barlastvattendagbok.
För att uppfylla utsläppskraven måste fartygen i de allra flesta fall installera
reningsutrustning (barlastvattensystem) ombord. Innan barlastvattensystemet har
installerats måste fartygen skifta barlastvattnet till havs. Det finns även möjlighet
att ansöka om dispens från kravet på behandling av barlastvatten.
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FRITIDSBÅTAR
Västerås har sedan 2017 en handlingsplan för fritidsbåtsverksamhet (Västerås
stad, 2017 a).
Västerås har sju hamnar för fritidsbåtar samt ett antal privata. Småbåtshamnar
kan generera föroreningar i form av miljögifter (från till exempel båtbottenfärger)
och avloppsvatten. Muddring kan orsaka en uppgrumling av sediment och därmed
risk för spridning av miljögifter, kväve och fosfor. Småbåtshamnarna är:
•
•
•
•
•
•
•

Lögarängen
Gäddeholm
Kraftsverkshamnen
Mälarparken
Tegeludden
Frösåker
Långholmsbryggan, Ängsö

Sedan år 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Det är
krav på att fritidsbåtar med tank ska kunna tömmas med tömningsanläggning, och
att fritidsbåthamnar ska ha mottagningsstationer för toalettavfall.
Latrintömningsstation vid Kraftverkshamnen finns och två stycken vid Öster
Mälarstrand, varav den ena är ansluten till kommunala nätet. Även Lövudden ska
få en latrintömningsstation, tidigast 2019.
Det finns ingen båtbottentvätt i Västerås ännu, men det är en planerad åtgärd i
denna handlingsplan, liksom andra åtgärder som riktar sig till småbåtshamnarna.
YRKESFISKE
I Mälaren förekommer yrkesfiske. Västerås stad arrenderar ut ungefär 1 500 ha
fiskevatten. I första hand fiskas gös, abborre, ål och gädda. Från och med 1 juli
2012 ändrades reglerna för maskstorleken på näten och minimimått för gös.
Syftet var att det ska finnas fler stora lekmogna gösar vilket också har fått önskad
effekt. Som fiskevattenägare och arrendeupplåtare är staden en aktör som bör
främja ett hållbart fiske, och en bra balans mellan yrkes- och fritidsfisket.
En åtgärd på sikt är att gå igenom avtalen med yrkesfiskare som arrenderar vatten
av Västerås stad, så att de följer målen i vattenarbetet. Arbetet kan kopplas ihop
med att bilda fiskevårdsområde för delar av Mälaren, en del i detta kan vara att se
hur fiskebestånden ser ut idag.
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Natur-, frilufts- och kulturvärden
Natur-, och kulturmiljövärden hanteras i Natur och kulturmiljöplanen (Västerås
stad, 2017b). Den är delvis överlappande med denna handlingsplan. Exempel på
överlappande frågor är målen för våtmarker och vandringshinder för fisk.
Eftersom frågorna överlappar ska planeringen och genomförandet av planerna
samordnas.
I Västerås finns stora möjligheter att utveckla värden knutna till vattnet. Svartån
är ett artrikt vattendrag mitt i Västerås city med stor potential för bland annat ett
ökat sportfiske, för att inte tala om Mälaren som hyser fiskbestånd av stort värde
både för sportfiske och för yrkesfiske. Det bör finnas en stor potential att
förbättra förutsättningen för fisketurismen. Arbetet med att förbättra för fisket
föreslås ske genom att ta fram en fiskevårdsplan.
VÅTMARKER
Att anlägga en våtmark är en åtgärd för att minska övergödning, men även för att
fördröja vattnet i landskapet, öka den biologiska mångfalden och utveckla
möjligheter till rekreation (se även handlingsplan för natur och kulturmiljöer).
Inom begreppet ryms flera olika typer av miljöer med skilda funktioner. Några
exempel på miljöer som utgör våtmarker:
•
•
•
•
•
•

Slåttrade eller betade strandängar
Viltvatten
Grävda dammar
Småvatten utan tillflöden
Mossar och kärr
Sumpskog

Dessa olika miljöer skiljer sig åt när det gäller värdet för rekreation, biologisk
mångfald, reduktion av näringsämnen och andra ekosystemtjänster. Ibland kan
olika syften med att anlägga en våtmark motverka varandra.
Inom ramen för natur- och kulturmiljöplanen ska ett antal våtmarker och så
kallade småvatten anläggas eller restaureras på Västerås stads initiativ.
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Inom ramen för vattenplanen har fem fosfordammar anlagts hittills och
ytterligare sex dammar planeras inom ett pågående lokalt vattenvårds(LOVA)projekt för att begränsa övergödningen. Ytterligare åtgärder bör initieras.
BADPLATSER
I Västerås finns elva officiella badplatser varav tre är EU-bad. Utpekade EU-bad
ingår i skyddade områden enligt vattenförvaltningen (se avsnitt Skyddade
områden). Skyddade områden hanteras som miljökvalitetsnormer vid tillsyn och
prövning. Det fortsatta vattenarbetet kommer att inriktas mot att ständigt
förbättra vattenkvaliteten i Mälaren, vilket också medför att badvattenkvaliteten
blir bättre.

Övervakning och recipientkontroll
Yt- och grundvatten provtas och kontrolleras såväl i nationell, regional och lokal
miljöövervakning samt via recipientkontrollen. Dessutom kan provtagning ske
med ett specifikt syfte. Nedan beskrivs den provtagning som pågår i Västerås.

Miljöövervakning
Miljöövervakning i form av biologiska och kemiska undersökningar av yt- och
grundvatten pågår i nationell, statlig eller kommunal regi. Enligt VISS finns 124
övervakningsstationer i registrerade inom Västerås kommun. Vid dessa pågår eller
har det pågått miljöövervakning.
Vid Målhammar i Sagån finns en provpunkt med regionalt intresse, där Västerås
stad står för del av kostnaden.
Länsstyrelsen bedriver en viss provtagning och övervakning i samband med
vattenförvaltningsarbetet och genom den regionala miljöövervakningen.
Mälarens vattenvårdsförbund bedriver miljöövervakning i Mälaren, bland annat i
Västeråsfjärden.
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Recipientkontroll
Verksamhetsutövare som påverkar vattenmiljön behöver kontrollera effekterna i
recipienterna. Detta kallas för recipientkontroll och utgår från miljöbalkens
egenkontrollsregler. Vanligtvis samordnas recipientkontrollen
avrinningsområdesvis. Det finns flera fördelar med att samordna
recipientkontrollen för ett avrinningsområde. Det blir ofta billigare, eftersom en
större mängd analyser kan upphandlas, provtagningarna sker vid samma
tidpunkter, det är lättare att få en helhetsbild över miljösituationen samt att
utvärdera resultaten.
I Västerås pågår recipientkontroll i Svartån och Mälaren som administreras av
Mälarenergi. Det finns även recipientkontroll i begränsad utsträckning i Svartåns
och Sagåns avrinningsområden i Sala som administreras av Sala kommun.
Det finns behov av att samordna den pågående recipientkontrollen i Sagån och
Svartåns avrinningsområden. Kontrollen behöver utvecklas och utökas för att
kunna prioritera vilka åtgärder som bör vidtas. För att följa effekten av de
åtgärder som genomförs behöver kontrollen löpa över längre tid. Att utveckla ett
miljöövervakningsprogram för Västerås är en åtgärd i handlingsplanen för vatten.
En utökning av recipientkontrollen bör ske i samverkan mellan
tillsynsmyndigheterna och verksamhetsutövarna, men även inom ramen för
Svartåns och Sagåns vattenråd.

Övrig provtagning
För att säkerställa en hög vattenkvalitet tar Mälarenergi AB årligen prover på både
yt- och grundvattentäkternas råvatten samt på det utgående dricksvattnet enligt
ett egenkontrollprogram som är godkänt av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) anger krav på
dricksvattenkvaliteten.
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Fortsatt arbete
I utvecklingen av stadens fortsatta vattenarbete kan följande beaktas;
Staden har ett stort antal handlingsplaner och styrdokument. Många av dessa
berör vattenrelaterade frågor. För att en fråga (till exempel vatten) ska hanteras
konsekvent och lyftas fram i samtliga berörda handlingsplaner och andra
policydokument alternativt inte ”falla emellan dem” behöver en arbetsmetod
utvecklas.
För att effektivisera stadens vattenarbete bör kunskapen om stadens yt- och
grundvatten samt informationshanteringen utvecklas. Ett sätt kan vara att
använda de system som kommunen redan nu använder, till exempel Västeråsbarometern och kommunens kartfunktioner för att göra informationen tillgänglig
för samtliga berörda förvaltningar.
Pågående miljöövervakning behöver utvärderas och revideras.
Miljöövervakningen behöver inriktas på att identifiera och följa de problem som
finns i kommunens yt- och grundvatten. Idag finns kunskapsluckor när det gäller
grundläggande information om sjöar, vattendrag och grundvattnet i kommunen.
Miljöövervakningen behöver även utvecklas så att den kan användas för att följa
upp effekten av vattenarbetet i kommunen.
Vattenarbetet behöver samordnas bättre med stadens fysiska planering och
bygglovshantering. Idag saknas en samordning mellan vattenarbetet enligt
handlingsplanen och den fysiska planeringen. Kopplingen mellan handlingsplanen
och översiktsplanen behöver förtydligas.
Det behövs ett helhetstänk när det gäller gestaltning avseende vatten, tydligare
metoder för hur vatten lyfts fram i planeringen, socialt, tekniskt med mera. Ett
exempel på detta är den planerade vattenparken i Johannisberg.
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Bilaga 1, Vattenförekomster i Västerås
YTVATTENFÖREKOMSTER
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GRUNDVATTENFÖREKOMSTER
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Bilaga 2 Uppföljning och utvärdering av genomfört arbete enligt
Västerås stads vattenplan, antagen 2012.
Kommunfullmäktige antog en Vattenplan för Västerås stad i oktober 2012. Under
hösten 2017 har planen reviderats. För att förbättra och effektivisera stadens
fortsatta vattenarbete har det arbete som genomförts med stöd av planen följts
upp och utvärderats. Uppföljningen har skett genom att berörda tjänstemän
bedömt om de effektmål och inriktningsmål som finns i planen har uppnåtts och
om beslutade åtgärder har genomförts. Uppföljningen av målen för övergödning
har även följts upp genom beräkningar, se rapporten Utvärdering av
vattenplanens effekter - övergödning 9 . Resultatet av beräkningarna beskrivs även
nedan i avsnittet övergödning.
Vattenplanen var inte helt konsekvent i formuleringen av mål. Det finns
variationer i formuleringen av samma mål i olika kapitel och dokument.
Utvärderingen utgår från den formulering av målen som beskrivs på sidan 73 i
2012 års vattenplan. I vattenplanen finns både övergripande mål för
vattenarbetet som mål som relaterar till de i kommunen identifierade
miljöproblemen.
För respektive mål anges såväl inriktningsmål som effektmål. Inriktningsmålen
sträcker sig över en längre tid, de är inte klart avgränsade från varandra.
Effektmålen ska kunna följas och mätas över tid. Vissa delar/avsnitt har saknat
inriktnings- eller effektmål, andra saknar helt mål. En följd av uppföljningen har
varit att i den reviderade handlingsplanen utveckla en tydligare mål- och
åtgärdsstruktur för att lättare kunna prioritera, genomföra och följa upp
vattenarbetet. Så långt som möjligt kvarstår dock de tidigare målen i den nu
reviderade vattenplanen, Västerås stads handlingsplan för yt- och grundvatten
2018–2021 med utblick mot 2027.
EFFEKTMÅL OCH INRIKTNINGSMÅL
Nedan beskrivs utfallet och trender samt vidtagna åtgärder för respektive
miljömål i 2012 års vattenplan (s. 73). I första hand utvärderas effektmålen,
saknas effektmål utvärderas inriktningsmålen. Om effektmål saknas utvärderas
inriktningsmålen.
ÖVERGRIPANDE
För det övergripande vattenarbetet har följande effektmål beslutats.
9

WEREC 2016.
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Effektmål
Västerås stad ska inom ramen för sin verksamhet se till att miljökvalitetsnormerna
god ekologisk status, samt god kemisk status uppnås (inte överskrids) 2015/2021,
samt att de åtgärder som beslutats av vattenmyndigheten 2009‐12‐16, som berör
Västerås stad, genomförts.
Effektmålet har bedömts vara svårt att följa upp och har därför omformulerats till
ett mer övergripande mål i den reviderade handlingsplanen.
ÖVERGÖDNING
Övergödning är ett av de dominerande problemen i Västerås ytvatten. För
övergödning har följande effektmål beslutats.
Effektmål
•
•

•
•

2018 har belastningen från enskilda avlopp minskat med
1350 kg jämfört med 2011.
Västerås stad har minskat fosforbelastningen från
jordbruksmark med minst 160 kg/år till 2021 jämfört med
2011.
Fosforbelastningen via dagvattnet ska till 2021 reduceras
med 800 kg/år eller 20 % jämfört med 2011.
2021 har fosforbelastningen från avloppsreningsverket
minskat med ett ton/år eller 33 % jämfört med dagens nivå
på ca tre ton/år.

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER
För att nå målen har Västerås stad vidtagit ett antal åtgärder. Staden har ansökt
och beviljats externa bidrag för att vidta åtgärder mot övergödning, däribland från
stadens egen mark. Åtgärder har genomförts via tillsyn på djurhållande gårdar
respektive enskilda avloppsanläggningar äldre än 20 år, av vilka anläggningar inom
vattenområden med hög skyddsnivå beläggs med högre reningskrav. En del
avlopp har även anslutits till kommunala reningsverk i enlighet med gällande VAutvecklingsplan. En latrintömningsanläggning för fritidsbåtar har byggts vid
Kraftverkshamnen. I det mera långsiktiga arbetet mot övergödning har staden
varit drivande i bildandet av vattenråd för både Sagån och Svartån, utarbetat nya
planeringsunderlag för anläggande av våtmarker och genomfört
informationskampanjer respektive åtgärdsprojekt riktade till jordbruket.
Förväntade effekter av de olika åtgärderna har beräknats.
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
En stor andel av de beslutade åtgärderna är genomförda. Inget av effektmålen för
övergödning har nåtts, trenden är dock positiv avseende belastningen från
enskilda avlopp. För att nå målet behöver åtgärderna intensifieras. Läs mer i
Bilaga 3, Uppföljning och utvärdering av Västerås stads vattenplans effekter övergödning.

Tabell 4. Uppföljning och trend för effektmålet övergödning.

Figur 37. Figuren anger genomförandegraden av åtgärder för att begränsa
övergödningen. Siffrorna i figuren är antalet åtgärder.
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MILJÖGIFTER
Lokalt, till exempel i Västerås hamnområde förekommer problem med miljögifter
i ytvattnet.
Effektmål
•

Belastningen via dagvattnet vad gäller metaller och
miljögifter ska till 2021 reduceras med 20 %. Målet bör
revideras om det framtida kunskapsläget pekar mot en ny
riktning.

GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER
De viktigaste källorna för miljögifter i Västerås vattenmiljöer har identifierats. För
hårdgjorda ytor har staden upphört att använda kemiska bekämpningsmedel.
Föroreningar från snötippar har kontrollerats och visat på låga halter av
miljögifter. Genom samarbete med båtklubbar och fritidsbåtshamnar har
informationsinsatser för ökad miljöhänsyn genomförts parallellt med planering av
var man kan anlägga båtbottentvättar, varav en planeras. Möjligheten att erbjuda
alkylatbensin eller andra alternativa bränslen har utretts. Staden har även kommit
fram till att det inte är aktuellt med kompensationsåtgärder för
föroreningsbelastning via dagvatten i samband med ny exploatering.
Efterbehandling av förorenade områden (deponier) har genomförts. Därutöver
pågår andra utredningar för att minska belastningen av miljögifter till vatten.
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Sammanfattningsvis kan det konstateras att mer än hälften av de beslutade
åtgärderna är genomförda, trenden är oförändrad, målet bedöms inte kunna nås
till 2021. För att nå målet behöver åtgärderna intensifieras.

Tabell 5 Uppföljning och trend för effektmålet miljögifter.
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Figur 38. Figuren anger genomförandegraden av åtgärder för att begränsa
belastningen av miljögifter. Siffrorna i figuren är antalet åtgärder.

FYSISKA FÖRÄNDRINGAR OCH NATURVÄRDEN
I Västerås vattendrag finns idag flera hinder för fisk och annan vattenlevande
fauna.
Effektmål
•

Fiskar och annan vattenlevande fauna har fri passage i
Svartån fram till Skultuna och förbi Nykvarn i Sagån, senast
2021.

Åtgärder
Externa medel har sökts och beviljats för medfinansiering av fiskvandringsvägar
vid de två första dammarna i Svartån, varav det första planeras till 2018. Det
pågår löpande arbeten för att Stadens vattenområden på skogs- och åkermark
förvaltas på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden samt
informationsinsatser rörande miljöanpassad dikesrensning. Stadens stränder har
inventerats som underlag för bland annat detaljplanering.
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Sammanfattande bedömning
Knappt hälften av de beslutade åtgärderna när det gäller fysiska förändringar är
genomförda, ca 25% delvis genomförda. När det gäller åtgärder avseende
naturvärden är inga åtgärder genomförda men 75 % påbörjade. Trenden är
oförändrad, målet bedöms vara nära att kunna nås till 2021.

Tabell 6. Uppföljning och trend för effektmålet Fysiska förändringar och
naturvärden.

Figur 39. Figuren anger genomförandegraden av åtgärder avseende fysiska
förändringar. Siffrorna i figuren är antalet åtgärder.
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Figur 40. Figuren anger genomförandegraden av åtgärder avseende naturvärden.
Siffrorna i figuren är antalet åtgärder.

GRUND- OCH DRICKSVATTEN
När det gäller grund- och dricksvatten saknas effektmål, däremot finns ett
inriktningsmål.
Inriktningsmål
•

Sjöar, vattendrag och grundvattentillgångar ska skyddas
och bevaras så att den framtida vattenförsörjningen
tryggas.

Åtgärder
Flera utredningar med syfte att långsiktigt skydda befintliga allmänna och enskilda
vattentäkter pågår. Utredningarna har bland annat koppling till arbetet med en
regional vattenförsörjningsplan.
Sammanfattande bedömning
Inga åtgärder är avslutade, däremot pågår en stor andel av de beslutade
åtgärderna. Trenden är oförändrad, målet bedöms inte kunna nås till 2021.
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Tabell 7. Uppföljning och trend för inriktningsmålet för grundvatten och
dricksvatten.

Figur 41. Figuren anger genomförandegraden av åtgärder avseende grund- och
dricksvatten. Siffrorna i figuren är antalet åtgärder.
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STRATEGISKT ARBETE
När det gäller strategiskt arbete saknas effektmål, däremot finns ett
inriktningsmål.
Inriktningsmål
•
•
•

Västerås stad ska vara drivande i samverkan kring
vattenfrågor.
I all planering samt i prövning och tillsyn tas hänsyn till
miljökvalitetsnormer för vatten och vattenmiljöfrågor.
Mark‐ och vattenanvändning ska planeras så att naturens
bärkraft stärks, vattnets kvalitet skyddas och den biologiska
mångfalden bevaras och utvecklas.

Åtgärder
Genomförda åtgärder avseende det strategiska arbetet är bildandet av vattenråd
för Sagåns och Svartåns avrinningsområden, tillsättning av en vattensamordnare/
kommunlimnolog respektive framtagande av handläggarstöd för integrering av
miljökvalitetsnormer för vatten inklusive digitalt kartstöd. Även en
dagvattenpolicy har fastställts.
Sammanfattande bedömning
De fem beslutade åtgärderna inom ramen för det strategiska arbetet har
genomförts.

Figur 42. Figuren anger genomförandegraden av åtgärder avseende Västerås
stads strategiska vattenarbete. Siffrorna i figuren är antalet åtgärder.
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BADVATTEN
Vattenplanen saknar såväl effektmål som inriktningsmål.
Åtgärder
En utredning har genomförts som visar att Hökåsengropen, Lillåudden och
Notudden är olämpliga som kommunala badplatser. Hökåsengropen är belägen i
den primära skyddszonen för vattenskyddsområdet och en badplats bedöms
utgöra risk för negativ påverkan. Bad vid Lillåudden och Notudden är inte heller
lämpligt då dessa platser riskerar att påverkas av avloppsreningsverkets utsläpp.

Figur 43. Figuren anger genomförandegraden av åtgärder avseende badvatten.
Siffrorna i figuren är antalet åtgärder.
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR
När det gäller strategiskt arbete saknas effektmål, däremot finns ett
inriktningsmål.
Inriktningsmål
•
Västerås stad ska inom sina olika verksamheter minimera risk för
skador vid extrema vädersituationer och havsnivåhöjningar.
Åtgärder
En kommunövergripande översvämningskarta har tagits fram. Arbeten rörande
konsekvenser av klimatförändringar och extrema vädersituationer pågår
kontinuerligt.

Figur 44. Figuren anger genomförandegraden av åtgärder avseende
klimatförändringar. Siffrorna i figuren är antalet åtgärder.
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BILAGA 3 Uppföljning och utvärdering av Västerås stads vattenplans
effekter - övergödning
WEREC har på uppdrag av Västerås stad år 2106 genomfört en utredning av
vattenplanens effekter avseende övergödning 10 . Enligt denna utvärdering gäller
följande.

Måluppfyllelse
AVLOPPSRENINGSVERKET
De åtgärder som genomfördes under 2011–2015 resulterade i en beräknad
minskning av fosforutsläppen med 21 %, motsvarande 630 kg per år. Inga åtgärder
planeras för perioden 2016–2021, vilket innebär att effektmålet på en minskning
av fosforutsläppen med ett ton per år (33 %) inte kommer att uppnås.
ENSKILDA AVLOPP
Under perioden 2011–2015 har 840 hushåll byggt en ny avloppsanläggning och
190 hushåll har anslutits till det kommunala nätet. Detta beräknas minska
fosforutsläppen från enskilda avlopp med 979 kg per år.
Efter 2015 återstår 478 avlopp som är äldre än 20 år och har WC-utsläpp till
markbädd att åtgärda. Dessutom återstår 60 avlopp som enbart består av
slamavskiljare. Enligt Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen besöker man nu cirka
75 fastigheter per år, och har med den takten hunnit med ytterligare 225 enskilda
avlopp till slutet av 2018. Med samma fördelning på olika tekniska lösningar som
under 2011–2015 kommer detta att innebära ytterligare sänkning av de årliga
fosforutsläppen från enskilda avlopp med ca 214 kg. Totalt har de årliga utsläppen
från enskilda avlopp då minskat med cirka 1193 kg. Därmed kommer målet på
1350 kg minskning till år 2018 inte att uppnås.

10

WEREC april 2016, Utvärdering av vattenplanens effekter – övergödning.
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DAGVATTENÅTGÄRDER
Mälarenergi anger att en åtgärd utförts hittills under åtgärdsperioden; en
dagvattendamm vid Finnslätten som ger minskat fosforutsläpp med 18 kg per år.
För de kommande åren fram till 2021 planeras anläggning av en vattenpark vid
Johannisberg som enligt vår beräkning kommer att reducera fosforutsläppen med
dagvatten till Mälaren med 260 kg per år, och en våtmark vid Hamrebäckens
utlopp som vi beräknar kunna ge en reduktion av dagvattenutsläppen på 140 kg
per år.
Ytterligare åtgärder i form av ändrad dagvattentaxa och strykning av avgiften vid
lokalt omhändertagande av dagvattnet är under diskussion, men kommer enligt
vår bedömning troligen inte att hinna påverka utsläppen nämnvärt innan 2021.
Effektmålet för dagvatten är en minskning av fosforutsläppen med 800 kg fosfor
per år, 20 % av dagvattenbidraget, till 2021. Om de åtgärder som planeras
genomförs enligt planerna bedöms utsläppen ha minskat med totalt 330 kg per år
till år 2021. Målet bedöms därför inte kunna nås.

PRIVAT JORDBRUKSMARK
Enligt vattenplanen ska kommunen arbeta aktivt med att minska belastningen
från jordbruksmark i kommunen. Vattenplanen innehåller inget effektmål för så
kallad övrig jordbruksmark. Sammantaget har kommunens arbete resulterat i
reduktion av fosforbelastningen med 270 kg per år.
Planerade åtgärder för perioden 2016–2021 som påverkar belastningen för privat
jordbruksmark är projektknuten tillsyn av djurgårdar i Svartåns avrinningsområde,
samt Johannisbergs vattenpark och Hamrebäckens våtmark. De reducerar
belastningen från jordbruket med ca 170 kg per år till 2021.
Totalt beräknas åtgärderna för privat jordbruksmark ge en minskning på 440 kg
per år till år 2021. Till 2030–2035 blir effekten av åtgärderna troligen 2–3 gånger
högre, men likväl långt från målet på drygt tre ton.

83

VÄSTERÅS STAD

VÄSTERÅS STADS HANDLINGSPLAN FÖR
YT- OCH GRUNDVATTEN

STADSÄGD JORDBRUKSMARK
Effektmålet för stadsägd jordbruksmark är en minskning av fosforbelastningen
med 160 kg per år. Åtgärder genomförda under 2011–2015 bedöms ha minskat
belastningen med fem kg per år. Åtgärder planerade för 2016–2021 (Johannisberg
vattenpark och Hamrebäckens våtmark) skulle i bästa fall kunna minska
belastningen från stadsägd jordbruksmark med ytterligare 10–20 kg, till total 15–
25 kg. En våtmark och kalkfilterbädd vid Limstabäcken skulle kunna minska
belastningen från stadsägd jordbruksmark med ytterligare 50–80 kg (om andelen
stadsägd jordbruksmark är ungefär densamma i tillrinningsområdet som i övriga
delar av kommunen, vilket är okänt).
Detta skulle innebära att minskningen börjar närma sig effektmålet, men åtgärden
vid Limstabäcken kan i nuläget inte betraktas som planerad, och därför är
slutsatsen att åtgärderna ligger långt ifrån att nå effektmålet.
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Tabell 8: Effektmål, beräknade åtgärdseffekter och måluppfyllnad.
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Bilaga 4 Beskrivning av mål och åtgärder
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STRATEGISKT ARBETE
Mål och åtgärder i detta fokusområde har koppling till kommunåtgärder (nr) i Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram 2016: samtliga.

BN- byggnadsnämnden

Inriktningsmål
Kunskapen om vattenrelaterade frågor ska öka och fördjupas.
Samverkan och kommunikationen internt, med andra aktörer och gentemot allmänheten ska
utvecklas.

ME- Mälarenergi

Effektmål
a. Ett kommunalt miljöövervakningsprogram beslutas.
b. Minst en informationskampanj om vatten som riktas till politiken genomförs årligen och
minst en aktivitet som riktas till tjänstemän anordnas.
c. I den fysiska planeringen ska miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten alltid beaktas.
d. Samverkan inom vattenområdet ska ske minst 6 gånger per år genom bland annat vattenråd,
vattenvårdsförbund, 4Mälarstäder.
e. Utveckla minst en ny arbetsmetod eller rutin per år för att minska vattenrelaterade utsläpp
och fysisk påverkan på vatten.

FN- fastighetsnämnden
KS- kommunstyrelsen
MKN- miljö- och konsumentnämnden
NIF- nämnden för idrott, fritid och förebyggande
TN- tekniska nämnden

Åtgärd

Aktivitet

Rapportera
vattenarbetet.

NY- Rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomförts
under föregående kalenderår i syfte
att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inom kommunens
ansvarsområde kan följas.

Utveckla program för
undersökningar och
miljöövervakning i
vatten.

Utifrån befintliga mätningar, fortsätta
utreda behov och förutsättningar för
utökade vattenprovtagningar och ta
fram ett kommunalt miljöövervakningsprogram, innehållande även bland
annat läkemedel, hushållskemikalier,
mikroskräp och bekämpningsmedel.

2017

NY- Ta fram ett provtagningsprogram
för verifiering med modellering (dataprogram) för påverkan av miljögifter
och näringsämnen via dagvattnet.
Utförs inom ramen för EU-projketet
LIFE IP Rich waters.

Effektmål a.

Start

Kont.

Ansv.
Mednämnd/ ansv.
bolag
nämnd/
bolag

kont.

KS

TN, MKN, Eftersom detta är en åtgärd i VattenmyndigME, BN, hetens åtgärdsprogram som vi känner till
FN, NIF
som kommer årligen (sista februari) så finns
den som en aktivitet i handlingsplanen.
Återrapporteringen samordnas av vattensamordnaren, som får in uppgifter från
övriga förvaltningar och bolag.

2019

KS

2017

2019

ME

NY- Ta fram rutin för att säkerställa att 2018
data som framkommer vid utredningar i vatten, åskådliggörs och rapporteras till datavärd.

2019

NY- Utreda eventuella problem med
grundvattentillgång i kommunen över
tid samt möjliga sätt att övervaka
detta.

2021

2018

Avsl.

Utredningskostnad
2017-2021

Investeringskostnad
20172021

Driftkostnad
20172021

Finansiering

0

0

0

Eget arbete
och/eller
inom ram

Utvecklad från Västerås stads vattenplan
2012. Det finns stora kunskapsluckor när det
gäller såväl yt- som grundvatten i Västerås.
Ett miljöövervakningsprogram bör tas fram,
för att skapa ett bättre kunskapsunderlag för
de åtgärder som ska genomföras samt för
uppföljning.

300 000

0

Aktiviteten har påbörjats inom ramen för
delprojektet (LIFE IP) Fosfor i dagvatten.
Programmet kommer att leda till fördjupad
och lokal kunskap om dagvattnets påverkan.

100 000

600 000

0

Mälarenergi
och LIFE IP

TN

Genom att arbeta in denna rutin i upphandlingsunderlag och beställningar i till
exempel miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB) kan data spridas och få bättre nytta.
Nationella datavärdar finns för till exempel
fysikalisk-kemiska och biologiska data samt
för sediment. Enskilda arter kan rapporteras
till Artportalen och relevanta inventeringar
(till exempel i MKB) kan även åskådliggöras
internt i stadens Kartportal. Våra mätningar
skulle även bidra till ett bättre underlag för
Vattenmyndighetens statusklassificeringar.

0

0

0

Eget arbete
och/eller
inom ram

KS

På grund av torra somrar och höstar har rapporter om låga grundvattennivåer i viss mån
inkommit till Västerås stad. Det kan handla
om grävda brunnar som sinat eller sättningar
i mark och byggnader som uppkommit. Det
finns väldigt få mätningar av grundvattentillgången i syfte att följa denna över tid, det bör
därför utredas om det går att förtäta dessa.
Denna fråga hänger också ihop med om och
hur kommunen kan förse dem som drabbas av
vattenbrist med dricksvatten. Sådana åtgärder
har en tydlig koppling till handlingsplanen för
klimatanpassning.

TN, FN,
MKN,
NIF

Ytterligare beskrivning och motivering till
åtgärden

Stadsledningen

Förbättra kunskapsun- NY- Fortsätta att kartlägga läkemederlaget om Västerås delsspridning till miljön.
vatten.

kont.

KS

MKN

Kartläggning nationellt har redan gjorts av
vilka källor som finns. Arbete tillsammans
med Region Västmanland pågår med syfte
att höja kunskapen, i samarbetet genomförs
även gemensamma åtgärder mot spridning
av läkemedel. IVL utreder hur regionen och
Västerås stad kan samarbeta i frågan.

kont.

KS

MKN,
TN, FN,
ME

Kvarstår från nuvarande plan. Mälarenergi
0
har genomfört provtagning av grundvattnet
i tippen som eventuellt skulle kunna påverka
åsen norr om Hökåsengropen. Provtagning
för tre deponier pågår, kontrollprogram finns
och följs. ME tillagt som medansvarig. Alla
deponier som har undersökts förutom
Lundatippen har hittills hamnat i klass 3,
men kompletterande provtagningar görs.

Effektmål a.

Fortsätta undersöka och provta nedlagda deponier som bedöms utgöra
en risk för yt- eller grundvatten.

Genomföra informations- och förankringsinsatser om
vattenfrågor internt.
Effektmål b och c.

Planera utifrån miljökvalitetsnormer för
vatten.
Effektmål c.

NY- Provtagning av perflourerade
ämnen i större vattentäkter (som
försörjer fler än 50 personer eller
där vattentäktens uttag är mer än 10
kubikmeter/dygn).

2019

2021

MKN,
ME

Beräkna effekten av utförda åtgärder
inom denna handlingsplan 2021 samt
2027.

2021

2021

TN

NY- Utreda vilken potentiell utbredning sjögull och eventuellt andra
invasiva och främmande arter har.

2017

2018

TN

Det handläggarstöd som behandlar
miljökvalitetsnormer för vatten för
planläggning respektive prövning och
tillsyn enligt miljöbalken och planoch bygglagen, ska vidareutvecklas.
Handläggarstödet innefattar ett
kartunderlag för vatten som är tillgängligt i Kartportalen, även detta ska
vidareutvecklas. Handläggarstödet
ska därefter förankras internt.

2017

2019

TN

I översiktsplanen och dess fördjupningar, detaljplaner samt bygglovprövning ska frågan om eventuell
påverkan på miljökvalitetsnormer för
vatten utredas.

kont.

BN/ME

0

Kostnad ej
känd.

Inom ramen
för handlingsplan
förorenade
områden

Aktiviteten innebär mätningar i större en0
skilda vattentäkter. Vilka de är har miljö- och
hälsoskyddsförvlatningen identifierat. Det
pågår ett samarbete mellan Mälarenergi och
Örebro universitet.
MKN,
ME, NIF,
FN

BN, LMF,
MKN, FN,
ME, NIF,
KS

Kvarstår delvis från nuvarande vattenplanen
men breddad till att gälla samtliga avsnitt
(inte bara övergödning). Beräkningen behövs för att kunna avgöra om de åtgärder vi
genomför leder till rätt och tillräckligt stora
effekter (om det är möjligt att beräkna).

120 000

Utredningen genomförd inom ramen för
lokala naturvårds- (LONA-projekt)
tillsammans med Kungsörs och Eskilstuna
kommuner. Klar 2018.

50 000

Kvarstår från Västerås stads vattenplan 2012, 75 000
något omformulerad. Ett handläggarstöd
med checklistor för respektive verksamhet
har tagits fram och ett kartstöd har skapats
med de viktigaste underlagskartorna.
Internutbildningar påbörjade men ytterligare behövs. I arbetet med stadens övriga
handlingsplaner ska miljökvalitetsnormerna
för vatten och vattenförvaltningens
kunskapsunderlag vägas in.
Det är främst genom åtgärder för dagvattenhantering som man inom den fysiska
planeringen kan påverka miljökvalitetsnormer för vatten och i så fall är det angeläget
med uppdatering av Handlingsplanen för
dagvatten. Denna aktivitet omfattar även
riktlinjer/krav på nya p-ytor.

0

Eget arbete
och/eller
inom ram

Genomföra informations- och förankringsinsatser om
vattenfrågor externt.

NY- Tillgängliggöra vattendata via
karta externt.

2020

2021

TN

Rutiner för kostnadseffektiv och väldokumenterad datainsamling behövs för att
tillgängliggöra de undersökningar som
gjorts. Hur kan Barometern användas?
Nacka kommun och Stockholm har bra info
att hämta inspiration från. Upplands Väsby
har klickbar karta. Båttoalettömningsställen
och båtbåttentvätt med mera kan också
visas i kartan.

150 000

NY- Genomföra informationskampanj
om att inte tvätta bilen på gatan.

2019

2021

MKN

ME, TN

Information om att inte tvätta bilen på gatan, för att förhindra utsläpp via dagvattnet.

0

NY- Initiera och driva informationsprojekt riktat till byggherrar
och entreprörer, med syfte att öka
kunskap och medvetenhet om de
fysiska förändringarnas påverkan på
vattenkvalitet.

2019

2021

TN

FN

Det finns ett behov av att öka medvetenheten om vattenfrågorna bland byggherrar
och kanske framför allt entreprenörer så
att stadens visioner och strategier verkligen
implementeras.

0

Genomföra informationskampanjer
kring åtgärder för minskade utsläpp
till vatten inom jordbruket, med
syfte att minska övergödningen,
spridningen av miljögifter och öka
den biologiska mångfalden. Åtgärden
samordnas med övriga informationsoch åtgärdsprojekt kopplade till de
areella näringarna.

2018

2021

TN

FN, ME

Kvarstår från nuvarande vattenplan, men har 50 000
omformulerats. Vissa informationsinsatser
har genomförts, men det finns ett stort behov av att fortsätta regelbundet. Görs med
fördel via vattenråden.

Effektmål b.

Samverka med andra
aktörer.

Vara drivande i Sagåns och Svartåns
vattenråd och bidra till utvecklingen
av verksamheten i dessa.

kont.

TN

Vattenråden behöver hitta en långsiktig
finansiering åtminstone till basfunktionerna.
Vattenrådens potential är dåligt nyttjad, det
finns vilja att driva på utvecklingen men inga
resurser (varken personal eller pengar). Vi
behöver ta fram strategier och utvecklingsplaner för Sagåns och Svartåns vattenråd
om de ska kunna utvecklas. Uppvaktning av
politiker skulle kunna sätta fokus på frågan
i övriga kommuner, men ett tydligt förslag
behövs för att kunna förankra frågan.
Aktiviteten innebär att bland annat ta fram
ett sådant förslag.

TN

Det finns inget vattenråd för Mälarens
0
närområde, trots att den diffusa påverkan
därifrån är stor. Det skulle behövas ett
nätverk/(vattenråd) så att det går att nå ut
med information på ett samlat sätt. Möjligen
Länsstyrelsens ansvar att se till att bilda,
men vi kan väcka frågan och föreslå en
geografisk avgränsning.

Effektmål d.

Undersöka möjligheten till att bilda
ett vattenråd eller vattennätverk för
Mälarens närområde inom kommunens gränser.

2019

2019

0

Inom ram

Inkluderas
i övrigt
arbete med
åtgärder
jordbruksmark

0

500
000

Att utreda
görs som
eget arbete,
därefter
löpande
kostnad.

Eget arbete
och/eller
inom ram

Ny- Delta aktivt i Mälarens vattenvårdsförbund och förbundets projekt.

kont.

TN

Ta initiativ till samarbete med båtklubbar och fritidsbåtshamnar angående en större miljöhänsyn. Åtgärden
omfattar MKN´s tillsyn gentemot
småbåtshamnar och ska samordnas
med NIF:s insatser.

kont.

MKN

Vi behöver delta i arbetet som sker inom
0
Mälarens vattenvårdsförbund (Mvvf), i
dagsläget sker detta genom att delta i
arbetsgruppen och tjänstemannagruppen i
Mälaren en sjö för miljoner (MER). Hur lyfter
vi fram arbetet med MER internt, så att det
blir tydligt vad vi får tillbaka av projektet?
Bör vara del i den interna informationen/
kommunikationen.
NIF

Kvarstår från nuvarande vattenplanen, men
har omformulerats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF) har genomfört en rad
aktiviteter som rör fritidsbåtar. Kultur-,
idrotts- och fritidsförvaltningen kommer att
samarbeta med MHF om åtgärden.

50 000

0

NY- I avtal om stadens båtplatser
reglera att verksamheten blir mer
miljöanpassad, till exempel att båtar
inte har otillåten båtbottenfärg.

2018

2021

NIF

Utfasning av giftiga båtbottenfärger genom
att man inte tillåts ha båtplats vid Vågholmarna på Öster Mälarstrand om man har
giftiga färger på båten. I förlängningen alla
fritidsbåtshamnar som staden förvaltar.

Utifrån den utredning av fiskerätten
som gjorts ska förutsättningar för att
bilda fiskevårdsområde i Svartån upp
till Hällsjön undersökas.

2018

2019

NIF

Utveckling av åtgärden från tidigare vatten0
plan utifrån att staden inte har möjlighet
att ta beslut i frågan. Beslut om att bilda
fiskevårdsområde tas av fiskerättsägarna (ett
30-tal) om majoritet för att bilda finns. Syftet
med att bilda fiskevårdsområde är att det
blir bättre ordning på hur sportfisket bedrivs
och förutsättningarna för tillsynen skulle
förbättras avsevärt. Idag finns inte möjlighet
att samlat bedriva tillsyn på privata fiskerättsägares delar av Svartån, vilket kan leda till
utbrett tjuvfiske som är svårt att kontrollera
och sannolikt missgynnar fiskpopulationerna. Fiskekubben Aspen har tillsynen på
stadens fiske.

Kostnader
för medlemskap Mvvf,
MER

50 000

Ny kostnad

Kostnad blir
egen tid för
förarbete
och sedan
hantering av
intyg. Kommunen bör
även söka
bidrag för
att båtägare
ska kunna
testa sin båt.

Utreda nya angreppssätt och problem.
Effektmål e.

Utföra en utredning av fiskerätten i
Västerås kommuns del av Mälaren
och undersöka förutsättningar för att
bilda fiskevårdsområde där tillsammans med Eskilstuna kommun och
Länsstyrelsen.

2018

2019

NIF

Utveckling av åtgärden i tidigare vattenplan, 100 000
Svartån och Mälaren är uppdelade i olika
aktiviteter eftersom arbetet kommit olika
långt. Det finns ett intresse från Länsstyrelsens sida att bilda fiskevårdsområde i Mälaren för Västerås och Eskilstunas delar och en
dialog om detta har inletts. Syftet med att
bilda fiskevårdsområde, se ovan.

NY- Identifiera nyckelaktörer för att
underlätta genomförande av olika
typer av åtgärder.

2018

2018

TN

Känner vi till vilka nyckelaktörer vi har som
vi behöver samarbeta med för att nå störst
effekt (Barn- och utbildningsförvaltningen,
naturskolan, Lantbrukarnas riksförbund,
grannkommuner, med flera)? Kan vi titta på
hur andra (kommuner) har arbetat framgångsrikt?

0

Eget arbete

NY- Utreda möjligheterna att ställa
krav på åtgärder på befintliga konstgräsplaner och ytor med gummiasfalt
i Västerås.

2019

2021

MKN

Syftet är att utreda möjligheterna att via
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens
tillsyn ställa krav på åtgärder på befintliga
konstgräsplaner och ytor med gummiasfalt
i Västerås.

0

Inom ram

NY - Utreda nya metoder för att minska utsläpp av mikroskräp, till exempel
sopning av gator i Västerås.

2018

2019

TN

Möjliga åtgärder för att minska problemati0
ken med mikroplaster finns i Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster nr 6772. Även
sopning av gator kan vara en effektiv åtgärd
(enligt rön från Luleå tekniska högskola). I
utredningen bör ingå att se vilka metoder
som skulle vara lämpliga i Västerås och att
göra en kostnadsuppskattning av att tillämpa
dessa.

Eget arbete
och/eller
inom ram

NY- Utreda alternativa materialval vid
bland annat lekplatser och konstgräsplaner för att minimera läckage av
mikroskräp.

2019

2020

TN, NIF

Utredningen kan föregås av en genomgång
av vilka material som används idag och en
bedömning av om de utgör ett problem
för vattenmiljön. Om de gör det, så bör
alternativa material utredas och även en
utfasningsplan för de skadliga tas fram.

0

Eget arbete
och/eller
inom ram

NY- Utreda möjligheten att öppna
upp kulverterade vattendrag och
förstärka befintliga öppna vatten i
staden. Säkerställa flöden för rekreation, gestaltning, biologisk mångfald
i staden.

2020

2021

TN

Denna aktivitet är ett första steg som sedan
kan följas av att vi arbetar vidare utifrån
utredningen. Att öppna upp kulverterade
vattendrag är också något som tas upp i
grönstrukturplanen. Dagvattenkulvertarna
inom tätorten tillhör oftast Mälarenergi
som behöver vara med i en sådan aktivitet.
Ansvarig bör dock vara Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF).

100 000

Ny kostnad.
Täcks delvis
med handlingsplan
natur- och
kulturmiljö.

ME

NY- Utreda var vatten kan fördröjas i
skogen på stadens mark.

2018

2019

TN

NY- Ompröva och avveckla de markavvattningsföretag i tätorten som
inte längre är motiverade utifrån de
ursprungliga syftena.

2019

2021

FN

NY- Utreda om gråvatten från husvagnar/husbilar kan tas om hand.

2019

2020

KS

FN

NIF, FN,
ME

Staden äger en del skogsmark där man
skulle kunna arbeta med att aktivt skapa
fördröjning av vatten genom att sätta igen
befintliga diken som har dålig funktion eller
att gräva våtmarker. För att identifiera var
detta skulle kunna göras, bör en utredning
först ske (denna aktivitet) på kommunens
mark. Åtgärderna genomförs därefter (se
aktivitet under fysisk påverkan). Åtgärden
skulle medföra mindre erosion i diken nedströms och en ökad biologisk mångfald (och
därmed rekreation).

50 000

Markavvattningsföretag finns fortfarande
kvar i tätorten, trots att detaljplaner tagits
fram. Företagen kan orsaka stora förseningar i projekt om de måste omprövas eller
avvecklas. Att samlat ompröva alternativt
avveckla de som inte är i bruk längre skulle
vara en effektiv åtgärd för att enklare kunna
jobba med vattenvårdande åtgärder, men
även i annat arbete. Sammanställning av
vilka markavvattningsföretag som finns
i kommunen även utanför tätorten (i
samarbete med Länsstyrelsen) skulle också
behövas.

1 000 000

Latrintömning på olämpliga platser (till
exempel direkt i dagvattenbrunnar) är ett
problem för vattenkvaliteten. På stadens
campingplatser har vi rådighet och kan bygga en anläggning där latrin kan tas omhand.
Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) har
arrendet på vissa av campingplatserna. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF)
har gästhamnen (ställplatser). Ställa krav på
campingplatserna (TFF).

Eget arbete
och LONA.

Utveckla tillsynen.
Effektmål e.

Ta fram lokala
åtgärds- eller skötselplaner.
Effektmål e.

NY - Ta fram en tillsynstrategi för
båtklubbstillsyn.

2017

2019

MKN

Ta fram lokala åtgärdsprogram för de
viktigaste grundvattenförande åsarna
i Västerås kommun. Arbetet samordnas med det program för Badelundaåsen som ska tas fram.

2017

2019

ME

NY- Ta fram lokala åtgärdsprogram för
Svartån respektive Sagåns avrinningsområden samt Mälarens närområde
inom Västerås kommun.

2018

2020

TN

BN, NIF

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen behöver ta fram en strategi för tillsynen av båtklubbar. En del i arbetet är att båtklubbarna
tar fram handlingsplaner för giftfri båtklubb
med frivilliga åtgärder, för att nå målet om
giftfria båtklubbar.

0

Ordinarie
arbete.

Denna aktivitet är tänkt att ta upp hela
åsarna eller delar av dem och beskriva
vilka lokala åtgärder som behövs för att
trygga grundvattenkvalitet och -tillgång. Ett
program för Badelundaåsen ska tas fram för
att säkerställa skydd för grundvattnet, naturoch kulturvärden, rekreativa värden samt
studera möjligheter till utveckling av friluftsliv och turism, arbetet bör samordnas med
denna aktivitet. Mälarenergi ansvarar på
samma sätt som för ursprunglig aktivitet för
grundvattendelen. Ingår även i Mälarenergis
Strategiska initiativ. Strömsholmsåsen är
också en vattenförekomst som bör omfattas
av denna aktivitet.

250 000

Mälarenergi
(grundvattendelen).

Med utgångspunkt från Vattenmyndighetens underlagsdokument behövs fortsatt
arbete med respektive avrinningsområde
och fördjupning av underlaget så att det
tydligare framgår vad som behöver göras
var. Underlaget som bör förankras under
framtagandet kan sedan vara användbart i
till exempel vattenrådens arbete (helst görs
åtgärdsprogram för hela avrinningsområdet). Jämför till exempel Stockholm som tagit fram lokala åtgärdsprogram. I arbetet ska
en genomförandeplan för hur arbetet med
att skapa faunapassager inom kommunens
gräns tas fram och vad kommunen kan ha
för roll utredas.
- Svartån
- Sagån (inkl. biflödet Lillån)
- Mindre Mälarmynnande bäckar

750 000

Förbättrat och
kartbaserat
planeringsunderlag
för att underlätta
långsiktigt skydd av
dricksvatten ska tas
fram.

NY- Ta fram rutiner för mottagning
av dricksvattenprover på Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen som säkrar
underlaget till kartlager.

2018

2021

MKN

NY- Ta fram ett kartunderlag i kartpor- 2018
talen för dricksvattenprover.

2021

MKN

NY- Ta fram lager i nya kartportalen
med skyddsområden för Haraker,
Svanå, Gruffets holme och Romfartuna och övriga större vattentäkter
utmärkta.

2018

2021

MKN

Ta fram förslag på ytterligare
reservvattenförsörjning. Åtgärden
samordnas med arbetet med vattenförsörjningsplaneringen och risk- och
sårbarhetsanalysen.

2017

2021

ME

Aktiviteten syftar till att säkra underlaget
0
till kartlager som förvaltningen tar fram
utifrån dricksvattenanalyser, rutiner för detta
saknas idag vilket kan få till följd att data inte
tillgängliggörs.

Inom
ordinarie
arbete.

Effektmål e.

Ta fram förslag på reservvattenförsörjning

TN

KS

Kvarstår från tidigare vattenplan. Ett gam20 000
malt kartunderlag finns (arsenik och uran).
Eventuellt läggs underlaget ut i Kartportalen.
Denna fråga tas med i arbetet med handläggarstöd och vattenkarta för staden.

20 000

Kartlager saknas idag och behöver tas fram.

15 000

15 000

Kvarstående från tidigare vattenplan.
250 000
Reservvattenförsörjning tillsammans med
Surahammar är i drift. Fortsatta diskussioner
med Eskilstuna, Enköping och Hallstahammar behövs. Koppling till Regional vattenförsörjningsplan - Länsstyrelsen ansvarig i nya
åtgärdsprogrammet.

250 000

Inrom
ramen för
MKN

Mälarenergi

ÖVERGÖDNING
Mål och åtgärder har koppling till kommunåtgärder (nr) i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016:
1, 2a, 3*, 4, *- kommunen är inte tillsynsmyndighet men planerar att göra aktiviteter med samma
syften som åtgärden har.
Inriktningsmål
Mängden näringsämnen i och till Mälaren, övriga sjöar och tillrinnande vattendrag ska minska
Effektmål
a. 2018 har belastningen av fosfor från enskilda avlopp minskat med 1350 kg jämfört med 2011.
b. I Västerås har jordbruksmark och djurhållare minskat fosforbelastningen med minst
160 kg/år 2021 jämfört med 2011.
c. Fosforbelastningen via dagvattnet ska till 2021 reduceras med 800 kg (20 %) jämfört med 2011,
4 000 kg till 3 200 kg.
d. Målsättningen till 2021 är att minska fosforbelastningen delvis från avloppsreningsverken och
från ledningsnätet med cirka 1 ton eller 33 % jämfört med 2012 års nivå på cirka 3 ton.
e. 2021 har fosforbelastningen från fritidsbåtar minskat jämfört med 2018 års nivå genom att
toaletterna töms vid tömningsstation.

Åtgärd

Aktivitet

Åtgärderna i Västerås
stads VA-utvecklingsplan ska genomföras,
utvärderas och vid
behov revideras.

Åtgärderna i Västerås stads VA-utvecklingsplan genomförs och följs upp
i egen ordning.

Effektmål a.

Start

Avsl.

Kont.

Ansv.
Mednämnd/ ansv.
bolag
nämnd/
bolag

Ytterligare beskrivning och motivering
till åtgärden

Utredningskostnad
2017-2021

kont.

ME

Arbetet med VA-utvecklingsplanen sker
kontinuerligt. Uppföljning efter 5 år har
genomförts och presenterats för
Mälarenergis styrelse.

0

BN, TN,
MKN

Investeringskostnad
2017-2021

Driftkostnad
20172021

Finansiering

Samtliga hushåll inom kommunalt
verksamhetsområde för VA med
utsläpp av avloppsvatten ska anslutas
till kommunalt VA.

2017

2021

ME/
MKN

Ansvaret för att förelägga om anslutning
av spillvattenavlopp till kommunalt nät
utförs av MKN. ME ansvarar för att förbindelsepunkt upprättas. Det är därför ett
delat ansvar. ME har ansvaret för att ta ut
anslutningsavgifter av alla inom verksamhetsområdena. MKN kan förelägga om
anslutning till det kommunala nätet om
den befintliga anläggningen dömts ut på
grund av brister.

0

Ingår i
ordinarie
verksamhet

Revidera VA-utvecklingsplanen i
samarbete med berörda nämnder
och styrelser.

2019

2020

ME

Mälarenergis arbetsutskott har givit
Affärsområde Vatten uppdrag att utveckla
och revidera planen.

200 000

Mälarenergi

Tillsyn på enskilda
avloppsanläggningar.

Prioritera och bedriva kontinuerlig
tillsyn av avloppsanläggningar som är
äldre än 20 år.

2017

kont

MKN

Nästan alla enskilda avlopp i Västerås har
nu tillstånd. Tillsynen inriktas nu därför
mot avloppsanläggningar som är äldre
än 20 år och sådana som ligger inom
områden med så kallad "hög skyddsnivå"
(se aktivitet nedan).

Prioritera och bedriva kontinuerlig
2017
tillsyn på tekniskt avancerade enskilda
avlopp.

kont

MKN

Det är viktigt att de tekniskt avancerade
anläggningarna sköts som avsett av fastighetsägarna. Stickprovskontroller har visat
att brister finns.

Inom bef.
Ram

Alla avloppsanläggningar inom områden där hög skyddsnivå för miljöeller hälsoskydd krävs och där vi har
juridisk möjlighet att kräva åtgärder
ska uppfylla detta krav.

2017

kont

MKN

Krav ställs i samband med tillsyn på
avloppsanläggningar äldre än 20 år och
i samband med ny tillståndsgivning. Förmodligen går det inte att ställa nya krav
på anläggningar som har gällande tillstånd
enligt miljöbalken.

Se ovan, ingår i kostnad
för tillsyn av
anläggningar äldre än
20 år samt
ordinarie
tillståndsgivning. inom
bef. Ram

Initiera och genomföra åtgärder,
till exempel som LOVA-projekt, där
anläggande av våtmarker, fosfordammar, kalkfilterbäddar och -diken på
jordbruksmark initieras och genomförs. Aktiviteten ska även omfatta
planer för skötsel och underhåll.

2017

2021

TN

ME, FN,
NIF

Staden behöver initiera och genomföra
ytterligare åtgärder, till exempel som
LOVA-projekt, där anläggande av våtmarker, fosfordammar, kalkfilterbäddar och
-diken på jordbruksmark initieras och
genomförs. Aktiviteten ska även omfatta planer och rutiner för skötsel och
underhåll.

0

250 000

LOVA- stöd
kan sökas.

Västerås stad genomför LOVA-projekt
där fosfordammar och kalkfilterbäddar anläggs på åkermark inom
Västerås kommuns gränser.

2017

2019

TN

FN, ME,
MKN,
BN, NIF

Pågående projekt som startades 2017
och pågår till 2019. Lämpliga platser för
fosfordammar och kalkfilterbäddar utreds
framför allt i Lillåns och Limstabäckens
avrinningsområden. Finansieras av LOVA
(lokala vattenvårdsanslag) och Landsbygdsstöd.

0

0

Projektet
finansieras
av LOVA och
Landsbygdsprogrammet.

Effektmål a.

Initiera åtgärder mot
övergödning på såväl
stadens som privatägd mark.
Effektmål b.

0

Inom bef.
Ram

Bedriva tillsyn på lantbruk och hästhållare.
Effektmål b.

Åtgärderna i Västerås
stads handlingsplan
för dagvatten ska
genomföras, utvärderas och vid behov
revideras.
Effektmål c.

Prioritera och åtgärda
läckage på avloppsledningsnätet.
Effektmål d.

Optimera reningen på
avloppsreningsverket.
Effektmål d.

Bedriva avrinningsområdesvis tillsyn
avseende djurhållande gårdar (berör
även miljögifter) och vid behov förelägga om åtgärder.

2017

2021

MKN

Att arbeta avrinningsområdesvis är ett bra
sätt att arbeta gentemot fastighetsägare.
Planen är att gå vidare med Bodabäckens avrinningsområde, påbörjas hösten
2017 (information) med tillsyn vintern
2018. Miljö- och hälsoskyddsförvatlningen planerar att hinna med återstående
avrinningsområden till 2021 (Mälaren,
Bodabäcken, Limstabäcken).

0

0

NY- Inventera och bedriva tillsyn på
hästhållare avrinningsområdesvis och
vid behov förelägga om åtgärder.

2019

2021

MKN

Jämför åtgärd 2a i Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram där krav på just hästhållning ställs.

0

0

Bedriva tillsyn på stora växtodlare
(berör även miljögifter).

2017

MKN

Denna aktivitet avser i första hand att
förhindra övergödning, men även utsläpp
av bekämpningsmedel förhindras (Jämför
åtgärd 2b i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram).

0

0

FN, MKN, Handlingsplanen för dagvatten är ett
BN, TN
viktigt dokument när det gäller vattenkvaliteten och många vattenfrågor i tätorten
hanteras däri. Handlingsplanen syftar till
att minska såväl övergödning som utsläpp
av miljögifter.

0

0

Egen tid

kont

Inom ramen

Åtgärderna i Västerås stads handlings- 2017
plan för dagvatten genomförs, följs
upp och revideras.

2018

ME

Skapa en multifunktionell vattenpark 2017
i Johannisbergsområdet för rening av
dagvatten, inom projektet LIFE IP Rich
Waters (berör även miljögifter).

2019

TN, ME

Inom projektet LIFE IP Rich waters anläggs 0
2019 en vattenpark med syfte att rena
dagvatten från Kapellbäcken (samt även
skapa rekreationsvärden och gynna
den biologiska mångfalden). Aktiviteten
ingår inte specifikt i handlingsplanen för
dagvatten, därför lyfts den in i denna
handlinsgplanen istället.

12 000
000

Finansieras
av ME och
Staden

NY- Vidta åtgärder på avloppsledningsnätet utifrån de sammanställningar som gjorts gällande tillskottsvatten.

kont.

ME

Denna åtgärd stämmer väl överens med
0
intentionen i Vattenmyndighetens åtgärd
nr 3. Eftersom framtiden för reningsverket
inte är avgjord (eventuell flytt eller ej)
görs inga satsningar på ökad rening, däremot kan man arbeta med att förbättra
ledningsnätet. Frågan hanteras inom saneringsplanen för verket, den har nyligen
uppdaterats.

0

Bekostas via
VA-taxan

Driftoptimera Kungsängsverkets
avloppsreningsverk.

kont.

ME

Se kommentar ovan. Eftersom avloppsreningsverkets framtid är osäker, görs inga
stora investeringar där utan istället satsas
på fortsatt driftoptimering.

0

Bekostas via
VA-taxan

0

Vidta åtgärder för att En kommunal latrintömningsstation
möjliggöra tömning av för fritidsbåtar ska anläggas vid den
latrin från fritidsbåtar. nya småbåtshamnen vid Lövudden.

2019

2021

NIF

ME, BN

Även småbåtshamnen vid Lövudden
150 000
ska få en latrintömningsstation, tidigast
2019. Latrintömningsstation vid Kraftvershamnen finns och två stycken vid Öster
Mälarstrand, varav den ena är ansluten till
kommunala nätet. Mälarenergis utredningsuppdrag är levererat till
Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen.

150 000

NY- Initiera projekt som ytterligare
2019
kartlägger problem och leder till genomförande av åtgärder i Mungasjön
för att minska övergödningsproblemen i sjön och i Lillån nedströms sjön.

2021

TN

MKN,
ME

Mungasjön är övergödd och i och med att
området fått kommunalt avlopp kommer
en viss avlastning att ske. Sannolikt är en
ökning av permanentboende att vänta
och det är angeläget att minska övergödningen i sjön, som stundtals innebär
algblomningar. Det finns ett intresse och
engagemang hos boende och samfällighet att göra något. Steg ett bör vara
att minska tillförseln av fosfor, detta kan
samordnas med pågående LOVA (lokalt
vattenvårds-projekt) och även Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens tillsynsarbete.
Exempel på åtgärder som kan genomföras
är reduktionsfiske, fosforfällning mm.
Åtgärderna genomförs i samarbete med
övriga aktörer runt sjön.

1 000 000

Effektmål e.

Sjörestaurering
Effektmål b.

MILJÖGIFTER
Mål och åtgärder har koppling till kommunåtgärder (nr) i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016:
1, 2b, 3, 8.
Inriktningsmål
Mängden miljögifter i och till Mälaren, övriga sjöar och tillrinnande vattendrag samt grundvatten,
ska minska.
Effektmål
a. Belastningen via dagvattnet vad gäller metaller och miljögifter ska till 2021 reduceras med 20 %.
b. Belastningen av miljögifter från historisk och pågående miljöfarlig verksamhet ska minska jämfört
med 2018 års nivå.
c. Diffusa utsläpp av bekämpningsmedel och kemikalier från till exempel jord- och skogsmark i
Västerås kommun ska begränsas.
d. Läckaget av giftiga båtbottenfärger från småbåtar ska minska kontinuerligt.

150 000

Beroende på
vald åtgärd.
TN/ME.

Åtgärd

Aktivitet

Åtgärderna i Västerås
stads handlingsplan
för dagvatten ska
genomföras, utvärderas och vid behov
revideras.

Åtgärderna i Västerås stads handlingsplan för dagvatten genomförs och
följs upp i egen ordning.

Effektmål a.

Begränsa utsläpp
som stadens egna
verksamhet medför.

Start

Avsl.

Kont.

Ansv.
Mednämnd/ ansv.
bolag
nämnd/
bolag

Ytterligare beskrivning och motivering
till åtgärden

Utredningskostnad
2017-2021

kont.

ME

FN, MKN, Handlingsplanen för dagvatten är ett
0
BN, TN
viktigt dokument när det gäller vattenkvaliteten och många vattenfrågor som
gäller planering i tätorten hanteras däri.
Handlingsplanen syftar till att minska såväl
övergödning som utsläpp av miljögifter.
Berörda
nämnder

Revidera handlingsplan för dagvatten
i samarbete med berörda nämnder
och styrelser.

2019

2020

ME

NY- Skapa en vattenpark i Johannisbergsområdet för rening av dagvatten, inom projektet LIFE IP Rich
Waters (berör även övergödning).

2017

2019

TN, ME

Inom projektet LIFE IP Rich waters anläggs 0
2018 en vattenpark med syfte att rena
dagvatten från Kapellbäcken, omfatta
rekreationsvärden och gynna den biologiska mångfalden. Aktiviteten ingår inte
specifikt i handlingsplanen för dagvatten,
därför lyfts den in i denna handlingsplan.

TN

Åtgärden kvarstår från tidigare vattenplanen, men är omformulerad. Handlar om
att staden inte ska använda sig av kemiska
bekämpningsmedel vid till exempel ogräsbekämpning. Här gäller det att hitta andra
metoder för att skötseln ändå ska gå att
utföra med en rimlig kostnad och ett bra
resultat.

NIF

Aktiviteter behöver specificeras för hur
reningen ska gå till. Bör gälla för stadens
konstgräsplaner men även att man genom
tillsyn kan ställa det kravet på konstgräsplaner som sköts och drivs av privata
aktörer. Ansvariga Kultur-, idrotts och
fritidsförvaltningen. Granulatfällor bör
byggas vid alla konstgräsplaner.

Använda andra metoder än kemiska
bekämpningsmedel vid skötsel på
hårdgjorda ytor och parkmark.

kont.

Effektmål a.

NY - Rena dagvatten från mikroskräp,
till exempel genomföra åtgärder för
att minska svinnet av gummigranulat
från konstgräsplaner.

2019

2021

0

Investeringskostnad 20172021

Driftkostnad
20172021

Finansiering

Inom ramen
för handlingsplan
dagvatten

Se ovan
(övergödning).

Åtgärderna i Västerås
stads handlingsplan
för förorenade områden ska genomföras,
utvärderas och vid
behov revideras.

Åtgärderna i Västerås stads handlingsplan för förorenade områden genomförs och följs upp i egen ordning.

Effekmål a och b.

Deponierna på kommunal mark som
utgör en stor risk ska åtgärdas.

Begränsa användandet och utsläppen av
bekämpningsmedel
och kemikalier inom
jord- och skogsbruk.

NY- Vid arrendering av stadens jordbruksmark prioritera giftfritt odlande.

kont.

2018

2021

kont.

FN

Handlingsplanen för förorenade områden
är ett viktigt dokument när det gäller
vattenkvaliteten och efterbehandling av
förorenade områden hanteras däri. Handlingsplanen syftar till att minska utsläpp
av miljöfarliga ämnen till både yt- och
grundvatten.

0

Inom ramen
för handlingsplan för
förorenade
områden

FN

Utredningar pågår för att få underlag till
bedömning av vilka deponier som behöver åtgärdas.

0

Inom
ramen för
förorenade
områden

FN

Detta görs idag genom att företräde ges
till ekoodlare och i andra hand till konventionella odlare. Görs kontinuerligt.

0

Effektmål c.
Begränsa utsläpp av
giftiga båtbottenfärger
Effektmål d.

Åtgärderna i Västerås
stads handlingsplan
för kemikalier ska
genomföras, utvärderas och vid behov
revideras.
Flera effektmål.

Anlägga en båtbottentvätt i en av
Västerås småbåtshamnar för att underlätta underhåll av småbåtar utan
giftiga båtbottenfärger. Aktiviteten
genomförs som en del i projektet LIFE
IP Rich Waters.

2017

2019

NIF

En båtbottentvätt anläggs inom ramen
för LIFE IP Rich Waters (troligen 2019).
Sannolikt i den nya småbåtshamnen vid
Lövudden.

0

NY - Ställa krav på utfasningsplan för
båtbottenfärg för båtklubbar med
mer än 20 medlemmar.

2019

2021

MKN

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens
tillsynsarbete. Utfasningsplanen ska
innehålla åtgärder för att uppnå målet om
giftfria båtklubbar.

0

MKN

Handlingsplanen för kemikalier är ett
viktigt dokument när det gäller vattenkvaliteten och tar upp åtgärder om att
begränsa användningen av kemikalier,
något som medför att utsläppen till vattnet minskar.

Åtgärderna i Västerås stads handlingsplan för kemikalier genomförs
och följs upp och revideras.

kont.

1 300 000

Finns i
investeringsbudget (NIF)
redan, delfinansiering
från LIFE IP.
Inom ram

Inom ramen
för handlingsplan
kemikalier

FYSISKA FÖRÄNDRINGAR
Mål och åtgärder har koppling till kommunåtgärder (nr) i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016:
-*
*- eftersom åtgärdsprogrammet inte vänder sig till verksamhetsutövare.
Inriktningsmål
Västerås stad ska arbeta aktivt för att bibehålla och ständigt förbättra de ekologiska funktionerna i
vatten.
Effektmål
a. Fiskar och annan vattenlevande fauna har fri passage i Svartån upp till Skultuna och förbi
Nykvarn och Herrkvarns damm i Sagån, senast 2021.
b. Andelen strandzoner med låg grad av mänsklig påverkan i kommunen ska inte minska jämfört
med 2018 års tillstånd.
c. Möjligheten att fördröja vattnet i landskapet, såväl i tätort som i glesbygd, ska förbättras.

Åtgärd

Aktivitet

Start

Avsl.

Skapa fria vandringsvägar för fisk och
andra vattenlevande
organismer.

NY- Genomföra åtgärder för att skapa
fria vandringsvägar i Svartån upp till
Skultuna från mynningen i Mälaren via Turbinbron, Falkenbergska
kvarnen, Åkesta, Forsby och Skultuna
nedströms vattenkraftverket, de två
första hindren som del av projektet
LIFE IP Rich Waters.

2017

NY- Genomföra åtgärder för fria vand- 2017
ringsvägar i Sagån förbi Herrkvarns
damm.

Effektmål a.

Kont.

Ansv.
Mednämnd/ ansv.
bolag
nämnd/
bolag

Ytterligare beskrivning och motivering
till åtgärden

Utredningskostnad
2017-2021

Investeringskostnad 20172021

2021

TN

Arbetet med konkreta åtgärder för att
skapa fria vandringsvägar för fisk går nu in
i ett genomförandeskede vid de dammar
där rådighet finns. Västerås stad och
Mälarenergi arbetar gemensamt med
flera anläggningar. Faunapassager vid
Turbinbron och Falkenbergska kvarnen
planeras under 2018 respektive 2019
och Herrkvarn i Sagån kommer också att
åtgärdas. I arbetet med att återskapa eller
anpassa miljöerna runt dammarna krävs
ett ständigt samarbete om kulturmiljöfrågorna, eftersom de ofta är centrala vid
den här typen av åtgärder.

0

34 000
000

TN och ME
finansierar, i
investeringsbudget

2019

FN

Västerås stad har underhållsansvar för
dammen vid Herrkvarn (damm nummer
fem i Sagån från Mälaren). En tillståndsprocess inleds för närvarande och syftet
är att skapa en fri vandringsväg för fisk
och se till att anläggningen avvecklas (och
inte behöver underhåll på sikt).

0

1 500 000

FN finansierar

ME

Driftkostnad
20172021

Finansiering

Fördröja vattnet i
landskapet.
Effektmål c.

NY- Fördröja vatten i skogen på
stadens egen mark, genom att sätta
igen dåligt fungerande diken och
skapa mindre våtmarker.

Åtgärderna i Västerås stads handlingsplan för natur- och kulturmiljö
genomförs och följs upp i egen
ordning. Den innehåller bland annat
åtgärder som innebär anläggande av
våtmarker.

2018

2019

kont.

TN/FN

Staden äger en del skogsmark där man
skulle kunna arbeta med att aktivt skapa
fördröjning av vatten genom att sätta igen
befintliga diken som har dålig funktion
eller att gräva våtmarker. För att identifiera var detta skulle kunna göras, bör en
utredning först ske (se strategiska frågor)
på kommunens mark. Första steget därefter är att genomföra "enkla" åtgärder,
till exempel sätta igenom diken (läs mer:
http://www.wwf.se/source.php/1408813/
Dikesproppning.pdf) i andra hand gräva
eller återskapa våtmarker på annat sätt.
Åtgärden är sannolikt anmälningspliktig
vattenverksamhet och medför en viss
administration. Bidrag går att söka, bland
annat landsbygdsstödet.

0

TN

Att återskapa och skapa våtmarker tas upp 0
i handlingsplanen för natur- och kulturmiljö. Det finns stora samordningsvinster i
detta arbete och möjlighet att hitta multifunktionella lösningar (biologisk mångfald,
rekreation, vattenvård).

250 000

Delvis
NKM-planen

Inom ramen
för handlingsplan
natur- och
kulturmiljö.

FRÄMMANDE ARTER
Mål och åtgärder har koppling till kommunåtgärder (nr) i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016:
Inriktningsmål
Problemen med främmande, invasiva arter i Västerås vatten ska minska, där de utgör problem för
ekosystem, rekreation och fiske.
Effektmål
a. Minimera utbredningen av sjögull i Västerås kommun så att beståndet minskar till under 1000
kvadratmeter.

Åtgärd

Aktivitet

Start

Avsl.

Vidta åtgärder för att
begränsa utbredningen av främmande,
invasiva arter.

NY- Bekämpa sjögull inom pågående
lokalt naturvårds (LONA)-projekt
(2017- 2018) och därefter vid behov
genom fortsatta insatser.

2017

2021

Effektmål a.

Kont.

Ansv.
Mednämnd/ ansv.
bolag
nämnd/
bolag

Ytterligare beskrivning och motivering
till åtgärden

Utredningskostnad
2017-2021

TN

Pågående projekt, som behöver fortsätta 0
om sjögullet inte ska sprida sig ytterligare
till övriga Mälaren. En gemensam ansökan
om medel har tagits fram av Mälarens
vattenvårdsförbund, eventuellt kommer
det att beviljas medel.

Investeringskostnad 20172021

Driftkostnad
20172021

0

500 000

Finansiering

GRUND- OCH DRICKSVATTEN
Mål och åtgärder har koppling till kommunåtgärder (nr) i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram
2016: 5.
Inriktningsmål
Sjöar, vattendrag och grundvattentillgångar ska skyddas och bevaras så att den framtida dricksvattenförsörjningen tryggas.
Effektmål
a. Vattenskyddsområde för enskilda vattentäkter vid Romfartuna beslutas senast 2021.
b. Tillsynsinsatser och förebyggande åtgärder görs inom befintligt vattenskyddsområde.

Åtgärd

Aktivitet

Start

Avsl.

Skydd av större
enskilda vattentäkter.

Skydda de vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där
vattentäktens uttag är mer än 10
m3/dygn och som har bedömts ha
behov av ett långsiktigt skydd genom
vattenskyddsområde eller lokala
hälsoskyddsföreskrifter (Romfartuna,
Haraker, Svanå, Gruffets holme).

2018

För att undvika en förorening av
grundvattnet ska vägar, parkeringsytor och uppställningsytor inom delar
av primär och sekundär skyddszon för
Västerås huvudvattentäkt tätas.

2017

Effektmål a.

Vidta förebyggande
åtgärder i vattenskyddsområden.
Effektmål b.

Kont.

Ansv.
Mednämnd/ ansv.
bolag
nämnd/
bolag

Ytterligare beskrivning och motivering
till åtgärden

Utredningskostnad
2017-2021

Investeringskostnad 20172021

Driftkostnad
20172021

Finansiering

2021

MKN

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har
50 000
med hjälp av en konsult inventerat risker
kring fyra vattentäkter men har ännu inte
tagit ställning till hur man ska arbeta med
skydd av vattentäkterna utifrån resultatet
av inventeringarna. Utredningen klar inom
kort.

50 000

Inom ram

2021

TN

Åtgärden kvarstår från tidigare vattenplan. 0
Åtgärder har genomförts 2014 och 2016
på ca 1200 m inom primär skyddszon.
En stor del av åtgärderna kvarstår då
kostnaderna för att täta diken blev dyrare
än planerat har Teknik- och fastighetsförvaltningen inte kommit så långt som
planerat. Om åtgärder ska genomföras
i större skala, krävs en rejäl ytterligare
satsning på detta. En ny uppskattning av
kostnader och en ny prioritering av vilka
åtgärder som behövs gjordes hösten 2016
som visade att en satsning på 2,5 mnkr
per år innebär att samtliga primära och
sekundöra zoner är åtgärdade till år 2025.
Samtliga delåtgärder projekterades 2013.
Vid Fågelbacken i sekundär zon finns en
parkeringsyta på ca 1900 kvm som inte
är åtgärdad med tätskikt. Denna yta är i
dagsläget inte projekterad eller beslutad
att åtgärdas. P-platsen tillhör Malmabanan.

12 500
000

Strategisk
investering.
2,5 Mkr/
år under
perioden.

Bedriva tillsyn utifrån
vattenskyddsföreskrifter

Genomföra tillsynsprojekt med tillsyn
på verksamheter inom vattenskyddsområdet.

2019

2020

MKN

Se till att tillstånd och förelägganden följs.
Genomförs i projektform.

0

Effektmål b.

Bedriva tillsyn av efterlevnad av
tillstånd och förelägganden utifrån
vattenskyddsföreskrifter.

2019

2021

MKN

För att se till att tillstånd och förelägganden följs. Händelsestyrt.

0

Ordianrie
arbete

