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Inledning 

Denna bilaga som omfattar del av Mälaren; bassängerna Köpingsviken, Freden, Brobyviken och 

Galten med tillhörande närområden utgör ett underlag till åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns 

vattendistrikt. Den är en sammanfattning för ett av distriktets 84 åtgärdsområden. 

Sammanfattningen baserar sig på utdrag ur VISS1 och analyser genomförda av länsstyrelserna och 

vattenmyndigheterna. För övergödning är de fysiska åtgärder som behöver genomföras till 2027 

medtagna eftersom dessa med fördel kan påbörjas under den period som åtgärdsprogrammet 

omfattar, det vill säga fram till 2021.  

Syftet är att redovisa förslag på fysiska åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas i åtgärdsområdet.  

De åtgärder i form av styrmedel som riktar sig till myndigheter och kommuner och som är bindande 

enligt vattenförvaltningsförordnigen beskrivs i Förvaltningsplan Norra Östersjöns vattendistrikt del 4. 

De fysiska åtgärder som beskrivs här är de som konsekvensanalyserats och som bedömts lämpliga 

för att följa miljökvalitetsnormerna. De är inte bindande, men myndigheter och kommuner ansvarar 

för att miljökvalitetsnormer följs och ska inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs 

så att fysiska åtgärder blir genomförda av verksamhetsutövarna.2 Osäkerheten i de föreslagna 

fysiska åtgärdernas lämplighet, uppskattade effekter och kostnader kan vara betydande på den 

lokala skalan eftersom de analyser som de stödjer sig på ibland utgår ifrån information från en 

grövre geografisk skala. Det innebär att om det finns andra mer lämpliga åtgärder kan dessa ersätta 

de fysiska åtgärder som föreslås här.  

  

Bilagorna länkar ihop uppgifter på åtgärdsområdesskala som ett åtgärdsprogram ska innehålla 

enligt miljöbalken2, till exempel:  

 de åtgärder som myndigheter eller kommuner behöver vidta, 

 vilka myndigheter eller kommuner som behöver vidta åtgärderna, 

 när åtgärderna behöver vara genomförda, 

 hur krav på förbättringar ska fördelas mellan olika typer av källor och mellan olika åtgärder, 

samt 

 den förbättring som var och en av åtgärderna bedöms medföra och hur åtgärderna 

tillsammans bedöms bidra till att normen följs. 

 

  

                                                

1 VattenInformationsSystem Sverige. Den databas som bland annat innehåller uppgifter om enskilda 

vattenförekomsters statusklassificeringar. www.viss.lansstyrelsen.se  
2 5 kap. 6§ om Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 

 

 

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Sammanfattning 

Denna bilaga omfattar åtgärdsområde för Mälaren; bassängerna Köpingsviken, Freden, Brobyviken 

och Galten med tillhörande närområden.  

I området finns nio vattenförekomster, varav fem är vattendrag och fyra är bassänger i Mälaren. 

Ingen av dessa uppnår god ekologisk status.  

Övergödningen är utbred i hela åtgärdsområdet och alla vattenförekomster utom en (Åbybäcken) är 

övergödda. Den största delen av fosfortillförseln kommer från jordbruket. Andra betydande källor är 

enskilda avlopp och avloppsreningsverk. 

Miljöproblemet förändrade habitat genom fysisk påverkan är omfattande i avrinningsområdet.  

Åtta av ytvattenförekomsterna är påverkade. Samtliga av dessa har en betydande                        

påverkan av morfologiska förändringar. Två är dessutom påverkade av                     

konnektivitetsförändringar (vandringshinder).  

Miljöproblemet miljögifter är omfattande i åtgärdsområdet. Alla ytvattenförekomster i Sverige har 

sänkt kemisk status med avseende på parametrarna kvicksilver (Hg) och polybromerade 

difenyletrar (PBDE). Om dessa ämnen undantas bedömningen är det två vattenförekomster som 

inte uppnår god kemisk status. Det gäller Mälaren-Köpingsviken och Mälaren-Galten. Åtgärder som 

efterbehandling av miljögifter och åtgärdsutredning är motiverat. Möjliga efterbehandlingsåtgärder 

kan till exempel vara olika typer av muddringstekniker. 

När det gäller konkreta åtgärder för att begränsa och bekämpa den invasiva främmande arten 

sjögull i Arbogaån och Mälaren finns behov av samordning för att problemet ska kunna åtgärdas på 

lång sikt. Det är i dagsläget oklart vilken myndighet som har ansvar för sjögullsproblematiken. 

Detta behöver redas ut. 

För att följa miljökvalitetsnormerna i åtgärdsområdet behöver senast 2018 ett antal åtgärder sättas 

in. Åtgärderna listas nedan utifrån miljöproblem.  

För miljöproblemet övergödning behöver: 

 Jordbruksverket tillsynsvägleda länsstyrelser och kommuner för att dessa i ett senare skede 

ska kunna utföra relevanta tillsynsinsatser.  

 Köpings, Kungsörs, Hallstahammars, Västerås och Eskilstuna kommuner bedriva 

nödvändig tillsyn.  

 Länsstyrelserna i Västmanlands och Södermanlands län bedriva tillsynsvägledning samt 

rådgivning till jordbruksföretag så att åtgärderna genomförs i tillräcklig omfattning.  

 Jordbruksverket besluta om nya styrmedel för att säkerställa att åtgärderna genomförs i 

tillräcklig omfattning. 

 Havs- och vattenmyndigheten besluta om nya styrmedel för att säkerställa att åtgärder för 

enskilda avlopp genomförs i tillräcklig omfattning. 

 Köpings, Kungsörs, Västerås och Eskilstuna kommuner bedriva nödvändig tillsyn och 

prövning så att enskilda avlopp uppnår minst normal och/eller hög skyddsnivå.  

 Naturvårdsverket besluta om nya styrmedel för att säkerställa att åtgärder för 

avloppsreningsverk genomförs i tillräcklig omfattning för att minska fosforbelastningen från 

dessa källor. 

 

 



 

5(30) 

 Köpings och Kungsörs kommuner i samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län se över 

möjligheter att minska fosforbelastningen från avloppsreningsverk och avloppsledningsnät.  

 Länsstyrelserna i Västmanlands och Södermanlands län vidare utreda vilka av de föreslagna 

åtgärderna som behövs för att uppnå betinget inom området. 

För miljöproblemet förändrade habitat genom fysisk påverkan behöver: 

 Havs-och vattenmyndigheten vägleda länsstyrelserna i tillämpningen av Kammarkollegiets 

strategi gällande fysisk påverkan vid arbetet med tillsyn och prövning av 

vattenverksamheter. 

 Länsstyrelserna i Västmanlands län och Södermanlands län bedriva nödvändig tillsyn och 

prövning för att säkerställa fria vandringsvägar.  

 

För miljöproblemet miljögifter behöver: 

 Länsstyrelsen i Västmanlands län och Köpings kommun, inom sitt arbete med 

föroreningsskadade områden, åstadkomma efterbehandlingsåtgärder för att minska 

utsläppen av miljögifter. 
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1 Beskrivning av åtgärdsområdet  

Denna bilaga omfattar åtgärdsområdet för den västra delen av Mälaren med bassängerna 

Köpingsviken, Freden, Brobyviken och Galten med tillhörande närområden. Hela området är 

488 km2 stort och tillhör Norrströms huvudavrinningsområde (figur 1). Merparten av 

åtgärdsområdet ligger i Västmanlands och Södermanlands län och berör kommunerna 

Hallstahammar, Kungsör, Köping, Västerås och Eskilstuna. 

Området domineras av jordbruksmark och skog. Det saknas övergripande statistik för det här 

området på invånarantal och fördelning mellan landsbygd och tätort.  

I området finns nio vattenförekomster, varav fem är vattendrag och fyra är bassänger i Mälaren 

(figur 2). Tre grundvattenförekomster ligger delvis inom åtgärdsområdet och behandlas i 

bilagorna för de åtgärdsområden där större delen av förekomsterna ligger. Köpingsåsen: 

Kungsör-Hed i bilagan för Hedströmmens åtgärdsområde, Strömsholmsåsen-Kvicksund-

Surahammar i bilagan för Kolbäcksåns åtgärdsområde och Strömsholmsåsen, Eskilstunaområdet 

i bilagan för Eskilstunaåns utflödes åtgärdsområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län 
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Figur 1. Översikt av området: dess plats i distriktet, kommuner, tätorter, och markanvändning. 
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Figur 2. Ytvattenförekomsternas ID-beteckningar. 

 

1.1 Status och miljöproblem 

1.1.1 Ytvatten 

Ekologisk status  

Ingen av de nio ytvattenförekomsterna i området uppnår god ekologisk status (figur 3).                

Två av ytvattenförekomsterna har otillfredsställande ekologisk status och sju har måttlig 

ekologisk status.  
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Figur 3. Ekologisk status i ytvatten. 
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Kemisk status 

Alla ytvattenförekomster i Sverige har sänkt kemisk status med avseende på parametrarna 

kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Dessa ämnen betraktas därmed som 

överallt överskridande ämnen. Om dessa ämnen undantas bedömningen är det endast en 

vattenförekomst som inte uppnår god kemisk status (figur 4). Det gäller Köpingsviken, där 

halterna av antracen och TBT i bottensedimenten överskrider de föreslagna gränsvärdena 

enlighet Havs- och vattenmyndighetens skrivelse (20130927)3. Klassificering av kemisk status 

saknas för fyra av ytvattenförekomsterna (figur 4).  

 

Miljöproblem 

Miljöproblemet övergödning är omfattande för ytvattenförekomsterna i åtgärdsområdet, detta 

gäller såväl sjöar som vattendrag, där problemet finns i åtta av nio ytvattenförekomster. 

Miljöproblemet miljögifter är omfattande i ytvattenförekomsten Köpingsviken. Miljöproblemet 

förändrade habitat genom fysisk påverkan finns även det i åtta av nio ytvattenförekomster                  

i åtgärdsområdet.  

Ovanstående miljöproblem beskrivs i detalj under Åtgärdsanalys per miljöproblem i ytvatten. 

 

1.1.2 Grundvatten 

Tre grundvattenförekomster ligger till mindre delar inom åtgärdsområdet. Status och risk för 

dessa behandlas i andra åtgärdsprogramsbilagor. Strömsholmsåsen: Kvicksund-Surahammar 

behandlas i bilagan Kolbäcksån, Köpingsåsen: Kungsör-Hed i bilagan Hedströmmen och 

Strömsholmsåsen i bilagan för Blacken med flera.  

 

                                                

3 Skrivelse med rekommendationer angående klassgränser för Särskilda Förorenande Ämnen och 

expertbedömning vid kemisk statusklassificering.  Havs- och Vattenmyndigheten. 2013-09-27. 
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Figur 4. Kemisk status i ytvatten. 
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1.2 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande krav. För ytvatten fastställs miljökvalitetsnormer 

(MKN) för kemisk och ekologisk status och för grundvatten fastställs MKN för kemisk och 

kvantitativ status.  

Utgångspunkten är att alla vattenförkomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 

2015. Dessutom gäller icke-försämringskravet vilket innebär att tillståndet i vattenförekomsten 

inte får försämras.  

I många vattenförekomster har det bedömts att det inte är tekniskt möjligt eller att det medför 

orimliga kostnader, eller att det på grund av naturliga förhållanden är omöjligt att uppnå god 

status till år 2015. Dessa har fått tidsundantag och där ska god ekologisk eller kemisk status 

istället uppnås antingen till 2021 eller 2027. För vattenförekomster som är del av 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.  

Sänkt kvalitetskrav har tillämpats för de vattenförekomster med hamnar som tidigare varit 

kategoriserade som kraftigt modifierade vatten. De är nu omdefinierade till naturliga vatten och 

har erhållit miljökvalitetsnormen måttlig ekologisk status, vilket avser kvalitetsfaktorn 

morfologiskt tillstånd. För övriga kvalitetsfaktorer finns en beskrivning vilken status som ska 

uppnås eller bibehållas. 

Beslut om MKN togs av vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt den 16 december 

2016. För uppdaterad information för respektive vattenförekomst hänvisas till VISS samt den 

tabell med MKN för samtliga vattenförekomster i vattendistriktet som finns tillgänglig på 

Vattenmyndighetens webbplats www.vattenmyndigheterna.se. 

   

1.2.1 Ytvatten 

I tabell 1 redovisas miljökvalitetsnormerna för ekologisk status, och orsaken till undantag, för de 

vattenförekomster i området som har sämre än god status.  

Alla ytvattenförekomster har miljökvalitetsnormen god kemisk status 2015, men med sänkt 

kvalitetskrav för kvicksilver på grund av förhöjda bakgrundshalter och för polybromerade 

difenyletrar (PBDE) på grund av atmosfärisk deposition. Köpingsviken (SE659229-151821) och 

Galten (SE659631-151422), har ytterligare tidsundantag till 2027 för god kemisk status. Skälen 

grundar sig på att halterna av tributyltenn (TBT) överskrids i båda vattenförekomsterna samt 

att halten av antracen överskrids i Köpingsviken. Motivet är att det i dagsläget är tekniskt 

omöjligt att genomföra åtgärder som minskar koncentrationerna av de förorenande ämnena i 

vattenförekomsten till 2015. 

 

1.2.2 Grundvatten 

Miljökvalitetsnormer för de tre grundvattenförekomster som delvis ligger inom åtgärdsområdet 

redogörs för i andra åtgärdsprogramsbilagor. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/


 

14(30) 

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för ekologisk status för de vattenförekomster som inte 
uppnår god eller hög status 2015. 

Namn Vatten ID Miljökvalitetsnorm Orsak till undantag 

Brobybäcken SE658276-152712 God ekologisk status 
2027 

Övergödning 
(Tekniskt omöjligt), 
Konnektivitet 
(Tekniskt omöjligt), 
Morfologiska 
förändringar (Tekniskt 
omöjligt) 

Mälaren-Brobyviken SE659062-152638 God ekologisk status 
2021 

Övergödning 
(Orimliga kostnader), 
Morfologiska 
förändringar (Tekniskt 
omöjligt) 

Mälaren-Galten SE659229-151821 God ekologisk status 
2027 

Övergödning 
(Tekniskt omöjligt) 

Mälaren-Köpingsviken SE659631-151422 Måttlig ekologisk status 
2027 

Övergödning 
(Tekniskt omöjligt), 
Morfologiska 
förändringar (Orimliga 
kostnader) 

Mälaren-Freden SE660030-152747 God ekologisk status 
2027 

Övergödning 
(Tekniskt omöjligt) 

"Namnlös": 
Stäholmsbäcken, 
Kanstabäcken, 
Tunabäcken 

SE660396-151495 God ekologisk status 
2027 

Övergödning 
(Tekniskt omöjligt), 
Morfologiska 
förändringar (Orimliga 
kostnader) 

Bodabäcken: 
Bodabäcken, 
Vretabäcken 

SE660418-153072 God ekologisk status 
2027 

Övergödning 
(Tekniskt omöjligt), 
Morfologiska 
förändringar (Orimliga 
kostnader) 

Bodabäcken: 
Lillhäradsbäcken, 
Harsjöbäcken 

SE661341-153083 God ekologisk status 
2027 

Övergödning 
(Orimliga kostnader), 
Morfologiska 
förändringar (Orimliga 
kostnader) 

Åbybäcken SE661370-152821 God ekologisk status 
2027 

Konnektivitet 
(Orimliga kostnader), 
Morfologiska 
förändringar (Orimliga 
kostnader) 
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2 Åtgärdsanalys per miljöproblem i ytvatten 

2.1 Övergödning 

2.1.1 Tillstånd 

Övergödningen är utbredd i området och alla vattenförekomster utom en (Åbybäcken) bedöms 

vara övergödda (figur 5). 

I Galten baserar sig bedömningen på undersökningar av växtplankton och makrofyter som båda 

visar på näringspåverkan. I Brobyviken finns mätningar av klorofyll, som visar på 

näringspåverkan. I Freden visar undersökningar av makrofyter på näringspåverkan. I 

Köpingsviken saknas biologiska undersökningar. 

I Köpingsviken, Galten och Brobyviken finns mätningar av fosfor. I Brobyviken är antalet 

mätningar få. Medelhalterna ligger runt 40 µg fosfor/l i Brobyviken och 50 µg/l i Galten.  

I Köpingsviken har två mätpunkter använts för statusklassificeringen. Medelhalterna ligger runt 

45 och 70 µg/l i respektive mätpunkt. I Freden saknas mätningar av fosfor.  

I alla övergödda vattendrag finns undersökningar av kiselalger. Samtliga undersökningar visar 

på näringspåverkan. I Bodabäcken: Lillhäradsbäcken, Harsjöbäcken var statusen med avseende 

på kiselalger otillfredsställande och mängden näringskrävande arter var stor.  

2.1.2 Förbättringsbehov 

Förbättringsbehovet baserar sig på skillnaden mellan uppmätt koncentration i vattnen och den 

koncentration som krävs för att nå god ekologisk status. Med hjälp av modellerad belastning4 per 

vattenförekomst kan förbättringsbehovet uttryckas i kg fosfor. Förbättringsbehovet anges per 

vattenförekomst och återfinns i VISS5. 

I Brobyviken är förbättringsbehovet 3 procent av belastningen, medan det ligger på 14 och 15 

procent i Galten respektive Köpingsviken. Eftersom mätningar av fosfor saknas i Freden är 

förbättringsbehovet angett som tio procent av belastningen. 

Brobybäcken har ett förbättringsbehov på 460 kg fosfor/år. I Bodabäcken: Vretabäcken är 

förbättringsbehovet cirka 60 kg fosfor/år, medan det i Bodabäcken: Lillhäradsbäcken, 

Harsjöbäcken är närmare 170 kg fosfor/år. 

En modell för optimering6 har satts upp för Mälaren och applicerats för att beräkna hur statusen 

med avseende på näringsämnen utvecklas om alla tillrinnande vatten uppnår god status med 

avseende på fosfor (figur 6). Resultatet indikerar att Köpingsviken, Brobyviken och Galten skulle 

uppnå god status med avseende på fosfor, medan Freden skulle ha ett återstående beting om 2 

procent. Det motsvarar cirka 500 kg fosfor/år. Det finns fortfarande flera osäkerheter med 

modelleringen och resultatet ska ses som en första indikation. 

                                                

4 Ejhed m.fl. 2011. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav för uppföljning av 

miljökvalitetsmålet ingen övergödning. SMED rapport Nr 56. 

http://www.smed.se/wp-content/uploads/2011/10/SMED-56-20111.pdf 
5 http://viss.lansstyrelsen.se/ 
6 Gyllström, M. m.fl, 2016. Åtgärder mot övergödning för att nå god ekologisk status – underlag till 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Länsstyrelsen i Västmanland 2016:19. 

 

 

http://www.smed.se/wp-content/uploads/2011/10/SMED-56-20111.pdf
http://viss.lansstyrelsen.se/
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Figur 5. Vattenförekomster som bedöms ha miljöproblemet övergödning. 
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Figur 6. Status med avseende på näringsämnen samt hur mycket fosfortillförseln till vatten behöver 

minska för att nå god status. 
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2.1.3 Källor till påverkan  

Den största delen av fosfortillförseln kommer från jordbruket. Andra betydande källor är 

enskilda avlopp och avloppsreningsverk (figur 77). 

 

 

 

 

Figur 7. Källfördelning av fosfor för området. 

 

I hela området är påverkan från jordbruk betydande och påverkan från enskilda                             

avlopp förekommer i hela området undantaget Åbybäcken och Bodabäcken:                     

Lillhäradsbäcken, Harsjöbäcken.  

I Galten och i Köpingsviken bedöms dessutom påverkan från avloppsreningsverk som betydande. 

I Galten bidrar flera avloppsreningsverk till fosforbelastningen. Kungsörs avloppsreningsverk 

bidrar med cirka 170 kg fosfor/år, och i Köpingsviken bidrar Norsa avloppsreningsverk med cirka 

580 kg fosfor/år. 

 

 

 

 

                                                

7 Källfördelningen är beräknad med SMED:s modellsystem TBV. Ejhed m.fl. 2011. Beräkning av kväve- och 

fosforbelastning på vatten och hav för uppföljning av miljökvalitetsmålet ingen övergödning. SMED rapport Nr 

56. http://www.smed.se/wp-content/uploads/2011/10/SMED-56-20111.pdf 
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2.1.4 Åtgärder 

Genomförda och planerade åtgärder 2010–2015 
 

Ett Lokalt vattenvårdsprojekt (LOVA)8 har genomförts av Kungsörs kommun. Inom projektet 

strukturkalkades 300 hektar åkermark vilket uppskattas minska läckaget av fosfor med cirka 80 

kg per år.  

Flera lantbrukare är anslutna till Greppa näringen9. Av totalt 12 700 hektar jordbruksmark är 

drygt 3 900 hektar (31 procent) ansluten. Hur mycket reduktion av näringsämnen detta har lett 

till går inte att bedöma. Forskning indikerar att rådgivning har haft önskad effekt när det gäller 

att minska läckage av näringsämnen till vatten, speciellt för kväve10. 

Föreslagna åtgärder 
 

De åtgärder som föreslagits för att uppnå god ekologisk status med avseende på näringsämnen 

framgår av tabell 2.  

De föreslagna åtgärderna täcker inte det beräknade behovet för att nå god ekologisk status.                   

 

Tabell 2. Åtgärder för att nå god ekologisk status med avseende på näringsämnen 
rangordnade efter kostnadseffektivitet. 

Åtgärdskategori Åtgärds-
storlek 

Enhet 
storlek 

Effekt 
(kgP/år) 

Total 
kostnad 
(mkr) 

Årskostnad 
(kr) 

Kostnads-
effektivitet 
(kr/kgP&år) 

Anpassade skyddszoner* 15 Hektar 210 0,75 150 000 720 

Fosfordamm* 7,5 Hektar 480 6,4 370 000 770 

Strukturkalkning* 1 300 Hektar 160 2,8 260 000 1 600 

Minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel* 

  
96 0,15 160 000 1 600 

Våtmark* 61 Hektar 550 17 980 000 1 800 

Kalkfilterdiken* 120 Hektar 9 0,84 78 000 8 600 

Tvåstegsdiken* 460 Meter 2 0,42 20 000 10 000 

Enskilda avlopp till normal 
skyddsnivå* 

500 Antal 240 51 3 800 000 16 000 

Enskilda avlopp till normal 
skyddsnivå 

440 Antal 190 47 3 500 000 18 000 

Enskilda avlopp från 
normal till hög skyddsnivå 

72 Antal 3 1,7 120 000 41 000 

SUMMA 2016-2021 
  

200 49 3 600 000 
 

SUMMA 2016–2027 
  

1 700 79 5 800 000 
 

*Åtgärden ska vara genomförd så att miljökvalitetsnormen god ekologisk status kan följas senast 2027 

Utöver de åtgärder som föreslagits kan till exempel ökad rening behövas vid Kungsörs och            

Norsa avloppsreningsverk. 

                                                

8 Lokala vattenvårdsprojekt är ett bidrag till genomförande av fysiska åtgärder som syftar till att minska belastningen av 

näringsämnen på sjöar, vattendrag och hav. Länsstyrelsen i Västmanlands information om LOVA. 
9 Rådgivning till lantbrukare för att minska miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Västmanlands information om Greppa Näringen. 
10 Institutionen för vatten och miljö, SLU. Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag. Har åtgärderna gett effekt? 

Fölster J, Kyllmar K, Wallin M, Hellgren S. Rapport 2012:1. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/stod-till-natur--och-kulturmiljo/lova/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/lantbruk/Pages/greppa-naringen.aspx
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Om föreslagna fysiska åtgärder blir genomförda leder det till effekter i de ytvattenförekomster 

som ligger i direkt anslutning. Men dessa åtgärder kommer också att påverka kvaliteten på 

Mälarens vatten, som rinner ut i Östersjön. Därför redovisas åtgärdernas effekt på kustvattnet i 

tabell 3. 

 

Tabell 3. Effekt på kusten av åtgärderna för att nå god ekologisk status med 
avseende på näringsämnen i inlandsvatten. 

Tidsperiod Effekt P* (kg/år) Effekt N* (kg/år) 

2016–2021 70 300 

2021–2027 600 3 500 

SUMMA 670 3 800 
* Effekt är beräknad inklusive retention till kusten  

Försurning   

Ingen av de nio vattenförekomsterna i området har försurningsproblem. Ingen kalkning bedrivs 

heller i området i övrigt.  

 

2.3 Miljögifter 

2.3.1 Tillstånd 

Alla ytvattenförekomster i Sverige har sänkt kemisk status med avseende på parametrarna 

kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Dessa ämnen betraktas därmed som 

överallt överskridande ämnen. Om dessa ämnen undantas bedömningen är det endast en 

ytvattenförekomst som inte uppnår god kemisk status. I Mälaren-Köpingsviken har förhöjda 

halter av antracen och tributyltenn (TBT) uppmätts i bottensedimenten och i Mälaren-Galten 

TBT. Halterna av ett antal föroreningar har undersökts i bottensedimenten på åtta platser i 

vattenförekomsten vid kartläggning och provtagning av ackumulationsbottnar i Köpingsviken 

och Galten 2012. Halterna av både TBT och antracen överskred de gränsvärden för sediment som 

föreslagits för dessa ämnen i Havs- och vattenmyndighetens skrivelse (2013092711).   

 

2.3.2 Förbättringsbehov 

Inom åtgärdsområdet har statusen klassats ned med avseende på TBT och antracen. 

Förbättringsbehovet är skillnaden mellan uppmätt halt och gränsvärdet(QS), som föreslagits i 

Havs- och vattenmyndighetens skrivelse (2013092712)(se tabell 4). 

 

 

 

 

                                                

11 Skrivelse med rekommendationer angående klassgränser för Särskilda Förorenande Ämnen och 

expertbedömning vid kemisk statusklassificering.  Havs- och Vattenmyndigheten. 2013-09-27. 
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Tabell 4. Förbättringsbehovet för respektive parameter, vattenförekomst och aktuellt 
matrisgränsvärde. 

Vattenförekomst Parameter/ 
kvalitetsfaktor 

Uppmätt 
halt 

Gränsvärde/ 
QS-
sediment 

Matris Förbättringsbehov 

Mälaren-Galten. 
SE659229-151821 

TBT - - Sediment - 

Mälaren-
Köpingsviken: 
SE659631-151422 
 
 

TBT  89 µg/kg 
TS 

10 µg/kg TS Sediment 79 µg/kg TS 

Antracen 68 µg/kg 
TS 

24 µg/kg TS Sediment 43 µg/kg TS 

2.3.3 Källor till påverkan 

Miljögifter, både organiska och oorganiska, sprids i vår miljö från punktkällor men även via 

diffus spridning av alla typer av antropogen aktivitet. Utöver detta sker ett naturligt läckage av 

vissa miljögifter, till exempel metaller från berggrunden. Nedanstående tabell 5 visar kartlagda 

och potentiella källor till spridning av miljögifter i åtgärdsområdet som angetts ha betydande 

påverkan. I Köpingsviken bidrar förmodligen förorenad mark, äldre industriell verksamhet och 

belastning till förhöjda halter av antracen och andra PAH:er i sediment. Sjöfart och 

fritidsbåtsverksamhet är förmodligen den främsta källan till förhöjda TBT-halter.  

Mälaren är även recipient för utsläpp från avloppsreningsverk och industrier. Merparten av 

påverkanskällorna är belägna i anslutning till Köpings och Kungsörs tätorter. Detaljerade 

beskrivningar av statusklassificering och miljöpåverkan i de enskilda vattenförekomsterna finns 

publicerad i VISS13. 

 

Tabell 5. Kartlagda och potentiella källor till spridning av miljögifter i åtgärdsområdet 
vattenförekomst och tillhörande parameter/kvalitetsfaktor.  

Vattenförekomst Parameter/ 
kvalitetsfaktor  

Påverkanskälla Kommentar 

Mälaren-Galten. 
SE659229-151821 

TBT -- - 

Mälaren-
Köpingsviken: 
SE659631-151422 
 
 

TBT  
Antracen 

Diffusa - Transport och infrastruktur 
Diffusa – Förorenad mark/gammal 
industrimark 

Påverkanskällorna 
gäller för båda 
parametrarna 

2.3.4 Åtgärder   

Genomförda och planerade åtgärder 2010-2015 

Inga särskilda åtgärder har genomförts för att åtgärda problemen med TBT och Antracen                      

i vattenförekomsterna.  

 

Föreslagna åtgärder 

De åtgärder som föreslagits för att uppnå god kemisk status inom avrinningsområdet kan ses i 

tabell 6. Åtgärderna omfattar ett övergripande behov då påverkanskällorna är diffusa och fler 

undersökningar samt åtgärdsutredningar krävs för att kunna ange en mer specifik åtgärd. 

                                                

13 http://viss.lansstyrelsen.se/ 

 

 

http://viss.lansstyrelsen.se/
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Åtgärder som efterbehandling av miljögifter och åtgärdsutredning är motiverat i 

vattenförekomsten (Köpingsviken) som är påverkad av TBT och antracen. Möjliga 

efterbehandlingsåtgärder kan tillexempel. vara olika typer av muddringstekniker. 

 

Tabell 6. Förbättringsbehovet, påverkan och åtgärder per parameter.  

Vattenförekomst Parameter/ 
kvalitetsfaktor  

Förbättringsbehov 
 

Åtgärd Kostnad 
(kr/år)* 

Mälaren-Galten. 
SE659229-151821 

TBT - - - 

Mälaren-
Köpingsviken: 
SE659631-151422 

TBT 
Antracen 

79 µg/kg TS 
43 µg/kg TS 

Efterbehandling 
av miljögifter 
Åtgärdsutredning 

1 400 000 
 
10 000 

2.4 Främmande arter 

Den invasiva främmande arten sjögull har spridit sig till Arbogaån och Galten från sjön Väringen 

i Örebro län. Sjögull trivs i näringsrika vatten och kan växa på både mjuk och hård botten ned 

till tre meters djup. Därför finns det risk att växten kan breda ut sig i hela Galten utom i de 

djupare farledsrännorna.   

Massiva kolonier av sjögullsblad gör så att färre ljusstrålar kan tränga ner i vattnet till andra 

vattenväxter som behöver ljus. Effekten kan bli en minskning av växter och alger som i sin tur 

ger föda åt vattenlevande djur och fåglar. Andra problem med sjögull är att mycket syre 

förbrukas när bladen bryts ned på vintern. Det kan dessutom leda till fiskdöd samt bildning av 

giftigt svavelväte på botten. Ytterligare problem är att framkomligheten med båt kan minska 

och att badplatser kan växa igen. Även yrkesfisket kan påverkas.  

Kungsörs kommun arbetar sedan flera år tillbaka med att övervaka sjögullets utbredning i 

Galten. Övervakningen visar att befintliga sjögullskolonier ökar sin radie med i medeltal en meter 

per år.   Det är viktigt att så snabbt som möjligt motverka negativa effekter av sjögull. Kungsörs 

kommun har, med hjälp av LONA-bidrag, arbetat intensivt med sjögullsbekämpning och försökt 

minska spridningen med olika typer av åtgärder som till exempel maskinell slåtter och 

ogräsättika. Kommunen arbetar även med att sprida information och kunskap om problemet. 

Sjögullets utbredningsområde växer. Mindre kolonier har dykt upp längre österut, så långt bort 

som i Kvicksund. Idag arbetar Mälarens vattenvårdsförbund med att kartlägga utbredningen av 

sjögull i Mälaren och de tar också emot rapporter om nya förekomster av sjögull.  För att 

förhindra ytterligare spridning har Mälarens vattenvårdsförbund tagit fram en broschyr om 

sjögull som lämnats över till berörda kommuner för informationsspridning till båtklubbar, 

fiskeklubbar med mera.  

När det gäller konkreta åtgärder för att begränsa och bekämpa sjögull i Arbogaån och Mälaren 

finns behov av samordning för att problemet ska kunna åtgärdas på lång sikt. Det är i dagsläget 

oklart vilken myndighet som har ansvar för sjögullsproblematiken. Detta behöver redas ut.  

Fler främmande arter finns i vissa vattenförekomster i hela Västmanlands län. Det går dock inte 

att avgöra i vilken utsträckning den ekologiska statusen påverkas. Därför får främmande arter 

ingen påverkan på den ekologiska statusen för någon vattenförekomst. Vad gäller sjögull behöver 

Länsstyrelsen i Västmanland uppdatera VISS med bedömningar och åtgärder.  
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2.5 Förändrade habitat genom fysisk påverkan 

 

Miljöproblemet Förändrade habitat genom fysisk påverkan beskriver i vilken utsträckning 

antropogena, fysiska förändringar av en vattenförekomst påverkar dess ekologiska status.  

Bedömningen av miljöproblemet grundar sig på vattenförekomsternas ekologiska status.                  

En vattenförekomst har miljöproblemet om dess ekologiska status är lägre än god, eller om den 

befinner sig i risk för försämring av status från hög eller god, och om detta kan härledas till 

förändringar av vattenförekomstens hydromorfologi. Dessa hydromorfologiska förändringar            

kan indelas i tre underkategorier; konnektivitetsförändringar, flödesförändringar och               

morfologiska förändringar.  

 

Inom åtgärdsområdet har fem av nio vattenförekomster miljöproblemet Förändrade habitat 

genom fysisk påverkan (figur 8). Ingen vattenförekomst har problem med flödesförändringar.            

För en av områdets vattenförekomster saknas bedömning av miljöproblemet.  

 

2.5.1 Konnektivitetsförändringar 

Konnektivitetsförändringar innebär att vattenlevande organismers naturliga rörelser påverkas så 

mycket av konstgjorda barriärer att god ekologisk status inte uppnås eller att statusen riskerar 

att försämras. 

Tillstånd 

Två av vattenförekomsterna i området har problem med konnektivitetsförändringar. 

Förbättringsbehov 

För konnektivitetsförändringar är förbättringsbehovet angett som antal vandringshinder. I det 

aktuella åtgärdsområdet behöver tre vandringshinder åtgärdas för att god ekologisk status ska 

uppnås (tabell 7). 

Källor till påverkan 

Vandringshindren utgörs bland annat av dammar och felaktigt placerade vägtrummor. Med 

vandringshinder avses inte naturliga vandringshinder som till exempel bäverdammar. 

Dämningarna är kulturmiljöer där vattenkraft historiskt kan ha funnits, men där 

vattenkraftsutvinning inte längre är aktiv. 

Åtgärder 

För att uppnå MKN föreslås tre vandringshinder, motsvarandes 1,6 fallmeter, åtgärdas (tabell 7). 

Med vandringshinder avses dammar och vägtrummor. Åtgärder kan antingen vara att dammar 

rivs ut eller att en fiskväg anläggs. Det kan också vara trummor som behöver läggas om                   

eller bytas. 

 

2.5.2 Flödesförändringar 

Tillstånd 

Inga vattenförekomster i åtgärdsområdena har bedömts ha problem relaterade till flöde. 
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Figur 8. Vattenförekomster där förändrade habitat genom fysisk påverkan angivits som miljöproblem. 

 

2.5.3 Morfologiska förändringar 

Morfologiska förändringar ger en bild av i vilken utsträckning vattenförekomsten är fysiskt 

förändrad. Dessa förändringar påverkar de hydrologiska och morfologiska processerna som 

skapar förutsättningar för naturliga livsmiljöer.  
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I stort sätt all morfologisk påverkan leder till förändringar eller förluster av habitat som i sin tur 

leder till utarmning av den biologiska mångfalden.  

Tillstånd  

Fem vattenförekomster har problem med morfologiska förändringar. 

Förbättringsbehov 

För de fem vattenförekomster där brukad mark och anlagda ytor överskrider 15 procent av 

svämplanets och närområdets yta är förbättringsbehovet att minska den arealen så att 15 

procent inte överskrids. 

Det beräknade förbättringsbehovet är baserat på en grov modell där resultatet måste verifieras 

med ytterligare utredningsåtgärder för att fastställa ett mer realistiskt förändringsbehov. 

Källor till påverkan 

De berörda vattenförekomsternas svämplan och närområde består i för stor utsträckning av 

aktivt brukad mark eller anlagda ytor. Aktivt brukad mark avser i detta fall jord- och skogsbruk. 

Med anlagda ytor menas ytor som hårdgjorts i sambandmed exploatering av olika slag. 

Åtgärder 

Efter regeringens beslut om överprövning av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram (2016-10-

06) bestämdes det att vattenförekomster med åtgärder för ekologiskt funktionella kantzoner i 

jordbruksmark ska ändras till undantag från 2021 till 2027 för morfologisk påverkan. Inga 

åtgärder föreslås därmed för denna del i åtgärdsprogrammet för perioden 2016-2021. 

 

Tabell 7. Föreslagna åtgärder samt kostnader inom åtgärdsområdet. 

Åtgärdskategori Antal 
åtgärder 

Åtgärds-
storlek 

Enhet Totalkostnad 
(miljoner kr) 

Total 
årskostnad 
(kr/år) 

Konnektivitetsförändringar 

Fiskväg eller utrivning av 
vandringshinder 

3 1,6 Meter 0,84 49 000 

SUMMA 
   

0,84 49 000 

  

3 Åtgärdsanalys per miljöproblem i grundvatten   

Åtgärdsanalys för de tre grundvattenförekomster som delvis ligger inom åtgärdsområdet redogörs 

för i andra åtgärdsprogramsbilagor. 

4 Otillräckligt dricksvattenskydd   

Drickvattenförekomster pekas ut som skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om 

förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF), med hänvisning till artikel 7 i EU:s ramdirektiv 

för vatten (2000/60/EG). Det gäller yt- och grundvattenförekomster där vattenuttaget är större 
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än 10 m3/dag eller som försörjer fler än 50 personer. Det gäller även vattenförekomster som är 

avsedda för sådan framtida användning. Enligt 5 § i förordningen (2004:660)  

om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ska åtgärdsprogrammet innehålla åtgärder för 

inrättande av vattenskyddsområden eller för att på annat sätt skydda dricksvatten. Syftet är att 

garantera tillgången på dricksvatten av god kvalitet. 

 

4.1 Nuläge 

Inom åtgärdsområdet finns två vattenskyddsområden (tabell 8). Båda ligger i Kungsörs 

kommun. Vattentäkten vid Hogsta-Skottbacken omfattas av ett vattenskyddsområde som            

reviderades 2011 och har föreskrifter beslutade med stöd av miljöbalken. Den numera nedlagda 

vattentäkten vid Torpa omfattas av ett vattenskyddsområde inrättat med stöd av äldre 

vattenlagen.  

 

Tabell 8. Befintligt vattenskyddsområde. 

Vattenskyddsområde Kommun Tillsynsansvarig Lagrum Beslutsår 

Hogsta-Skottbacken Kungsör Länsstyrelsen i 
Västmanlands län 

Miljöbalken 2011 

Torpa Kungsör Länsstyrelsen i 
Västmanlands län 

Vattenlagen 1958 

 

4.2 Åtgärder 

Teknisk utveckling och förändrad markanvändning kan bidra till att befintliga skyddsföreskrifter 

och avgränsningar inte längre är relevanta. Därför föreslås revidering av vattenskyddsområden 

med skyddsföreskrifter enligt annan lagstiftning än Miljöbalken som en möjlig åtgärd för att 

säkerställa att alla större vattentäkter i åtgärdsområdet har tillräckligt skydd. Där 

vattenskyddsområden helt saknas bör nya upprätts för att begränsa verksamheter som kan 

skada vattentäkten (tabell 9). Då vattentäkten i vattenskyddsområdet vid Torpa har tagits ur 

bruk, bör behovet av detta skyddsområde ses över och eventuellt upphävas. 

 

Tabell 9. Behov av åtgärder. 

Kommun Kungsör 

Inrätta vattenskyddsområde   
 

Översyn/revidering av befintligt 
vattenskyddsområde  

1 
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5 Åtgärder för skyddade områden enligt annan EU-lagstiftning 

Inom vattenförvaltningsförordningen ska skyddade områden pekas ut. Ett sådant område kan 

innehålla en eller flera vattenförekomster. Anledningen till utpekandet är att 

vattenförekomsten/förekomsterna inom ett sådant område är särskilt skyddsvärda ur ett EU-

perspektiv. Dessa områden ska inte förväxlas med områdesskyddet i kap 7. Miljöbalken 

(naturreservat, nationalparker m m). 

5.1 Skyddade områden inom åtgärdsområdet 

Avloppsdirektiv (91/271/EEG)14 syftar till att skydda miljön från skadliga utsläpp av 

avloppsvatten genom att samla upp och rena avloppsvatten från tätbebyggelse. Direktivet har 

pekat ut vatten som är känsliga för fosforutsläpp. För Sverige gäller detta samtliga vatten, vilket 

även inkluderar kustvattnen.  

Badvattendirektiv (2006/7/EG)15 handlar om att bevara, skydda och förbättra vattenkvaliteten på 

större badplatser inom EU. Kommunerna har ett särskilt ansvar att provta vatten och att 

informera allmänheten om kvaliteten på vattnet.  

Dricksvattendirektivet (98/83/EEG)16 handlar om att säkerställa ett dricksvatten av god kvalitet 

för att skydda människors hälsa. Inom avrinningsområdet finns två dricksvattentäkter som 

omfattas av dricksvattendirektivet. 

Natura 2000 syftar till att bevara biologisk mångfald. Detta genomförs via art- och 

habitatdirektivet (92/43/EEG) samt Fågeldirektivet (79/409/EEG) som ska bevara livsmiljöer och 

djur- och växtarter1718. Inom åtgärdsområdet finns totalt 13 skyddade områden. Områdena har 

skyddats genom naturreservat och/eller Natura 2000-områden.. Fiskarten asp är upptagen på 

artdatabankens rödlista, Bernkonventionens lista över hotade arter och i EU:s habitatdirektiv. 

Två av de skyddade områdena berör en eller flera av åtgärdsområdets vattenförekomster. 

 Strömsholm är både naturreservat och Natura 2000-område. Området överlappar 

vattenförekomst Kolbäcksån: mellan Freden/Mälaren och "Sörstafors" och en del av 

Mälaren i mynningsområdet. Naturtypen som pekats ut är naturligt näringsrik sjö. Syftet 

med området är att skydda såväl terrestra miljöer som vattenmiljöer. Hoten mot 

området är övergödning, reglering av Mälaren, rätningar och rensningar av diken inom 

området, muddring och exploatering av strandområdet och främmande arter. 

 Lindöberget väst är både naturreservat och Natura 2000-område. Området är en del av 

Mälaren (vattenförekomst Mälaren – Köpingsviken). Naturtypen som pekats ut är 

naturligt näringsrik sjö. Syftet med området är att skydda såväl terrestra som 

vattenmiljöer. Hoten mot området är övergödning, reglering av Mälaren, rätningar och 

rensningar av diken inom området, muddring och exploatering av strandområdet och 

främmande arter. 

                                                

14 RÅDETS DIREKTIV av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG). 
15 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/7/EG av den 15 februari 2006 om 

förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG 
16 RÅDETS DIREKTIV 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten 
17 Livsmiljöer och arter. Art och habitatdirektivet (92/43/EEG). RÅDETS DIREKTIV 92/43/EEG av den 21 

maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
18 Fågeldirektivet (79/409/EEG). RÅDETS DIREKTIV av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar 
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Fiskevattendirektiv19 omfattar hela sjön Mälaren. Enligt detta direktiv ska vattenkvaliteten 

övervakas i ett antal utvalda sjöar och vattendrag med syftet att upprätthålla livskraftiga 

fiskbestånd. Riktvärden eller miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten i dessa områden anges i 

förordningen om Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten20. De områden som ska 

övervakas är förtecknade i Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2002:621.  

Nitratdirektivet (91/676/EEG)22 syftar till att skydda vattenmiljöer inom EU från skadliga 

effekter från läckaget av nitrater som kommer från jordbruket. Sedan tidigare omfattas all 

jordbruksmark inom åtgärdsområdet av nitratdirektivet. Idag omfattas därför totalt 12 700 

hektar jordbruksmark inom åtgärdsområdet.  

5.2 Kompletterande krav för skyddade områden 

Målet för Natura 2000-områden är att samtliga naturtyper och arter ska nå en så kallad gynnsam 

bevarandestatus. Målet gäller för en större region och det är inte alltid att det behöver uppnås i 

varje enskilt Natura 2000-område. Särskilda mål, ett så kallat gynnsamt tillstånd, ska därför 

införas för de enskilda Natura 2000-områdena som tillsammans ska bidra till gynnsam 

bevarandestatus i regionen.  

För samtliga Natura 2000-områden är det viktigt att vattentillförseln och vattenkvaliteten inte 

försämras utan förbättras. Dessa krav anses inte komma i konflikt med miljökvalitetsnormerna 

för de vattenförekomster som berör områdena. Inga av vattenförekomsterna som ligger i 

anslutning till Natura2000-områdena har för närvarande kompletterade krav för de berörde 

skyddade områden. 

Enligt förordningen om Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten gäller en lång rad 

riktvärden för olika fysikaliska kemiska parametrar som bland annat nitrit, ammonium, 

temperatur, syrgas och pH. Kraven gäller för Mälaren inom ramen för Fiskevattendirektivet. 

Inom nitratkänsliga områden ställs särskilda krav på lagring, hantering och spridning av 

stallgödsel och andra gödselmedel. De viktigaste åtgärderna som tillkommer jämfört med 

områden som inte omfattas är att:  

• det ställs krav på 6 månaders lagringskapacitet för stallgödsel för jordbruksföretagare 

med mellan 3 och 10 djurenheter, 

• gödselmedel får inte spridas närmare än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag 

eller sjö och vid lutning större än 10 procent är det också förbjudet att sprida gödselmedel 

på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö, 

• gödselmedel får inte spridas på frusen eller snötäckt mark, 

• mellan 1 november till 28 februari får ingen gödsel spridas, 

• från 1 augusti till 31 oktober får stallgödsel bara spridas i växande gröda eller inför 

höstsådd, 

• fastgödsel får också spridas på obevuxen mark i oktober, men ska då brukas ned inom 

tolv timmar, 

• inför höstsådd av spannmål får högst 40 kg lättillgängligt kväve per hektar tillföras och  

• dokumentation ska finnas över beräkning av grödans kvävebehov. 

För en fullständig beskrivning av vilka åtgärder som gäller för nitratkänsliga områden hänvisas 

till Länsstyrelsen eller Jordbruksverket. 

                                                

19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:264:0020:0031:SV:PDF 
20 http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20061140.PDF 
21 http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-6.pdf 
22 RÅDETS DIREKTIV av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:264:0020:0031:SV:PDF
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20061140.PDF
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2002/NFS2002-6.pdf
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5.3 Kompletterande åtgärder för skyddade områden 

I åtgärdsområdet lever flera skyddsvärda arter. Fiskarten asp är upptagen på artdatabankens 

rödlista, Bernkonventionens lista över hotade arter och i EU:s habitatdirektiv. Stensimpa är 

även den utpekad i art- och habitatdirektivet. Stensimpan är idag utbredd i många av våra 

vattenmiljöer och arten bedöms vara livskraftig. Nissöga är en tredje Natura 2000-art som                 

har påträffats inom åtgärdsområdet. Sannolikt finns arten på flera håll i Mälaren. För att               

gynna dessa fiskarter behöver fria vandringsvägar skapas i många av vattenförekomsterna            

inom avrinningsområdet.  

 

6 Förslag till åtgärder, styrmedel och ansvariga 

De totala åtgärdskostnaderna för att uppnå god status i Köpingsvikens, Fredens, Brobyvikens 

och Galtens åtgärdsområden uppgår till cirka 5 miljoner kronor per år (tabell 10). Av dessa är 3,6 

miljoner kronor kopplade till åtgärder för att minska övergödning, 1,4 miljoner kronor är 

relaterade till åtgärder mot miljögifter och resten handlar om att åtgärda fysisk påverkan. 

 

Tabell 10. Sammanfattning av effekter, kostnader och kostnadseffektivitet. 

Åtgärder för miljöproblem Omfattning (antal vfk) Kostnad (kr/år) a 

Övergödning 4 3 600 000 

Miljögifter 1 1 410 000 

Fysisk påverkan 3 49 000 

Otillräckligt dricksvattenskydd 1  33 000 

Summa   5 100 000 

a Investeringskostnaden för åtgärder med en livslängd som är längre än ett år har räknats om till en                                        

årlig kostnad baserad på åtgärdens livslängd och en diskonteringsränta på 4 procent. 

I tabell 11 nedan, visas sambandet mellan de fysiska åtgärderna och de åtgärder som är riktade 

mot myndigheter och kommuner. Åtgärderna beskrivs i Åtgärdsprogrammet för Norra 

Östersjöns vattendistrikt i kapitlet Åtgärder som ska vidtas av myndigheter och kommuner i Norra 

Östersjöns vattendistrikt. Som framgår av tabellen så är de flesta fysiska åtgärderna 

sammanlänkade med åtgärder riktade till både centrala myndigheter, länsstyrelser och 

kommuner. Alla dessa behöver således agera för att genomföra den fysiska åtgärden i den 

omfattning som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna.  

De åtgärder som ska leda till att miljökvalitetsnormerna följs 2021 ska vara vidtagna senast 22 

december 2018. Det innebär att om en fysisk åtgärd ska vara på plats före 2019 så behöver det 

nationella styrmedlet tas fram innan tillsynsvägledning och tillsyn kan genomföras. I de flesta 

fall behöver de nationella styrmedlen därför komma på plats redan under 2016 och 

tillsynsvägledningen genomföras senast 2017, för att de fysiska åtgärderna ska kunna anläggas i 

tillräcklig omfattning för att följa miljökvalitetsnormen 2021. 
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Tabell 11. Föreslagna fysiska åtgärder, vilka miljöproblem de har effekt på, vilken åtgärd (nr) i 

åtgärdsprogrammet som ska leda till att styrmedel för åtgärderna genomförs, vilket styrmedel 
som ska leda till de fysiska åtgärderna samt vilka myndigheter som är ansvariga. 

Fysisk åtgärd Åtgärd  Styrmedel  Ansvarig Genomförd 
senast 

Övergödning 

Enskilda avlopp till  
godkänd standard 
 
Enskilda avlopp på 
fritidsfastigheter till 
godkänd standard 

HAV 1 a-b Utvecklas av HaV 
Havs- och 
Vattenmyndigheten 

Genomförs 
kontinuerligt 

KOM 1 Tillsyn och prövning Köpings, Kungsörs, 
Hallstahammars, 
Västerås och Eskilstuna 
kommuner 

2018 

KOM 7 Plan 
2018 

LST 8 Tillsynsvägledning Länsstyrelserna i 
Västmanlands län och 
Södermanlands län 

2017 

LST 5c Plan 2018 

Enskilda avlopp till  
Hög skyddsnivå 

HAV 1 a-b Utvecklas av HaV 
Havs- och 
Vattenmyndigheten 

2016 

KOM 4 a-
b 

Tillsyn 
Köpings, Kungsörs, 
Hallstahammars, 
Västerås och Eskilstuna 
kommuner 

2018 

KOM 1 Tillsyn och prövning 
2018 

LST 8 Tillsynsvägledning Länsstyrelserna i 
Västmanlands län och 
Södermanlands län 

2017 

LST 5c Plan 2016 

KOM 7 Plan 
Köpings, Kungsörs och 
Eskilstuna kommuner 

2018 

Miljögifter 

Efterbehandling av 
miljögifter 

GL 1 a-b Tillsyn Generalläkaren 2019 

NV 3 Statligt bidrag Naturvårdsverket 2019 

LST 10 Tillsyn 
Länsstyrelsen i 
Västmanlands län 

2018 

KOM 1b Tillsyn Köpings kommun 2017 

Fysisk påverkan 

Fiskväg/utrivning av 
vandringshinder 

STEM 1 Vägledning Energimyndigheten och 
Havs- och 
vattenmyndigheten 

2016 

HaV 4 Vägledning 
Havs- och 
vattenmyndigheten 

2016 

KK Vägledning Kammarkollegiet 2016 

LST 1 Tillsyn och prövning Länsstyrelsen i 
Västmanlands län, 
Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 

2018 

LST 3 Tillsyn och prövning 2018 

LST 7 Tillsyn och prövning 2018 

LST 8 Tillsyn  2016 

LSt 9 Tillsyn  2016 

LST 13 Utveckling 2016 

RAÄ/HaV Vägledning Riksantikvarieämbetet; 
Havs- och 
vattenmyndigheten 

2016 

 



Egna anteckningar



Här kan du läsa mer
Denna bilaga är ett underlag till åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet är en viktig del av förvaltningsplan 2016-2021och 
ger en bild av distriktets vattenförvaltning. Du hittar förvaltningsplanen på 
vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se 

I åtgärdsprogrammens bilagor redovisas data om tillstånd, påverkan och åtgärder 
samlat, för ett eller flera avrinningsområden. Är du intresserad av mer detaljerad 
information om enskilda vattenförekomster hittar du information om det i 
”VattenInformationsSystem” Sverige (VISS). VISS är en databas med kartfunktion, 
som bland annat innehåller uppgifter om enskilda vattenförekomsters 
statusklassificeringar, miljöövervakning, miljökvalitetsnormer och åtgärder. 
www.viss.lansstyrelsen.se 

Funderingar kring begrepp och utryck, klassificeringar och beräkningar 
VISS har en funktion kallad VISS-hjälp, där många begrepp, uttryck och termer 
förklaras. Bilaga 3 till förvaltningsplanen är en ordlista, som också förklarar termer och 
begrepp. Den hittar du på vattenmyndigheternas webbplats. 
www.vattenmyndigheterna.se 

Förvaltningsplanens bilaga 1 (Arbetssätt och metoder) och dess referenser är en bra 
utgångspunkt om du vill veta mer om hur vattenmyndigheterna genomfört olika 
klassificeringar, beräkningar och bedömningar. Bilagan hittar du på 
vattenmyndigheternas webbplats www.vattenmyndigheterna.se 

Förvaltningsplanen för Norra Östersjöns vattendistrikt och dess olika delar. 
Miljökvalitetsnormerna redovisas i en fristående länsstyrelseföreskrift. 

http://www.vattenmyndigheterna.se
http://www.vattenmyndigheterna.se
http://www.viss.lansstyrelsen.se
http://www.vattenmyndigheterna.se
http://www.vattenmyndigheterna.se



