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Vill du veta mer?
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Västra Ringvägen 1

721 86 Västerås

Tel: 021-19 50 00 (växel)

E-post: lansstyrelsen@u.lst.se

www.u.lst.se/u/amnen/Vatten/

www.u.lst.se/u/amnen/Miljo/

Miljöövervakning/

Vattenmyndigheten Norra 
Östersjön

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Västra Ringvägen 1

721 86 Västerås

Tel: 021-19 50 00 (växel)

E-post: vattenmyndigheten@u.lst.se

www.vattenmyndigheterna.se

Vattenportalen

Information kring vattenförvalt-

ningsarbetet och miljömålen i hela 

Sverige.

www.vattenportalen.se

Mälaren

Mälarens vattenvårdsförbund sam-

verkar kring miljöövervakningen i 

Mälaren, samt samlar in och sam-

manställer data för hela Mälarens 

avrinningsområde.

www1.vasteras.se/malarensvatten-

vardsforbund/forbundet

Arbogaån

Arbogaåns vattenförbund bedriver 

recipientkontroll och arbetar även i 

viss mån med regleringsfrågor.

www.arbogaans-vattenforbund.se

Dalälven

Kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas 

län, Åsgatan 38, 791 84 Falun

Tel: 023 – 810 00 (växel)

E-post: lansstyrelsen@w.lst.se

www.w.lst.se

Hedströmmen

Mer information om Hedströmmen 

kan du få från Hedströmmens vat-

tenförbund genom Berith Jansson. 

e-post: berith.jansson@skinnskatte-

berg.se, telefon 0222 - 45 142.

Hjälmaren och Eskilstunaån

Hjälmarens vattenvårdsförbund an-

svarar för recipientkontrollen inom 

Eskilstunaåns avrinningsområde.

hjvvf.orebro.se

Kolbäcksån

Mer information om Kolbäcksån 

kan du få från Kolbäcksåns vatten-

förbund genom Sari Virkkala. 

e-post: sari.virkkala@suratek.se

telefon 0220 - 46 721.

Köpingsån

På Köpings kommuns hemsida 

hittar du information om recipient-

kontrollen som bedrivs i Köpingsån.

www.koping.se

Sagån och Svartån

Kontakta länsstyrelsen.

Svartån och Västeråsfjärden

På Mälarenergi AB:s hemsida hittar 

du information om recipient-

kontrollen som bedrivs i Svartån 

(inom Västerås kommun) och 

Västerås-fjärden.

www.malarenergi.se

Information om den nya vattenförvaltningen i Västmanlands län

LEVANDE
VATTEN

Avrinningsområden i Västmanlands län



Vem gör vad?
Vatten är livskvalitet...

Svensk litteratur, dikter och visor beskri-

ver ofta vatten och vattenmiljöer på ett 

idylliskt och romantiskt sätt – som en 

upplevelse ut över det vanliga. Vatten 

förknippas med avkoppling, rekreation 

och semester – något vi dras till när vi 

behöver samla kraft.  Vatten är mer än 

så – det är grunden för allt liv och vårt 

viktigaste livsmedel. 

...för dig och dina barn och 
barnbarn...

Det vatten vi använder idag är samma 
vatten som fanns för hundra tals miljoner 
år sedan och som även ska användas i 

fram tiden. Allt vi gör på ver kar vattnet. 
Våra utsläpp av näringsämnen, den 
ökande bebyggelsen, fördämningar 
och överfi ske förändrar växt- och djur-
livet i vattnen. 

...ett arv som måste skyddas och 
förvaltas...

På sin väg genom land skapet föro-

renas vatten av miljö gifter och metall-

ler. Vi måste ta hand om vårt vatten för 

visst vore det roligt om kommande 

generationer beskrev vatten på sam-

ma idylliska och romantiska sätt som 

vi gör. 

På lokal och kommunal nivå

De lokala organisationerna är viktiga i 

vattenvårdsarbetet. Här fi nns vid sid an 

av kommunerna bland annat frivilliga 

organisationer inom till exempel miljö, 

fi ske och båtsport, men även före tag 

och industrier. Kommunerna ska i sitt 

tillsyns- och planeringsarbete se till att 

vatten miljöerna förbättras. De har en 

avgörande roll i det lokala vattenvårds-

arbetet genom sin lokala kunskap, sitt 

utvecklings- och planeringsansvar  

och sina kontakter med allmän heten. 

Redan nu fi nns det i fl era av länets av-

rinningsområden vattenvårdsgrupper 

som jobbar med kraftfulla tag för att 

förbättra våra vatten.

Arbetet sker i sexårscykler.  Vad ska göras och när? 

2006   + 2012   + 2018
Uppföljning av vattenstatus

För att följa vattenstatusen i vatten-
miljön ska det fi nnas ett övervaknings-
program som dels följer generella 
trender (kontrollerande övervakning), 
dels följer upp förhållandena i påver-
kade vatten (operativ övervakning). 
Dessutom ska det fi nnas program 
som genom fördjupade studier följer 
upp särskild påverkan (undersökande 
övervakning).

2009   +2009   + 2015   +2015   + 20212021
Åtgärdsprogram och Åtgärdsprogram och 
förvaltningsplanförvaltningsplan
Åtgärdsprogrammet fastställer vilka 
åtgärder som måste genomföras för 
att klara den goda vattenstatusen 
samt vilka vatten som undantas, det 
vill säga kan ha en annan (sämre) 
vattenstatus. Förvaltningsplanen sam-
manfattar all kunskap, åtgärder samt 
uppnådda resultat. Åtgärdsprogram-
met och förvaltningsplanen tas fram 
i samverkan med berörda parter och 
ställs därefter ut för samråd. Miljökva-
litetsnormer och åtgärdsprogrammet 
är bindande för myndigheter och kan 
inte överklagas.

2007   + 2013   + 2019
Kartläggning av vattenmiljöer
En fördjupad kartläggning innebär att 
man undersöker och beskriver länets 
yt- och grundvatten, i samverkan med 
t.ex. kommunerna och vattenvårdsor-
ganisationerna. Källor till föroreningar 
och andra störningar i avrinningsom-
rådena kartläggs. Dessutom genom-
förs en samhällsekonomisk analys för 
att visa den ekonomiska betydelsen av 
vattenanvändningen. Bedömningarna 
om hur våra vatten mår kommer från 
och med 2007 att ligga på Internet 
under www.viss.lst.se.

Når vi god vattenstatus?
I samband med kartläggningen bedö-
mer man vilken kvalitetsklass (femgra-
dig skala) som vattnet tillhör. Förslag 
till kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) 
ska också tas fram. Det ska även göras 
en bedömning om vattnet når god 
vattenstatus 2015 under nuvarande 
förhållanden, det vill säga med tidigare 
framtagna åtgärder. För att kunna göra 
en säkrare bedömning ska regional 
och lokal kunskap tas tillvara.

2012   +2012   + 2018   +2018   + 20242024
Åtgärder genomfördaÅtgärder genomförda
Nu ska de föreslagna åtgärderna som 
anges i åtgärdsprogrammet vara 
påbörjade. Naturligtvis får de gärna 
påbörjas tidigare än 2009. Redan idag 
utförs många åtgärder för att förbättra 
våra vattenmiljöer.

2015   +2015   + 2021   +2021   + 20272027
God vattenstatus i alla vattenGod vattenstatus i alla vatten
Alla yt- och grundvatten ska ha god 
vattenstatus. I vissa vatten som har 
speciella förutsättningar går det att 
förlänga tidsfristen till år 2027 eller 
sätta mindre stränga krav. En viktig 
princip är att inget vatten får försäm-
ras.

...tvärs över alla gränser.

EU:s vattendirektiv lade år 2000 grund-
erna för den nya vattenförvaltningen. 
Vi kommer att arbeta utifrån vattnens 
egna gränser – de så kallade avrinnings -
om rådena – som inte följer läns- el-
ler kom mungrän  ser. Fördelerna är 
många. Vi får en helhetssyn av vatten -
miljön från käll fl ödena till havet. Det 
innebär att i ett brett samarbete över 
läns- och kommungrän serna blir det 
lättare att planera och genomföra åt-
gärder där de gör störst nytta för mil-
jön. Samtidigt väver den nya vatten-
förvaltningen ihop två förvaltnings-
delar: arbetet med de lagstadgade 
miljökvalitetsnormerna och arbetet med 
att uppnå de nati on ella miljömålen. 

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen ska ta fram och sam-

manställa kunskapsunderlag och be-

skriva vattnets status och påverkan, 

läm na förslag till kvalitetskrav (miljö-

kvalitetsnormer), och åtgärdsprogram 

för alla avrinningsområden i länet. 

Arbetet ska ske i dialog med grann-

län, kommuner, vattenvårdsgrupper, 

vattensvårdsförbund och andra be-

rörda. Länsstyrelsens strävan är att 

skapa en bra samverkan med och 

emellan dessa.  Arbetet syftar till att nå 

miljökvalitetsnormerna och de vatten-

anknutna miljökvalitetsmålen på na-

tionell, regional och lokal nivå .

Vad gör Vattenmyndigheten?

Vattenmyndigheten har det över-

gripande ansvaret att se till att vårt 

vatten håller god status. Det innebär 

bland annat samordning av vatten-

förvaltningsarbetet i vårt vatten distrikt 

Norra Östersjön (Mälardalen). Myndig-

heten är ansvarig för samråd kring och 

fastställandet av miljökvalitetsnormer, 

åtgärdsprogram och förvaltnings-

planer.   

Vad gör centrala myndigheter?

Naturvårdsverket och Sveriges geolo-

giska undersökning ska utfärda före-

skrifter och vägledning för hur arbetet 

med den nya vattenförvaltningen ska 

genomföras i Sverige. 

Alla vatten ska ha en god vattenstatus år 2015

Kom gärna med synpunkter och påverka beslut och underlag! Kom gärna med synpunkter och påverka beslut och underlag! 
Hur ska arbetet med förvaltningsplanen struktureras?  Vilka vattenvårdsfrågor är 

väsentliga i våra avrinningsområden? Hur kan vi ta tillvara lokal kunskap kring vatten 

som fi nns i vårt län? I vilka vatten ska vilka åtgärder vidtas och för vilka vatten förläng-

ar vi tidsfristen eller ställer lägre krav? Kontakta gärna Länsstyrelsen i Västmanland om 

du har några idéer!


