
 

Styrelsemöte 5 maj 2022 
Plats: Staffan 
Närvarande: Mattias, Staffan, Sylve, Yngve, Henka, Lousie, Tom, Mathi-
as, John, Molly 

1.       Föregående protokoll gicks igenom utan synpunkter 
Lousie – angående föreningens medlemskap i vattenrådet så tittar vi vidare på möjligheten. 

2.      Pågående vattenplaneringsprocesser - Kommun och  
Havs- och vattenmyndigheten   (Per/Staffan) 
Per sjuk, Staffan drar läget om feedback på VNV-rapport, vilken är ganska omfattande. 
Kommunen har lämnat överlag positiv feedback med ambitionen att ta det vidare internt. En 
sakkommentar  om att miljökvalitetsnormer (MKN) är bindande (för vem och hur regleras 
dessa?), det skulle kunna lyftas fram tydligare. Detta ligger i VISS. En synpunkt att man ska 
lyfta fram orsaker och åtgärdsbehov  tydligare. Detta är en knepig fråga då det finns många 
aktörer som påverkas. Samt vidare om att fortsatt och utbyggd vattenprovtagning är viktigt. 
Ett möte kommer hållas för att diskutera vattenstrategiska frågor mellan Heby och Enköpings 
kommuner i juni. Återkommer med feed-back till föreningen efter det.   

Vi tittar närmare på möjligheten att beakta MKN kommentaren men anser övriga kommenta-
rer tidigare beaktats och åtgärdas inte i större utsträckning. 

Mathias informerar om att HaV tar fram MKN utefter uppmätta data och modellberäkningar 
baserat på en sexårscykel.  

Mattias kollar på bakgrunden till miljökvalitetsnormer (se bilaga A). 

3.       Är det angeläget att stärka fastighetsägarperspektivet i de 
processerna – diskussion – föreningens förhållningssätt? 
Diskuterades behovet av att förtydliga markägarperspektivet i vår utåtriktade kommunikation 
och i relation till kommande åtgärdsprogram. Markägarperspektivet befanns vara lagom be-
aktat med tanke på föreningens roll och organisationsform.  

Eventuellt förtydliga föreningens (VNV) syfte i relation till fastighetsägare, stugföreningar, re-
gleringssamfällighet m.m. I nuläget bedöms inget behov föreligga. 

4.       Åtgärdsprogram för Vansjön och Nordsjön - diskussion? 



Förslag att ta fram en översikt av åtgärder som pågår och som skulle kunna startas. Börje tar 
fram ett förslag.  

5.       Rapport från läget i regleringsprojektet – Yngve/Staffan 
Det sista yttrandet berör samrådsprocessen med fastighetsägarna. Svar på frågor från MMD 
har tagits fram och skickas in 16 maj. Norconsult har konsulterats i framtagningen av svaret, 
ang. klacken i Molnebo och i övrigt har föreningen sammanställt uppgifter om fastighetsägar-
kontakterna under 2020. Yttrandet i sin helhet bifogas..  

6.       Rapport från examensarbete om bevattning av jordbruksmark 
– Yngve och Louise 
Louise var ute med exjobbaren och tittade på förutsättningar och mätvärden.  

7.       Rapporter från arbetsgrupperna – fågel, vass, information och 
fiske m.fl. – alla 

Vassgruppen 
Under upstart. Tom och Sylve tar en tur på sjön för att markera prioriterade klippområden, 
antagligen nästa vecka. Vårservice på Näcket planeras Kristi Himmelsfärd. 5-6 Juni Stora 
Klippardagen. Ingen plats bestämd, översyn m.h.t. parkeringsmöjligheter pågår. 
Tom har kontakt med kommunen angående sommarjobbare till klippning, I första hand an-
vänder de sommarjobbare till interna kommunarbeten. Bedömningen är att 80-100 timmar 
effektiv klipptid kan behövas. 

Fisket 
Provfiske bestämt v. 33 (16-18 Augusti, en av dagarna). Tre båtar för uthyrning i sjön. 

8. Möte i Tämnarens vattenråd 

Staffan var inbjudan för att medverka på årsmötet i Tämnarens vattenråd och hade också med 
sig några bilder för att bidra till diskussionen under mötet. 
Bilderna bifogas.   

9.       Nästa möte och andra viktiga datum. 
19:e Juni i bygdegården. 

Cykelloppis 2:a Juli! 

10.       Övrigt 
Mathias hade tänkt ersätta befintligt avlopp med minireningsverk. Efter dialog med kommu-
nen blev det avslag efter ett principbeslut i kommunen. 

Vid tastaturen! 



Mattias K 
Bilagor: 

Bilaga A – Om miljökvalitetsnormer 
Bilaga B – Övergripande svar på frågor från Mark- och Miljödomstolen 
Bilaga C – Detaljerat svar på frågor från Mark- och Miljödomstolen 
Bilaga D – Staffans presentation från möte vid Tämnaren 



Bilaga A. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer regleras av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS2019:25. 
Föreskriften utgår från Vattenförvaltningsförordningen (2004:60) vilken utgör ett förtydligande 
till miljöbalkens (MB) krav på förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. miljö-
balk ” Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning”.  

13 § miljöbalk delar in förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i 5 geografiska om-
råden, ”vattendistrikt” i Sverige. Vansjö Nordsjö tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt. 
Ansvaret för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljö i respektive vattendistrikt tillde-
las en länsstyrelse, ”vattenmyndighet”. 2 kap. 2 § vattenförvaltningsförordning tillde-
lar ansvaret för Norra Östersjöns vattendistrikt till Länsstyrelsen i Västmanlands Län 
(tillförordnad vattenvårdsdirektör Malin Pettersson). Vattenmyndigheten samverkar 
brett bl.a. med vattenråd, t.ex. Örsundaåns vattenråd.  

4 kap. 1 § vattenförvaltningsförordning anger att ” Varje vattenmyndighet skall fast-
ställa kvalitetskrav för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och skyddade 
områden i vattendistriktet” och 2 § säger att ” Kvalitetskraven för ytvatten och grund-
vatten ska fastställas så att tillståndet i vattenförekomsterna inte försämras”. Kapitlet 
innehåller ytterligare preciseringar av vattenkvalitetskraven.  

5 kap. vattenförvaltningsförordning kravställer förvaltningsplaner och i 1 § preciseras 
att den beslutas av vattenmyndigheten. 6 kap. kravställer åtgärdsprogram.  

• Åtgärdsprogram för Norra Östersjön 2016-2021 kan hittas här (jag har inte hit-
tat någon nyare version).  

• Åtgärdsprogram för Örsundaån 2016-2021 kan hittas här.  
• Bindande åtgärder i åtgärdsprogrammet riktade till myndigheter och kommu-

ner finns i del 4 till åtgärdsprogrammet, här.   
Åtgärdsprogrammen grundar sig på uppgifter i VISS-databasen (Vatteninformations-
system i Sverige).  

• Vansjön hittar man här i VISS.  

Sammanfattning: Miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram som berör Vansjön be-
slutas av Länsstyrelsen Västmanland. Bindande åtgärder för myndigheter och kom-
muner listas i åtgärdsprogrammet.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2004660-om-forvaltning-av_sfs-2004-660
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattendistrikt/norra-ostersjon.html
https://www.malaren.org/vattenrad/orsundaans-vattenrad/
https://www.vattenmyndigheterna.se/tjanster/publikationer.106.7e040f53167c64b3cd331eef.html#query/*%253A*
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53371403

