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Samrådsunderlag om ändrade miljökvalitetsnormer (MKN) 
för vattenförekomster inom åtgärdsområde Svartån till 
Hjälmaren och åtgärdsområde Svartån till Mälaren samt 
upphävande av MKN för vattenförekomsten Diken genom 
Gruvsjön Dannemora 

Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt har den 29 
november 2022 beslutat att med stöd av 2 kap. 4 § vattenförvaltnings-
förordningen (2004:660) (VFF) samråda om: 

• Förslag till reviderade miljökvalitetsnormer för 12
vattenförekomster inom åtgärdsområde Svartån till Hjälmaren
och fyra vattenförekomster inom åtgärdsområde Svartån till
Mälaren.

• Förslag att upphäva miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten
Diken genom Gruvsjön Dannemora (WA85976314), och därmed
även vattenförekomsten.

Samrådet pågår under perioden 12 december 2022 - 10 februari 2023. 

Bakgrund 
Miljökvalitetsnormer för samtliga vattenförekomster inom Norra 
Östersjöns vattendistrikt beslutades den 2 december 2021 och redovisas i 
föreskrifterna 19FS 2021:10 Länsstyrelsens i Västmanlands län 
(Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikts) föreskrifter om 
kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt. 
Föreskrifterna trädde i kraft den 22 december 2021. 

Vattenmyndigheten har efter fastställandet uppmärksammats på att det 
finns felaktigheter i föreskrifterna och bedömer att det krävs en 
ändringsföreskrift enligt 38 § förvaltningslagen (2017:900). Innan nya 
miljökvalitetsnormer fastställs ska samråd genomföras enligt 2 kap. 4 § 
vattenförvaltningsförordningen (2004:660).  

Nedan redovisas bakgrunden till ärendet och Vattenmyndighetens 
motivering till varför miljökvalitetsnormerna behöver ändras. 

Samrådsunderlag 

Datum
2022-12-12 

Diarienummer 
537-6390-22
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Felkopplingar i underlag ledde till byte av normer 
På grund av fel i ett underlag fick sammanlagt 16 vattenförekomster 
felaktiga miljökvalitetsnormer i 19FS 2021:10 Länsstyrelsens i 
Västmanlands län (Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns 
vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i 
Norra Östersjöns vattendistrikt.  

Felet gjorde att vattenförekomster inom åtgärdsområdet Svartån till 
Mälaren bytte miljökvalitetsnormer med vattenförekomster inom 
åtgärdsområdet Svartån till Hjälmaren. Detta innebär att fyra 
vattenförekomster inom Svartån till Mälaren har fått den övergripande 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status 2045, när det borde ha varit 
god ekologisk status 2033. Tolv vattenförekomster inom Svartån till 
Hjälmaren har fått den övergripande miljökvalitetsnormen god 
ekologisk status 2033 när det borde ha varit god ekologisk status 2045. 
Utöver den övergripande miljökvalitetsnormen har det även blivit fel 
MKN för kvalitetsfaktorerna Konnektivitet, Hydrologisk regim och Fisk, 
på samma sätt som för den övergripande normen, se bilaga 1 (Beslutade 
miljökvalitetsnormer) och bilaga 2 (Föreslagna miljökvalitetsnormer till 
samråd). 

Felaktigt indelad vattenförekomst 
Vattenmyndigheten tog den 21 september 2022 emot en begäran om 
yttrande från Mark- och miljödomstolen i Nacka avseende indelningen 
av vattenförekomsten Diken genom Gruvsjön Dannemora 
(WA85976314). Bakgrunden till begäran är att Dannemora Iron AB 
ansöker om nytt tillstånd till gruvverksamhet och att de under processen 
framfört att vattnet har blivit felaktigt indelat som vattenförekomst.  

Vattenmyndigheten tittade på förutsättningarna för att det aktuella 
vattnet ska utgöra vattenförekomst och kom fram till att det inte finns 
anledning att behålla vattnet som utpekad vattenförekomst. Vattnet 
uppfyller inte storlekskriterierna och det finns inga motiv för att ändå 
indela den som vattenförekomst enligt de riktlinjer som finns. 
Vattenmyndigheten föreslår därför att miljökvalitetsnormerna för vattnet 
ska upphävas. Därmed skulle vattnet inte längre utgöra en 
vattenförekomst. 

Tre skäl talar för att upphäva vattnet som vattenförekomst: 

1. Gällande föreskrifter som styr indelningen av vattenförekomster 
(HVMFS 2017:20) ger ingen anledning att avgränsa vattnet till en 
vattenförekomst. 
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2. Den 14 oktober 2020 tog vattendelegationen beslut om ett antal 
principer för vattenförekomstindelning som ger Vattenmyndigheten  

vägledning vid tolkning av föreskriften. Inte heller dessa talar för att det 
här vattnet ska vara vattenförekomst. 

3. Vattenmyndigheten ser vart sjätte år över vattenförekomstindelningen. 
I det nya förslaget till vattenförekomster som väntas bli klart under 2023 
år föreslås aktuellt vatten tas bort som vattenförekomst. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis innebär förslaget att: 

• Miljökvalitetsnormerna för berörda vattenförekomster inom 
åtgärdsområde Svartån till Mälaren och Svartån till Hjälmaren 
beslutas enligt förslaget som redovisas i bilaga 2 i 
samrådsunderlaget (flik 2 i separat excelfil). 

• Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Diken genom 
Gruvsjön Dannemora (WA85976314) upphävs, och därigenom 
även vattenförekomsten.  

Information om vattenförekomsterna finns i Vatteninformationssystem 
Sverige (VISS) på följande länkar: 

Namn på vattenförekomst Vatten Id Länk till VISS 

Diken genom Gruvsjön Dannemora WA85976314 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA85976314

Hörendesjön WA17636347 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA17636347

Svartån: mellan 
Västeråsfjärden/Mälaren och 
"Skultuna 

WA28658403 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA28658403

Svartån: mellan "Skultuna" och 
Hällsjön 

WA56727807 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA56727807

Svartån: mellan Långsjön och Bågen WA98584258 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA98584258

Björktjärnsbäcken, St Axsjön till 
inloppet i Falkasjön (Falkabäcken) 

WA10330254 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA10330254

Svartån från Garphytteåns utlopp till 
Logsjön-Lillåns utlopp 

WA36023006 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA36023006

Stora Ymningen WA39401859 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA39401859

Lekhytteån-Garphytteån WA44419101 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA44419101

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081828
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA17636347
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA28658403
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081828
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081828
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081828
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081828
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081828
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081828
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Namn på vattenförekomst Vatten Id Länk till VISS 

Svartån mellan Teen och Lillån vid 
Mullhyttan 

WA45738687 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45738687

Svartån från Logsjön-Lillåns utlopp till 
Lindbacka 

WA54081828 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081828

Frösvidalsån WA61609184 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA61609184

Svartån mellan Lillån vid Mullhyttan 
och Dike/bäck vid 
Skagershultamosse 

WA67868648 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA67868648

Garphytteån-Falkabäcken WA69469744 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA69469744

Svartån från Lindbacka till Hjälmaren WA70693410 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA70693410

Svartån mellan Lillåns utlopp och 
Lekhytteån/Garphytteåns utlopp 

WA81086648 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA81086648

Svartån mellan Dike/bäck vid 
Skagershultamossen och Lillån vid 
Vekhyttan 

WA89425236 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA89425236

Samrådstid och synpunkter 
Samrådet pågår under perioden 12 december 2022 - 10 februari 2023 
och då finns möjlighet att tycka till om förslagen. 

Synpunkter ska ha kommit in till vattenmyndigheten senast den 10 
februari 2023, antingen via e-post till 

vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se 

eller post till 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Vattenmyndighetens kansli 
721 86 Västerås 

Märk mejlet/brevet med diarienummer 537-6390-2022. 

Malin Pettersson, vikarierande vattenvårdsdirektör 

Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA45738687
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081828
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA54081828
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA67868648
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA69469744
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA70693410
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA81086648
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA89425236


Länsstyrelsen
Västmanlands län

Samrådsunderlag

2022-12-12 

5 (6)

537-6390-22 

Sändlista 
Östhammars kommun 

Norbergs kommun  

Sala kommun 

Västerås kommun 

Örebro kommun 

Nora kommun 

Lekebergs kommun 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Havs- och vattenmyndigheten 

Kammarkollegiet 

Naturvårdsverket 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

Svartåns vattenråd 

Hjälmarens vattenförbund 

Vattenrådet Fyris Östra källor
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Bilagor: se separat excelfil. 

Bilaga 1. Beslutade miljökvalitetsnormer. 

Bilaga 2. Föreslagna miljökvalitetsnormer till samråd. 
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