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Vattendelegationen för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om samråd för 
Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till 
åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, för Norra Östersjöns 
vattendistrikt 2015-2021. 

Sala kommun, VA-verksamheten, har beretts möjlighet att yttra sig över 
ovanstående dokument. 

BAKGRUND 
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status och att 
statusen inte får försämras. 

Förvaltningsplanen ska enligt vattenförvaltningsförordningen innehålla en sam
manfattande redogörelse för vattenförhållandena och förvaltningen av kvaliteten på 
vattenmiljön i distriktet. Planen beskriver också riktningen för kommande arbete i 
vattendistriktet 

Förslaget till miljökvalitetsnormer baseras på statusklassificeringen samt en bedöm
ning av möjligheterna att uppnå god status inom utsatt tid. Miljökvalitetsnormerna 
anger vilken kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt och utgör där
med utgångspunkten för de föreslagna åtgärderna i åtgärdsprogrammet. 

Åtgärdsprogrammet ska föreslå de åtgärder som behöver genomföras för att miljö
kvalitetsnormerna ska kunna följas. En viktig målsättning är att det ska vara tydligt 
vem som behöver göra vad och var för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas 
på ett kostnadseffektivt sätt. Förslagen på styrmedel i åtgärdsprogrammet riktar sig 
till myndigheter och kommuner. 

KONSERVENSER FÖR VA-VERKSAMHETEN UTIFRÅN FÖRVAL TINGSPLAN, 
MILJÖKVALITETSNORMER OCH ÅTGÄRDSPLAN 
I Norra Östersjöns vattendistrikt har Sala kommuns VA-verksamhet två 
avloppsreningsverk (Sala och Hedåker J samt flera grundvattentäkter. 

Generellt 
För vattenförekomsterna inom Sala kommun finns flera föroreningskällor, 
framförallt när det gäller övergödning. Stora ekonomiska krav kan komma ställts på 
va-verksamheterna, för Salas del Sala reningsverk. Va-verksamheten anser att de 
krav som kan komma ställas på va-verksamheten inte är i proportion till påverkan 
på Sagån. 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

Grundvattentäkterna 
I åtgärdsplanen anges att flertalet grundvattentäkter saknar vattenskyddsområde. 
Arbete för att inrätta vattenskyddsområden pågår. 

Sala avloppsreningsverk 
l VlSS finns angivet vilka möjliga åtgärder som föreligger förSalareningsverk Krav 
på åtgärder är inte ställda till va-verksamheten utan till myndigheterna för att 
därefter kunna ställa krav på va-verksamheten. I VISS anges attSalareningsverk 
påverkar Sagån med 6 70 kg P får. Sagån är i sin tur uppdelad i olika 
vattenförekomster och i 4 av dessa finns reningsverket i Sala angivet som 
påverkanskälla. 

För Sagån mellan Sa/a flygplats och mynningen Lillån anges tre möjliga åtgärder. 

• Installera kemisk Fjällning för breddat avloppsvatten på Sa/a 
avloppsreningsverk 
SYNPUNKT: Vid Sala avloppsreningsverk breddas inget vatten. Allt 
inkommande vatten passerar åtminstone grovrening, kemisk fällning samt 
en sedimenterings bassäng. Föreslagen åtgärd är därför inte relevant för Sala 
avloppsreningsverk 

• Ökad renings av P till 0,1 mgj/ vid Sala avloppsreningsverk 
SYNPUNKT: Idag har Sala kommun tillstånd för utsläpp av 0,3 mg P /L Ingen 
specifik genomgång av Salareningsverk har genomförts av 
Vattenmyndigheten utan sänkningen till 0,1 mg/l är en generell åtgärd. 
Möjligheten för justSalareningsverk att nå 0,1 mg/l har inte utretts. Därför 
är de kostnader som presenteras i åtgärdsprogrammet inte relevanta och 
framtagna utifrån realistiska förhållanden. 

• Sa/a avloppsreningsverk saknar befintlig efterfällning och sandfilter. Ny 
efterfällning och sandfilter och dosering av 30 mi P!Xjm3 ner till 0,1 mgj/ 
SYNPUNKT: Ingen analys är gjord specifikt för Sala avloppsreningsverk 
varför förslaget på åtgärd om hur Sala avloppsreningsverk ska nå O, l mg P fl 
inte är framtagna från realistiska förhållanden. 

För Sagån; H äraströmmen anges att den påverkas av en punktkälla-reningsverk 
med <lO 000 pe. Om det är Salareningsverk som avses så är det inte konsekvent 
angivet då det i övriga sträckor anges att pe är <15 000. 

Hedåkersreningsverk 
I Muråns vattenförekomst (Svartåns avrinningsområde J finns Hedåkers reningsverk 
upptaget i VISS som "ej betydande miljöpåverkan". Men trots detta finns det förslag 
på möjlig åtgärd med ökat reningskrav till 0,1 mg P /L Va-verksamheten i Sala anser 
att det är missvisade att ange förslag på åtgärd när det inte anses vara en betydande 
miljöpåverkan. Kostanden för eventuell åtgärd står då inte alls i proportion till 
övergödningspåverkan för Murån/Svartån. 
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Samråd inom vattenförvaltning 
Vattenmyndigheten vill med detta meddelande påminna om det samråd som 
påhöljades 1 november 2014. Den 29 oktober sände vi ut elektroniska versioner av 
våra samrådsdokument till era aktförvarare. I dagarna erhåller ni även tcyckta 
versioner av fårslagen till förvaltningsplan och åtgärdsprogram. 

Samtliga handlingarna inklusive den som rör miljökvalitetsnormer och 
miljökonsekvensbeskrivningen av åtgärdsprogrammet kan med fördel hämtas 
på vattenmyndighetens hemsida, www.vattenmyndigheterna.se (välj Samråd 
under Aktuellt). 

Myndigheter, kommuner och övriga berörda har fram till den sista april på sig att 
lämna skriftliga synpunkter på dessa handlingar. 

Vi bjuder in till samrådsmöten i distriktet. För att hitta ett möte nära dig, se 
www.vattenmyndigheterna.se (Aktuellt/Samråd/Bottenhavet, eller välj fliken 
Bottenhavet i navigeringsfaltet). 

Har du frågor, kontakta Åke Bengtsson, arbete 0611-34 92 46, mobil 0730-64 19 65, 
e-post ake.bengtsson@lansstvrelsen.se 

Med vänlig hälsning 

&~ 
Åke Bengtsson 
Vattenvårdsdirektör 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Postadress: 871 86 Härnösand 
Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 

Telefon: 0611-34 90 00 
Fax: 0611-34 93 72 

E~post: vasternorrland@lansstyrelsen .se 
www .lansstyre!sen. selvastern o rrl and 

www. vatten my n dig hete n. se/sv/botten havet 


