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Förstudie Svartån- hur har det gått?
Medlemsmöte 21 januari 2020
Skultuna

Program för kvällens möte
Kl.

Innehåll

18.00

Aktuellt Svartåns vattenråd

Susanna Hansen, Västerås stad

18.15

Inmätning av Svartån hösten 2019
Modellen; bygge, kalibrering och körning
Dokumentation av decemberöversvämningen

Markus Petzén, DHI

Uppgifter från länsstyrelsens arkiv
Andra liknande projekt

Fredrik Holmberg, SynLab

Nästa projekt, exempel på innehåll och
finansieringsmöjligheter

Markus Petzén, DHI

19.35

Åtgärder mot övergödning
- gruppdiskussioner

Susanna Hansen, Västerås stad
Alla

19.55

Avslutning och summering

Susanna Hansen, Västerås stad

Aktuellt Svartåns vattenråd
•
•
•
•
•

Förstudie Svartån- resultat och diskussion idag
Bidrag till åtgärder mot övergödning till Svartåns vattenråd
Ansökan om bidrag för åtgärdssamordnare för Svartån
Kort info om tippen i Skultuna, vad händer?
Ny hemsida
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Bidrag till åtgärder mot övergödning
till Svartåns vattenråd
• Vattenrådet skickade i nov. 2019 in en ansökan om 500 000 kr för följande
åtgärder till Vattenmyndigheten:
1. Studiebesök (bussresa) till sjön Öljaren i Katrineholm i slutet av april (30 000 kr)
2. Planering och genomförande av åtgärder mot övergödning i avrinningsområdet (370 000 kr)
3. Biotopvårdande åtgärder i sjöar och vattendrag (100 000 kr)

•
•
•
•
•
•

Beviljades 400 000 kr för de två första delarna i ansökan (ej nr 3)
Genomförs under 2020 (redovisning 15 dec.)
Styrelsen utgör styrgrupp
Eventuell hjälp med genomförandet från åtgärdssamordnare
Planeringsgrupp för studiebesöket har tillsatts, återkommer med info.
Lista med förslag på åtgärder – att fylla på under kvällen!

Ansökan om bidrag för
åtgärdssamordnare för Svartån
•
•
•
•
•

En ansökan om lokala vattenvårdspengar (LOVA) för
att anställa en åtgärdssamordnare i Svartåns
avrinningsområde till Länsstyrelsen
Sökande är Västerås stad och medsökande
Mälarens vattenvårdsförbund
Ansökan motsvarar ca 70 % av en tjänst under två
år (juli 2020- juni 2022)
Om ansökan beviljas anställs åtgärdssamordnaren
troligen av Mälarens vattenvårdsförbund som har
sitt kansli på Länsstyrelsen
Åtgärdssamordnaren ska hjälpa till att genomföra
åtgärder som vi fått pengar till från
Vattenmyndigheten, träffa markägare m fl och även
sprida information om arbetet till andra områden
runt Mälaren

Tippen i Skultuna, vad händer?
• Information finns hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, länk:
https://www.vasteras.se/bygga-bo-ochmiljo/stadsdelar/skultuna/kvarnbacka-31.html
• Sedan i november 2019:
– Besluten som MKN tog är överklagade men gäller ändå. Inhibitionspunkten har varit upp
hos länsstyrelsen som nekade företaget inhibition. De bedriver ingen verksamhet på
platsen.
– Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen avvaktar företagets rapportering 31 januari
– Vid frågor går det bra att kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 021-39 00 00.
– Vattenrådet kan kanalisera frågor till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, kontakta
Susanna Hansen

Ny hemsida 2020
• Samma adress som tidigare www.svartansvattenrad.se
• Sidan är under uppbyggnad

Nu – FÖRSTUDIE SVARTÅN!

