
Styrelsemöte i Svartåns vattenråd 2 september 2021 

Plats: Hos Erik Brate i Bråfors, Fagersta.  

Innan mötet fick styrelsen en guidning på den fina platsen.  

Namn Närvaro (x)/ 
frånvaro (f) 

Styr.  

Per Aldén (ordf.) x Ord. per.alden@nybyel.se 

Susanna Hansen (sekr. kassör) x Ord. susanna.hansen@vasteras.se 

Kent Ragnarsson x Ord. kent.ragnarsson@outlook.com 

Johan Södereng  f Ord. johan.sodereng@gmail.com 

Markus Berglund f Ord. mackemaria@hotmail.com 

Sandra Burman x Ord. sandra.burman@malarenergi.se 

Göran Stahre f Ord. lars.goran.stahre@vasteras.se  

Inga-Lill Boija x Ord. inga-lill@sorbogardarna.se 

Stefan Sjödin x Ord. stefan_sjodin@spray.se 

Anton Lindblad f Ers. anton@swedishenergy.se 

Erik Brate x Ers. erik.brate@gmail.com  

Henrik Berndtsson (vice ordf.) f Ers. henrik@bmagri.se 

Gunnar Rosén f Ers. gurosen@gmail.com 

Linn Hemlin x Ers. linn.hemlin@sala.se 

Anna Malmström f Ers. anna.malmstrom@vafabmiljo.se  

John de Jong f Ers. info@edensgarden.se 

Per-Arne Blomberg f Ers. perarne.blomberg@hotmail.com  

Monica Yngvesson f Ers. monica.yngvesson@perpersgarden.se 

Camilla Ranlund (åtg.samordn.) f  camilla.ranlund@vasteras.se  

 

1. Ordfö rande ö ppnar mö tet 

Ordförande Per Aldén öppnade mötet. 

2. Val av mö tesfunktiöna rer 

Till justerare valdes Sandra Burman. Protokollet kan godkännas via e-post. 

3. Fö rega ende prötököll 

Kvarstående punkter från tidigare protokoll:  

1. Kvarstår hantering av inkomna motioner till årsstämman 2020.  

2. Flytt av hemsidan till Mälarens vattenvårdsförbund har nu gjorts. Ny adress till hemsidan är 

www.malaren.org/vattenrad/svartans-vattenrad/. Det ska skickas ut information om detta 

och det ska också läggas information på vattenrådets nuvarande sida.  

3. Ett förslag om att ha ”VISS-skola” vid ett kommande styrelsemöte. Genomförs när vi har ett 

digitalt möte. Förslagsvis vid nästa möte.  
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4. Projektet som innebär att ta fram en åtgärdsplan för Svartån går ut på att konkretisera och 

förankra de förslag till åtgärder som finns i t ex VISS eller som föreslås från våra medlemmar. 

Västerås stad ska upphandla en konsult som kan hjälpa till med arbetet. En upphandling 

behöver göras, har inte påbörjats ännu.  

 

4. Ekönömi 

Dagens saldo är 435 492,40 kr.  

6 april sista medlemsavgiften. Därefter har fakturor inkommit för hemsida.  

Vi har tack vare Inga-Lill fått rabatt på Handelsbanken.  

Vattenrådet har inte haft några större utgifter i år, men väntar kostnader för 

hushållningssällskapets och andra konsulters insatser i övergödningsprojektet där även 

studieresan kommer att generera kostnader.  

5. Å tga rdssamördnare Camilla Ranlund presenterar sig  

Utgår, då Camilla tyvärr skadat sig och inte kunde komma på mötet.  

6. Vattenra dets ö vergö dningspröjekt, fö rslag pa  a tga rder 

- Hushållningssällskapet har tagit fram ett enkelt underlag för åtgärder vid Sör Hörende. Vi 

tittade gemensamt på det på mötet. Camilla kommer att jobba vidare med underlaget, mest 

intressant är troligen att göra den mindre fosfordammen. Skulle kunna rymmas i 

vattenrådets eget övergödningsprojekt. Mera detaljerat förslag behöver tas fram.  

- Camilla har även varit ute och träffat Erik Kempff och tittat på några förslag på åtgärder på 

hans mark. 

- Inom kort kommer också åtgärdsförslag för Gussjön, kanske kan vattenrådet stötta i det 

arbetet.  

Styrelsens inriktning är att gå vidare med åtgärdsförslag nr 2 och 4 vid Sör Hörende. Inga-lill kan 

hjälpa till att ta fram ett förfrågningsunderlag när det blir dags. Det finns sannolikt lokala grävare 

som kan hjälpa till att schakta.  

7. HVO-tank i Va sterfa rnebö  

Sala kommun försöker uppnå målet fossilfri fordonsflotta men det saknas drivmedel i delar av 

kommunen och i Västerfärnebo önskar man därför ställa upp en HVO-tank (vegetabilisk diesel) 

för hemtjänsten, men den kommer även att vara publik. Cisternen kommer att hamna på en 

fastighet som hamnar ganska nära Svartån. En invallning kommer att göras av kommunen som 

extra säkerhetsåtgärd.  

Styrelsens kommentarer: Att ha en invallning eller ett tråg runt pumpen känns som en bra åtgärd 

mot att det ska ske läckage av HVO från tanken. Det skulle vara bra om det finns en 

uppsamlingsbrunn med oljeavskiljare, om det ändå skulle bli läckage av något slag. 



Absorptionsmedel skulle vara bra att ha tillgängligt om läckage uppstår. Om det ska skalas upp, 

är det inte en lämplig plats. Då skulle man t ex kunna använda den f d macken i annat läge. Ett 

alternativ är att fastighetsägaren där tanken är tänkt erbjuds ett arrende på kommunens mark 

(vid fd macken/pizzerian). Då skulle man på sikt kunna använda pumpen för lantbrukare också, 

när krav kommer på att de ska köra på HVO.  

Sekreteraren har de underlag som Linn Hemlin visade på mötet (produktblad, Säkerhetsdatablad 

och karta över den tänkta lokaliseringen).  

 

8. Studieresa till O ljaren öch Tysslingen 21 september 

Pga coronarestriktioner så kan vi behöva genomföra studieresan i lite mindre format, dvs inte gå 

ut så brett med inbjudan som det var tänkt ursprungligen. Intresseanmälan senast imorgon 3/9 

till Susanna. Så här långt har några personer anmält intresse (5 pers). 

  

9. Utveckling av vattenra det 

Hur ska vi utveckla vattenrådet för att kunna arbeta mer aktivt med åtgärder? Det finns exempel 

på vattenråd (framför allt i Skåne), där åtgärdsarbetet är omfattande. Det är flera frågor som 

kommer upp om vi vill att vattenrådet ska arbeta med åtgärder: 

- Ekonomiska frågor.  

o En större ekonomi och ett ansvar kopplat till den. Det blir mer pengar att hantera. 

Bokföring med mera skulle eventuellt kunna läggas över på Mälarens 

vattenvårdsförbund om vi utökar verksamheten och känner att vi inte mäktar med, 

en förfrågan skickas till förbundet.   

o Vad händer om något till exempel blir dyrare än vi räknat med, eller en entreprenör 

går i konkurs? I en ideell förening är man inte personligt ekonomiskt ansvarig om 

man sitter i styrelsen. Vad ställer bidragsgivarna för krav om jobbet om man inte får 

åtgärderna gjort.  

- Juridiska frågor.  

o Vad har vattenrådet för ansvar i de åtgärder som görs? Vi behöver ha en strategi för 

hur vi förvaltar resultaten och om vi har ansvar för skötsel av en åtgärd som vi låtit 

genomföra.  

- Eftersom vi nu driver ett åtgärdsprojekt, så får vi prova oss fram och se vilka frågor som 

dyker upp och hitta rutiner för att hantera dem vartefter.  

 

 

10. Laget runt (i ma n av tid) 



- 

11. O vriga fra gör 

1. Stefan tog upp att betesdjur trampar på åbrinken, vilket kan orsaka läckage av jord och 

gödsel. Detta gäller både egna markägares mark och utarrenderad mark.  

Det skulle behövas bättre tillsyn i den här frågan. Det kan vara både Länsstyrelsen och 

kommunerna som har tillsyn. Det är för stort antal djur per yta. Ofta är det sådana marker 

där man har bidrag för att beta marken. Förs fram till Lst för dialog om hur man kommer åt 

detta, så det påverkar vattenkvaliteten också. 

2. Hästar och hästhållning. Inom projektet LIFE IP Rich Waters görs det åtgärder för att minska 

påverkan på vatten från hästverksamhet, https://www.richwaters.se/vara-projekt/minskad-

overgodning-fran-hastgardar/. Är detta något som kan tillämpas i Svartån?   

 

3. Enskilda avlopp, hur går det i området (Svartån)? Sala kommun har kommit ganska långt med 

avloppen i Sagåns avrinningsområde, men inte lika långt i Svartån. I Västerås har man 

kommit ganska långt med både tillsyn och åtgärder. Även i Norbergs kommun pågår tillsyn 

och åtgärder.  

12. Na sta mö te 

Nästa möte föreslås genomföras digitalt via Teams den 19:e oktober kl 17.30. Kallelse med länk 

skickas ut via Outlook av Susanna. 

13. Mö tet avslutas 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse.  

 

Bråfors, 2 september 2021, 

                         

Susanna Hansen          Sandra Burman 

Sekreterare          Justerare 
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