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Inbjudan att teckna hållbarhetslöfte för vatten
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Hållbarhetslöften Vatten, daterade 2021-09-24, antas.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna beslutade löften med
Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ärendet
Bakgrund
Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag som består i att vägleda och samordna
länets arbete med de nationella miljömålen. Uppdraget omfattar att upprätta och
genomföra regionala åtgärdsprogram för att öka takten i genomförandet av
åtgärder som bidrar till att länets miljötillstånd förbättras och att miljömålen nås.
Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljö och klimatråd valt att
genomföra uppdraget genom att ta fram fyra regional åtgärdsprogram under
begreppet Färdplan för ett hållbart län. Varje åtgärdsprogram samlar åtgärder för
länets aktörer inom ett temaområde och varje program har en fyraårig
genomförandeperiod. Programmets temaområden är:


Klimat och energi



Ekosystem och biologisk mångfald



Vatten



Samhällsutveckling

Inom ramen för varje åtgärdsprogram ges kommunen möjlighet att teckna
hållbarhetslöften. Genom ett hållbarhetslöfte förbinder sig kommunen att
genomföra ett antal åtgärder och aktiviteter, enskilt eller i samverkan med andra
aktörer. Kommunen sätter egna verksamhetsmål för åtgärderna och ansvarar för
finansiering samt för att åtgärdsarbetet omhändertas i den egna verksamheten. För
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Enköpings del föreslås åtgärdsarbetet integreras med respektive nämnds arbete
med långsiktig plan eller årsplan (beroende på när nya löften beslutas tidsmässigt).
Tecknade löften gäller under hela programperioden 2021-2024 och nya löften kan
adderas till under samma period. Signering av hållbarhetslöften görs av
kommunstyrelsens ordförande vid en årlig ceremoni där länets åtgärdsarbete
uppmärksammas.
Enköpings kommun tecknade hållbarhetslöften för 7 åtgärder i åtgärdsprogrammet
för Klimat och Energi hösten 2019 samt för 12 åtgärder i åtgärdsprogrammet för
Ekosystem och biologisk mångfald hösten 2020.
Ärendets beredning
Framtagandet av förslag till hållbarhetslöften – Vatten - har skett i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF), majoriteten av åtgärderna ligger inom
ramen för SBFs ansvarsområde. Men även miljö- och byggnadsförvaltningen
(MBF), upplevelseförvaltningen (UPF) och utbildningsförvaltningen (UF) har ingått i
samarbetet.
I förslaget finns aktiviteter fördelade på 12 olika åtgärder. Åtgärderna är:


Smart vattenanvändning



Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs



Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola
och förskola



Genomför utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare kopplat
till vatten som resurs



Hållbar vattenplanering



Minska utsläpp av övergödande ämnen från reningsverk, dagvatten och
enskilda avlopp



Minska belastningen av näringsämnen från exempelvis primärproduktion,
livsmedelsförädling, hästhållning och andra verksamheter



Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen



Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från reningsverk och dagvatten



Minska belastningen på yt- och grundvatten från förorenade områden
och/eller pågående verksamheter



Öka kunskap och förståelse kopplat till miljöskadliga ämnen



Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden
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De resursbedömningar som gjort visar att flera av åtgärdernas föreslagna
aktiviteter ryms inom befintliga resurser, men att verksamheterna kan behöva
omfördela resurser och omprioritera i sin verksamhetsplanering. Dock behöver ett
par av aktiviteterna ytterligare resurser, och behöver hanteras i budgetprocessen. I
några av aktiviteterna kan exempelvis LONA- eller LOVA-bidrag sökas.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen ser hållbarhetslöften som ett bra verktyg för att
förverkliga den politiska ambitionen i kommunfullmäktiges långsiktiga plan för
2020-2023 och för att driva på vattenarbetet framåt.
Att arbeta med åtgärdsprogrammen ger kommunen möjlighet att konkretisera sitt
hållbarhetsarbete under en flerårsperiod. Att teckna hållbarhetslöften ger också
kommunen bra förutsättningar att sätta fokus vattenfrågorna.
Ekonomiska konsekvenser
Se resursbedömning under varje åtgärd i beslutsunderlaget. Kostnader för
åtgärderna hanterad i ordinarie budgetprocess eller med sökta statliga medel. Att
jobba förebyggande med vattenkvalitet kostar mindre än att åtgärda förorenade
och/eller på andra sätt förstörda vatten förekomster i efterhand.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Ett rent vatten är bra för samhället som helt.
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Ett löfte mellan kommunen och länsstyrelsen
Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring mellan Länsstyrelsen och
kommunen med syfte att stärka genomförandet av de fyra regional
åtgärdsprogrammen i ”Färdplan för ett hållbart län”. Löftet beskriver de åtgärder
kommunen åtar sig att genomföra ur åtgärdsprogrammet.
Tecknade löften gäller under hela programperioden 2021-2024. Signering av
hållbarhetslöften görs av kommunstyrelsens ordförande vid en årlig ceremoni
där länets åtgärdsarbete uppmärksammas.

Positiva mervärden
Förutom att kommunen ges möjlighet att fördjupa och konkretisera sitt
hållbarhetsarbete inom ett antal områden under en flerårsperiod ser Enköping
fler positiva mervärden av att signera hållbarhetslöften.
De kommuner och aktörer som ansluter sig till samma aktiviteter kommer kunna
ingå i en samverkansgrupp som kan utbyta erfarenheter och inspirera varandra i
genomförandet av åtgärderna. Enköping ser samverkan som en naturlig och
nödvändig del av kommunens arbete. Tillsammans med andra kan vi komma
ännu längre.
Alla aktörers löften kommer även kommuniceras ut via framförallt länsstyrelsens
externa websida. Det är positivt som ett komplement till kommunens egen
kommunikationsinsats och gör att budskap kommer kunna nå fler målgrupper.
Då många av löftena handlar om hållbar livsstil och beteendefrågor är
kommunikation ett viktigt verktyg för att få genomslag och effekt av åtgärderna.

Uppföljning
Antagna hållbarhetslöften kommer följas upp årligen av Länsstyrelsen.
Uppföljningen fokuserar på genomförandet av åtgärder i förhållande till uppsatt
verksamhetsmål.
Uppföljning kommer fokusera på status på genomförande av åtgärd/aktivitet
enligt en graderad skala. En sammanställning av uppföljningen kommer att
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presenteras för Uppsala läns Miljö- och klimatråd, samt publiceras på
Länsstyrelsens externa webbsida.
Den interna uppföljningen av aktiviteterna görs utifrån verksamhetsplaneringen
och sammanställs av kommunledningsförvaltningen. Vissa aktiviteter löper över
hela programperioden medan andra aktiviteter gör under ett specifikt
verksamhetsår. De berörda förvaltningarna har själva bedömt när under
programperioden aktiviteten ska genomföras.

Enköpings beslutade mål för en mer hållbar kommun
I detta avsnitt beskrivs hur hållbarhetslöften blir en integrerad del i kommunens
långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor.

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023
Agenda 2030 målen
I den långsiktiga planen för 2020-2023 har fullmäktige särskilt lyft fram vikten av
Agenda 2030 målen:


Mål 3: God hälsa och välbefinnande
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Mål 4: God utbildning till alla
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Kommunfullmäktiges 20 övergripande mål
Kommunfullmäktiges långsiktiga plan utgörs av 20 övergripande mål inom
kommunens sex uppgifter:

De hållbarhetslöften som nu ska beslutas berör framförallt uppgiften om att
skapa förutsättningar för en hållbar och trygg livsmiljö.
Det aktuella KF-målet är:

”I kommunen tar vi ansvar för vår natur och bidrar till hållbara miljöer.”

Förslag till prioriterade hållbarhetslöften Vatten
Totalt pekas 13 åtgärder ut i åtgärdsprogrammet, de är indelade i fem
fokusområden:


Vatten som resurs
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Vattenplanering
Näringsämnen
Miljöskadliga ämnen
Vattenskydd

Enköpings kommun väljer främst att fokusera på åtgärder och aktiviteter som
ligger i linje med prioriterade mål från fullmäktige och inom de områden som
kommunen vill se störst förflyttning. Då kan löftet fungera pådrivande och sätta
extra ljus på de politiska ambitioner som finns.
På följande sidor beskrivs åtgärder och aktiviteter som har valts ut efter
diskussioner vid flera förberedande möten både inom
förvaltningsorganisationen och med politiker i berörda nämnder.

Fokusområde Vatten som resurs
Vatten är vår viktigaste naturtillgång och vårt viktigaste livsmedel. Tillgången till
rent vatten är en angelägenhet för alla i vårt samhälle. Under de senaste åren har
allt fler kommuner fått problem med vattenbrist. Klimatförändringar
tillsammans med nationella och globala krav gör att vi måste använda vatten på
ett hållbart sätt.

Åtgärd 1. Smart vattenanvändning
För att bidra till en hållbar vattenanvändning kan smarta arbetssätt tillämpas,
som gör att vattenförbrukningen minskar. De handlar både om kommunens
egen vattenanvändning men också åtgärder som underlättar för allmänheten
och för verksamheter att minska vattenförbrukningen. Exempelvis kan införande
av digitala mätare skapa en effektivisering av arbetsflöden, minskad
administration samt ger möjlighet att upptäcka läckor i tidigt skede och ger
förutsättningar för att mer detaljerat kunna följa upp vattenförbrukningen.
Utgångsläge Enköping
Eftersom Enköpings kommun har en begränsad vattenresurs i form av
grundvatten har man arbetat aktivt med kampanjer och interna arbetssätt för
att spara vatten.
När måltidsservice projekterar för nya kök köper man in maskiner som
återanvänder vatten i så stor utsträckning som möjligt samt ugnar med
självrengöring.
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Valda aktiviteter
1.1 Identifiera egna verksamhetens vattenanvändning och prioritera samt
planera för dricksvattenbesparande åtgärder.
 Bedriva aktiv läcksökning för att minimera vattenförluster på
ledningsnät (SBF)
 Arbeta på att hitta bra sätt att samla in regnvatten för bevattning av
växtbäddar i kommunens parker och anläggningar (SBF)
1.2 Byta till snålspolande munstycken, kranar, duschar och toaletter.
 Alla kranar som byts ut i befintliga byggnader ska vara snålspolande och
sensorstyrda där det är möjligt. (SBF)
 Våra nybyggnationer ska uppfylla kraven för miljöbyggnad silver (SBF)
1.X Annan vattenbesparande aktivitet



Ta fram underlag som beskriver hur en övergång till digitala
vattenmätare kan ske samt ta fram en planering för detta (SBF)
Se över om bevattningen kan ske på ett bättre och effektivare sätt.
Jobba vidare med vattenbesparande åtgärder för bevattning av
gräsplaner (UPF)

Resursbedömning
Aktiviteterna bedöms inte medför behov av ökade resurser i dess nuvarande
formulering och ambition, utan kan genomföras utifrån befintlig
resurstillsättning. Aktiviteterna finns redan med i befintlig budgetplanering.

Åtgärd 2. Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till
vatten som resurs
Vi är vana vid att ha gott om dricksvatten i Sverige men under de senaste åren
har allt fler kommuner fått problem med vattenbrist eller nått sin maxkapacitet.
Klimatförändringar gör att vi behöver använda vatten på ett mer hållbart sätt
och jobba aktivt med vattenbesparing.
Utgångsläge Enköping
Enköping baserar sin dricksvattenförsörjning till allra största del på grundvatten.
Vi saknar kunskap om hur stort vattenuttag som är hållbart och vi har en snabbt
ökande befolkning vilket gör att det är viktigt att arbeta aktivt med
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vattenbesparing. Vattenbesparingskampanjer har genomförts sedan 2018 och vi
ser ett fortsatt stort behov av att fortsätta med detta.
Valda aktiviteter
2.1 Delta i befintliga vattenbesparande informationskampanjer.


Delta i Svenskt vattens kampanj ”Hållbar vattenanvändning” (SBF)

2.3 Ta fram koncept för informationsinsatser och aktiviteter gärna i samverkan
med fler aktörer.



Utforma koncept för kommunikation för hyresgäster tillsammans med
Enköping hyresbostäders (EHB) (SBF)
Delta i projektet Vattenbesparing djurgårdar (SBF)

2.6 ”Kranmärka” sin verksamhet – använda kranvatten istället för förpackat
vatten, kolsyremaskin kan ersätta kolsyrade drycker (KLF)
Resursbedömning
Aktiviteterna kan genomföras med befintlig bemanning. Dock behöver aktuella
verksamheter se till att tid avsätts för genomförande. Att kranmärka sin
verksamhet kan även bidra till minskade utgifter.

Åtgärd 3. Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och
hållbar utveckling i skola och förskola
För att uppnå en hållbar utveckling kopplat till vattenfrågor är det viktigt att
tidigt ge barnen en god kunskap om hur de själva kan bidra. I läroplanen för
skola och förskola är hållbar utveckling tydliga arbetsområden. Uppdraget att
arbeta med detta finns därför redan för skolan men vi kan jobba för att
underlätta lärandet genom att tillhandahålla bra material.
Utgångsläge Enköping
I Enköping finns ett antal evenemang och koncept som är till för att underlätta
för skolan att få praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper, exempelvis
Naturskolans vattenteman, de årliga eventen runt Enköpingsåns dag och
biologisk mångfald med flera. Skolan har också möjlighet att få guidning och
visning av vattenparken på Korsängen. Det pågår planering för att bygga ett
nytt reningsverk på en ny plats vilket kommer försvåra möjligheterna för
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skolorna att ta sig dit. Det kan finnas behov att samordna studiebesök och
underlätta för skolorna genom att utforma studiebesökskoncept.
Valda aktiviteter
3.1 Använda/genomföra (och vid behov ta fram) inspirerande och
kunskapshöjande material och aktiviteter för barn och unga.
3.2 Använda/genomföra (och vid behov ta fram) inspirerande och
kunskapshöjande material och aktiviteter för personal.




Samhällsbyggnadsförvaltningen (VA) och utbildningsförvaltningen ska
gemensamt utforma inspirerande och kunskapshöjande material och
aktiviteter som underlättar för skolan att uppfylla läroplanens mål för
hållbar utveckling (både 3.1 och 3.2)
Naturskolan jobbar vidare och utvecklar sitt tema ”Vatten och Livet” (UF)

Resursbedömning
Aktiviteterna bedöms inte medföra behov av ökade resurser och kan
genomföras inom befintlig budgetram, men en omfördelning av befintliga
resurser kan behöva göras för att säkerställa att tiden avsätts.

Åtgärd 4.Genomför utbildnings- och informationsinsatser för
beslutsfattare kopplat till vatten som resurs
Vattenfrågan berör oss alla. Idag hanteras frågan av stat, regionala myndigheter,
kommuner, verksamhetsutövare, markägare med flera. För att skapa en stabil
och långsiktig vattenförvaltning behöver samverkan och kunskapsförmedling
genomföras via flera olika informationskanaler. Det finns ett stort behov av att
öka medvetenheten om vattenfrågan såväl internt på kommunen, hos andra
myndigheter, externt mot markägare och andra intressenter.
Utgångsläge Enköping
Kommunen är beredd att växla upp arbetet för att förbättra vattenkvaliteten.
Övergripande sker samverkan idag med vattenmyndighet, länsstyrelse, övriga
kommuner och markägare som vi delar avrinningsområden med. För Mälaren
har vi sedan lång tid etablerat samverkan med Mälarens vattenvårdsförbund
och genom att vara en del av Mälaren – En sjö för miljoner. I den omorganisation
som Mälarens vattenvårdsförbund beslutat att genomföra är Enköpings
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kommun en aktiv del. Vi har också ett samarbete kring vatten inom
kommunsamarbetet 4M.
Enköpings kommun är en del av samverkan med vattenvårdsgruppen i Uppsala
län. Samverkan drivs av Upplandsstiftelsen och är ett forum för kommunerna i
Uppsala län.
En viktig part i arbetet med att få till åtgärder är länsstyrelsen. De sitter på
kompetens och pengar för vattenvårdsåtgärder. Kommunen ser att vi behöver
få till ett bättre samarbete med länsstyrelsen om de komplexa
vattenvårdsfrågorna.
Vi har idag etablerat vattenråd för Enköpingsån och Örsundaån. Arbetet har
precis påbörjats och vi behöver vara uthålliga för att vi ska få till ett långsiktigt
arbete. I närtid behöver vi stärka samverkan med Heby kommun, som också är
en del av Örsundaåns avrinningsområde.
Internt på kommunen har vi en fortbildningsresa vi behöver göra, att genomföra
olika typer av förvaltningsövergripande vattendragsvandringar behöver vara en
del av denna resa.
Valda aktiviteter
4.1 Genomföra länsgemensamt vattendag (Världsvattendagen), inriktning
bestäms av länets Miljö- och klimatråd. (SBF och KLF)
4.X Genomföra samverkan mot bättre vattenkvalitet







Verka för att Länsstyrelsen i Uppsala län startar ett Regionalt
Vattenforum (SBF)
Verka för att få till stånd ett kommunövergripande samarbete för vatten
med Heby kommun (SBF)
Verka för att skapa mellankommunala vattenvårdsprojekt, Lova/Lona
(SBF)
Fortsatt arbete med vattenråden (SBF)
Ta fram en kommunikationsplan för kommunens arbete med
vattenförvaltning (SBF)
Vattendragsvandring med relevanta delar av kommunorganisationen. Vi
behöver stärka vårt arbete med kantzoner mot vatten, förstå
förvaltningarnas olika förutsättningar till att kunna genomföra
vattenvårdsarbete med mera (SBF och KLF)
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Resursbedömning
Fler utbildningstillfällen för förtroendevalda kan leda till ökade utgifter för
arvoden. Övriga aktiviteter bedöms inte medföra behov av ökade resurser och
ryms inom befintliga ramar.

Fokusområde Vattenplanering
Vatten har många värden, ekologiska sociala och ekonomiska. Genom att arbeta
strategiskt och sammanhållet med vattenplanerings skapas bättre
förutsättningar för en effektiv hantering vatten.

Åtgärd 6. Hållbar vattenplanering
Arbetet med vatten bottnar i EU:s Vattendirektiv (2000/60/EG) som antogs 2000
och som ska skydda och förbättra vattenmiljöerna inom medlemsstaterna i EU.
Sverige har delats in i fem stycken så kallade vattendistrikt. För varje distrikt
ansvarar en Vattenmyndighet för att samordna arbetet i distriktet.
Vattenmyndigheten tar fram förvaltningsplan inklusive åtgärdsprogram. I
åtgärdsprogrammen pekar Vattenmyndigheterna ut ett antal åtgärder som ska
genomföras av myndigheter och kommuner. Kommunen har 8 åtgärder som
man behöver genomföra för att bidra till arbetet med att nå upp till en bättre
vattenkvalitet.
Utgångsläge Enköping
Sedan några år har Enköpings kommun organiserat ett
förvaltningsövergripande strategiskt vattenarbete med koppling till den
politiska nivån. Till detta har kommunen också inrättat en vattenrådgivare vars
huvuduppgift är att stötta markägare med att genomföra vattenvårdsåtgärder.
Kommunen har arbetat fram vattenplan och dagvattenplan. Planerna kommer
att beslutas under 2021 eller början av 2022. Ett annat viktigt styrdokument är
VA-planen som nu verkat i några år och som har behov av att revideras.
Kommunen behöver fortsätta sitt arbete med implementering dessa planer.
För flera av de yt- och grundvattenförekomster som rinner genom Enköpings
kommun saknas relevanta data för att kunna klassificera vattenkvalitet. I vissa
vatten finns någon form av miljöövervakning, men i många av våra vatten
saknas relevant övervakning. Befintlig övervakningen omfattar dock ofta flera
syften, exempelvis kontroll av enskilda verksamheters miljöpåverkan på vatten,
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naturvärdesbedömning, dricksvattenkontroll med mera. Det finns ett behov av
att göra en bättre matchning av övervakningen så att den bättre svarar på
vattenförvaltningens behov. Den kommunala rollen inom miljöövervakningen
är delvis känd men det saknas underlag för att klara ut hela ansvaret.
Kommunen behöver finna sin roll inom miljöövervakningen av vatten och vi
behöver göra det i samverkan med andra organisationer som också arbetar med
övervakning av vattenmiljöer.
Det konkreta åtgärdsarbetet är ofta komplicerat. Genomförandet av åtgärd på
viss plats måste föregås av omfattande förankringsarbete med markägare för
godkännande av åtgärd. Det måste vara tydligt varför viss typ av åtgärd behöver
genomföras. Här behöver miljöövervakningen kopplas in och vi behöver
samverka med de verksamhetsutövare som påverkar vatten. I en lokal
åtgärdsplan bör åtgärderna plockas fram och förankras.
Valda aktiviteter
6.1 Upprätta eller revidera plan för dricksvatten, spillvatten och dagvatten och
genomföra åtgärder i enlighet med planen.




Genomföra åtgärderna i vattenplan och dagvattenplan (SBF)
Aktualitetspröva VA-planen och uppdatera denna vid behov (SBF)
Etablera och sjösätt samverkansgrupp för förvaltningsövergripande
arbete om dagvattenfrågor (denna grupp ska arbeta med att följa upp
utpekade aktiviteter i dagvattenplanen) (SBF)

6.3 Ta fram och genomföra förvaltningsövergripande vattenplanering med
fokus på yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder.



Ta fram Lokala Åtgärdsplaner (LÅP) för vattenförekomster i kommunen
(SBF)
Ta fram en förvaltningsövergripande miljöövervakningsplan för
vattenförekomster i Enköpings kommun. Ska ske i samverkan med andra
berörda aktörer (SBF)

Resursbedömning
Aktiviteterna bedöms inte medföra behov av ökade resurser och kan
genomföras inom befintlig budgetram, förutsatt att medel blir avsatta i en
vattenförvaltningsbudget. Framtagande av en övervakningsplan väntas kosta
cirka 200 000 kr att ta fram. En övervakningsplan kan med fördel tas fram med
stöd av statliga medel.

10 (19)

Rapport
2021-09-24

Fokusområde Näringsämnen
De näringsämnen som når våra sjöar, vattendrag och hav kan ha många källor,
både naturliga och mänskliga. När tillgången på näringsämnen i vatten blir för
stor uppstår det negativa effekter på miljön exempelvis övergödning. Det är
därför viktigt att jobba med att minska utsläppen av övergödande ämnen.

Åtgärd 7. Minska utsläpp av övergödande ämnen från
reningsverk, dagvatten, enskilda avlopp
För att kunna minska utsläpp av övergödande ämnen behöver reningsverk,
dagvattenhantering och enskilda avloppsanläggningar utformas på bästa sätt.
Utgångsläge Enköping
Det befintliga reningsverket i Enköping klarar inte av att rena tillräckligt bra
kopplat till nyare krav. Det går inte att bygga om på plats och det finns inte plats
att lägga en ny anläggning i närheten. Dessutom är läget utsatt både genom
närheten till ån och dåliga grundläggningsförhållanden. Det kommer därför att
byggas ett nytt reningsverk några kilometer därifrån med en ny utsläppspunkt
något längre nedströms i Enköpingsån. Det nya reningsverket kommer att bidra
till betydligt lägre utsläpp av övergödande ämnen.
Kommunen har under de senaste åren arbetat med att ta fram en
dagvattenplan, som en del av det stora vattenvårdsprojektet Life IP Rich Waters.
Dagvattenplanen ska beslutas under våren 2022.
Planering för att ansluta ett antal omvandlingsområden till kommunalt avlopp
pågår vilket kommer leda till att övergödningen minskar från enskilda avlopp.
Genom tillsyn och prövning kan kommunen ställa krav på eller följa upp, genom
tillsyn, att belastningen från dagvatten, reningsverk och enskilda avlopp
minskar. Miljöavdelningen har pågående investeringsprojekt där krav på bättre
rening ställts på enskilda avlopp. Uppföljning av projekt kommer att ske.
Miljöavdelningen kommer starta upp nytt investeringsprojekt för enskilda
avlopp. I det nya projektet kommer krav på rening ställas där det finns behov av
bättre rening. Miljöavdelningen gör tillsyn på minireningsverk. Syftet med
tillsynen är att ägarna till minireningsverken ska ha den kunskap som behövs för
att sköta dem på ett bra sätt.
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Valda aktiviteter
7.1 Minska övergödande ämnen från reningsverk.


Bygga nytt reningsverk i syfte att minska utsläpp av övergödande
ämnen till Enköpingsån (SBF).

7.2 Minska övergödande ämnen från enskilda avlopp





Bygga ut kommunalt vatten och avlopp enligt utbyggnadsplanen i VAplan, för att minska utsläpp från enskilda avlopp (SBF)
Uppföljning av genomfört investeringsprojekt (MBF)
Starta upp nytt investeringsprojekt för enskilda avlopp (MBF)
Tillsyn på minireningsverk (MBF)

7.3 Minska övergödande ämnen från dagvatten.



Se över möjligheten att utöka kapacitet i befintlig dagvattenpark på
Korsängen (SBF)
Genomföra åtgärder i enlighet med dagvattenplanen (SBF)

Resursbedömning
Kostnaderna för byggandet av ett nytt reningsverk har redan behandlats i
berörda nämnder och kommunfullmäktige och ligger utanför hållbarhetslöftet.
Det samma gäller kostnaden för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp
som ligger i utbyggnadsplanen. Kostnaden för investeringsprojekt kring
enskilda avlopp finansieras med stöd av tillsynsavgifter. Kostnader för dagvatten
ligger i dagvattenplanen och hanteras i aktuell budgetprocess.

Åtgärd 8. Minska belastning av näringsämnen från exempelvis
primärproduktion, livsmedelsförädling, hästhållning och andra
verksamheter.
Vattenförekomsterna inom Enköpings kommun når idag inte upp till god
ekologisk status, som ett resultat av ett för stort läckage av näringsämnen som
bidrar till övergödning av vattenmiljöerna. Den främsta källan är diffust läckage
av näringsämnen från vår stora areal av jordbruksmark. Enköpings kommun är,
den kommun i landet, näst efter Gotland, som har störst areal jordbruksmark.
Enskilda avlopp och reningsverkens utsläpp av renat avloppsvatten är andra
källor som också bidrar till övergödningen.
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Utgångsläge Enköping
Enköpings kommun är själv ägare av jordbruksmark och skog. På vår mark har vi
själva möjlighet att genomföra olika typer av åtgärder för att minska
näringsläckaget. Det kan till exempel ske vid förnyelse av avtal eller vid
nytecknade avtal.
Kommunen har även ansvar för tillsyn av jordbruksföretag. Inom tillsynsrollen
har vi möjlighet att ställa krav som leder till minskat läckage av näringsämnen.
Tillsynen genomförs i enlighet med den tillsynsplan som man årligen ser över.
Förankring av vattenförvaltning i Sverige har i första hand skett genom
samverkan mellan stat, region och kommun. Samverkan har varit inriktad på att
informera om vattenförvaltningens behov och om vilka åtgärder som behöver
komma till stånd för att vattenkvaliteten ska bli bättre. Lokala markägare och
andra intressenter i avrinningsområdena har i stor utsträckning utelämnats från
denna samverkan. Vattenförvaltningsarbetet har fortfarande ett
samverkansunderskott på lokala nivån. Den satsning på vattenrådgivare, som
kommunen gick in i genom LEVA 2018, har under 2021 permanentas på
kommunen. Vattenrådgivaren ska stötta och underlätta för jordbruksföretag att
genomföra vattenvårdsåtgärder (se kap 6 om vattenförvaltning).
Valda aktiviteter
8.2 Minska läckage av näringsämnen genom exempelvis rutiner, arbetsformer
och/eller investeringar inom den egna verksamheten.


Kommunen behöver utreda möjligheten att i våra arrendeavtal villkora
om vattenvårdande åtgärder, kan exempelvis vara att minska läckage av
näringsämnen från jordbruksmark genom att etablera skyddszon,
strukturkalka åkermark eller anlägga våtmark (SBF)

8.3 Utöka och prioritera tillsyn av exempelvis primärproducenter och
livsmedelsförädling enligt relevant lagstiftning, exempelvis Miljöbalken kapitel
12.


Miljöavdelningen prioriterar tillsyn på lantbruk med syfte att minska
övergödande ämnen (MBF)
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Resursbedömning
Aktiviteterna bedöms inte medför behov av ökade resurser i dess nuvarande
formulering och ambition, utan kan genomföras utifrån befintlig
resurstillsättning.

Åtgärd 9. Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen
Näringsämnena kväve och fosfor är grundläggande för allt liv. Det finns ett
omfattande forskningsunderlag på det här området. I många fall finns det
modeller som beskriver näringsflödena i våra övergripande avrinningsområden.
Det som fattas är mer lokala data från vattenförekomsterna. Där det finns
reningsverk med utsläpp av renat avloppsvatten finns det också uppföljning via
egenkontrollprogram. Där denna belastning saknas finns ingen övervakning.
Utgångsläge Enköping
Sedan 2018 har vi genomfört kartläggning och analys av näringsämnen inom
Enköpingsån och Örsundaåns avrinningsområden. Underlaget behöver
sammanställas per vattenförekomst. Till detta finns pågående
egenkontrollprogram för reningsverken. Det gedigna underlaget behöver
sammanställas i en populärare version som gör det möjligt för beslutsfattare och
allmänhet att ta till sig.
Valda aktiviteter
9.2 Bidra till kunskapsuppbyggnad genom exempelvis miljöövervakning,
forskning och utveckling.




Delta i forskningsklustret VA-kluster Mälardalen (SBF)
Sammanställa den kunskap som tagits fram om vattenförekomsterna
inom Enköpingsån och Örsundaån (SBF)
Bryta ned belastningen av näringsämnen per markslag inom
avrinningsområdet (SBF)

Resursbedömning
Aktiviteterna bedöms inte medför behov av ökade resurser i dess nuvarande
formulering och ambition, utan kan genomföras utifrån nuvarande
resurstillsättning samt projektmedel från statliga anslag.
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Fokusområde Miljöskadliga ämnen
Miljöskadliga ämnen förekommer i varierande utsträckning i alla Sveriges vatten,
men under de senaste decennierna har förbud mot användningen av flera av de
värsta ämnena, exempelvis PCB och DDT, gjort att utsläppen och därmed
halterna i djur som liver i och vid vatten minskat. Men det finns fortfarande en
hel del att göra för kända ämnen och för nya ämnen med okända effekter
fortsätter att dyka upp.

Åtgärd 10. Minska utsläpp av miljöskadliga ämnen från
reningsverk och dagvatten
Utvecklingen av tekniker för rening av läkemedel och andra svårnedbrytbara
organiska föreningar går snabbt framåt. För att möjliggöra för VAverksamheterna att vara en del av denna utveckling finns statliga bidrag att söka
för att finansiera extra kostnader för läkemedelsrening som i många fall inte är
tydligt villkorade i tillstånden för reningsverken.
För många andra miljöskadliga ämnen är uppströmsarbete och minskning av
källorna mer effektivt än att rena nedströms.
I dagvatten förekommer en mängd miljöskadliga ämnen som i många fall inte
renas alls.
Utgångsläge Enköping
I tillståndet för Enköpings nya reningsverk finns ett utredningsvillkor gällande
läkemedelsrening. Utredningen ska ge svar på hur behovet av läkemedelsrening
är och vilka tekniker som är lämpliga för just Enköping.
Kommunen har under de senaste åren arbetat med att ta fram en
dagvattenplan, som en del av det stora vattenvårdsprojektet Life IP Rich Waters.
Dagvattenplanen ska beslutas under våren 2022.
En plan för uppströmsarbete finns framtagen vilken sätter riktningen för vilka
områden som är viktigast att jobba förebyggande inom. Den hanterar både
uppströmsinsatser för exempelvis dricksvattenskydd men huvudfokus ligger på
att minska belastningen av miljöskadliga ämnen till reningsverket.
Valda aktiviteter
10.1 Minska halten miljöskadliga ämnen i utgående vatten från egna
verksamheter eller kommunala reningsverk.
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Genomföra utredning av behov av läkemedelsrening på nya
reningsverket i enlighet med reningsverkets tillstånd (SBF)
Genomföra åtgärder i enlighet med planen för uppströmsarbete (SBF)

Resursbedömning
Aktiviteterna bedöms inte medföra behov av ökade resurser utan ryms inom
befintlig ram kopplat till plan för uppströmsarbete eller utredningar inför bygget
av nytt reningsverk.

Åtgärd 11. Minska belastning på yt- och grundvatten från
förorenade områden och/eller pågående verksamheter
Avloppsreningsverk är oftast inte byggda för att rena svårnedbrytbara
miljöskadliga ämnen och det är därför eftersträvansvärt att minska källorna av
dessa genom att jobba förebyggande gentemot verksamheter eller genom
sanering av förorenade områden.
Förekomst av kemiska växtskyddsmedel i vattenmiljön är alltid en följd av
mänsklig verksamhet, vilket betyder att deras naturliga bakgrundshalter är noll.
Medlen är framtagna för att påverka levande organismer i syfte att skydda
grödor inom livsmedelsproduktionen och annan växtodling.
Utgångsläge Enköping
Enköpings avloppsreningsverk har relativt höga utsläpp av läkemedelsrester och
andra miljöskadliga ämnen som till exempel PFAS enligt en nyligen genomförd
kartläggning. För läkemedelsrester pågår en utredning gällande eventuell
läkemedelsrening. För PFAS behövs en kartläggning av källorna för att kunna
sätta in lämpliga åtgärder.
Valda aktiviteter
11.1 Upprätta en plan för prioritering och öka antal utredningar av potentiellt
förorenade områden, klass 1 och 2, för att minska riskerna för spridning av
föroreningar till yt- och grundvatten.



Utreda och provta nedlagda deponierna samt åtgärda där det behövs
(KLF)
Upprätta en plan för prioritering och jobba för att öka antalet
utredningar för misstänkt förorenade områden (MBF)
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11.4 Genomföra samordnade åtgärder för PFAS eller andra prioriterade
ämnesgrupper.





Kartlägga PFAS-förekomst genom ökade provtagningar och spårningar
(SBF)
Genomföra riktad kravställning mot verksamheter utifrån kartläggning
för att begränsa PFAS-belastningen till reningsverk och grundvatten
(SBF)
Sanera tetrakloretylen-föroreningen vid den nedlagda kemtvätten i
Romberga (SBF)

Resursbedömning
Kostnaderna för att provta, utreda och åtgärda de nedlagda deponierna är inte
helt klarlagd, det finns 200 000 kronor avsatta för provtagning och utredning för
2022 (räcker till cirka 2-3 deponier, kommunen har 36 nedlagda deponier och 15
av dess är riskklass 1 och 2. Sanering av kemtvätten är också en stor kostnad
men där har SBF sökt medel från naturvårdsverket.

Åtgärd 12. Öka kunskap och förståelse kopplat till
miljöskadliga ämnen
Det finns ett stort behov av att öka kunskapen och förståelsen kopplat till
miljöskadliga ämnen och att arbeta förebyggande. De senaste åren har
mikroplaster, läkemedel och PFAS uppmärksammats i betydligt större
utsträckning än tidigare, trots att de ju egentligen inte är nya föroreningar utan
har funnits länge i miljön. Vi behöver veta mer om vilka reningstekniker som
fungerar för dessa men också hur vi kan minska källorna.
Utgångsläge Enköping
I vattenförekomsterna inom Enköpings kommun saknas i stor utsträckning
uppmätt data för miljögifter. Inom LEVA-projektet har vi mätt Diflufenikan (DFF)
vid två tillfällen utan att kunna påvisa förekomst. Enköpingsån, nedströms
reningsverket, har varit med i en omfattande studie om miljögifter. Sedan två år
har Enköpings kommun utökat övervakningen av utsläppen från reningsverken i
Enköpingsån och Örsundaån avseende metaller.
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Valda aktiviteter
12.6 Genomföra informationskampanjer kopplat till miljöskadliga ämnen i
vatten




Genomföra åtgärder i enlighet med planen för uppströmsarbete
exempelvis genom ett aktivt beteendeförändringsarbete gentemot
allmänheten och skolorna (SBF)
Sammanställa den kunskap som tagits fram inom olika projekt och
sprida kunskapen i samband med exempelvis vattendragsvandringar
(SBF)

Resursbedömning
Aktiviteten bedöms inte medföra behov av ökade resurser i sin nuvarande
formulering och ambition, utan ryms inom ramen för det planerade
uppströmsarbetet.

Fokusområde Vattenskydd
Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av våra allra viktigaste
naturresurser. Det ställer höga krav på varsamt nyttjande och skydd mot sådan
som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Skyddet av viktiga
vattentillgångar bör ha en mycket hög prioritet.

Åtgärd 13. Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområden
För att skydda dricksvattentillgångarna finns möjlighet att besluta om
vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter. Genom dessa
bestämmelser får kommunerna större möjlighet att arbeta förebyggande med
vattenskydd genom att begränsa viss byggnation eller verksamhet. I
åtgärdsprogrammen som tas fram för att uppnå vattendirektivet finns en åtgärd
kring detta formulerad.
Utgångsläge Enköping
I Enköping finns vattenskyddsområde fastställt för större delen av
dricksvattentäkterna men föreskrifterna utgår från en äldre lagstiftning och kan
behöva revideras. Arbete pågår med att göra en översyn av dessa äldre
områden/föreskrifter och även kartlägga behov och prioriteringsordning för de
resterande täkter som idag saknar skydd.
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Valda aktiviteter
13.1 Genomföra översyn av vattenskyddsområden med målsättning att utreda
vilka vattenskyddsområden som är i behov av revidering (SBF)
13.2 Utreda behov av nya vattenskyddsområden (SBF)
13.4 Ta fram en planering så att tillståndspliktiga allmänna yt- och
grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag (SBF)
13.5 Ta fram en klimatanpassad dricksvattenförsörjning enligt Livsmedelsverkets
handbok KASKAD eller motsvarande (SBF)
13.8 Genomföra nivåövervakning i kommunens största dricksvattentäkter (SBF)

Resursbedömning
Aktiviteten bedöms inte medföra behov av ökade resurser i sin nuvarande
formulering och ambition, utan ryms inom ramen för det planerade
uppströmsarbetet.
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