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Kommunledningsförvaltningen 
Johan Axnér 
0171-627077 
johan.axner@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Svar på remiss - Förslag till vision Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022-2027 

Förslag kommunstyrelsen 
Enköpings kommun lämnar yttrandet daterat 24 februari 2021 som svar på remiss 
vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 samt förslag på 
organisation och finansiering.  

Beskrivning av ärendet 
Enköpings kommun har fått inbjudan att besvara remissen förslag till vision för 
Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 samt förslag på organisation 
och finansiering. Enköpings kommun är sedan tidigare medlem i såväl Mälarens 
vattenvårdsförbund (Mvvf) som i projektet Mälaren en sjö för miljoner (MER).  

Enköpings kommun ställer sig bakom förslaget Vägval 2 - Utveckla verksamheten i 
linje med föreslagen vision 2022-2027 med tillhörande organisation och 
finansieringsprincip. Vi utvecklar detta ytterligare i vårt yttrande till Mvvf. 
 
Bakgrund till arbetet 
Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse om att ta 
fram en vision för kommande verksamhet inom förbundet, med anledning av att 
projektet Mälaren - en sjö för miljoner löper ut till sista december 2021. Slutår 2027 
valdes med anledning av att vi enligt vattenförvaltningen ska ha uppnått god status 
i våra vattendrag detta år. 
 
En utsedd arbetsgrupp inom Mvvf tog under våren 2020 fram ett utkast till vision. I 
september hölls ett informationsmöte dit samtliga medlemmar bjudits in. Senare 
delen av hösten har förbundet genomfört sex arbetsgruppsmöten med 
medlemsorganisationerna, för att diskutera visionen och ta in medlemmarnas 
synpunkter. Det har varit viktigt att göra det här arbetet tillsammans, då Mälarens 
vattenvårdsförbund är sina medlemmar och kansliet ska göra det alla har behov 
av.  
 
Responsen från oss medlemmar har genomgående varit positiv. Önskemålet från 
medlemmarna är att det viktiga vattenvårdsarbetet behöver trappas upp ytterligare. 
Därför har Mvvf tydligt pekat ut att det är vägval 2 förbundet vill gå vidare med.  
 
Vägval 2 går i korthet ut på att utveckla Miljöövervakning i Mälaren inklusive 
tillrinnande vattendrag (avrinningsområdet!) och metoder för uppföljning av 
åtgärder, verka som kompetensnätverk med specialistkompetens, samverkan av 
medlemmarnas kunskaper, stötta samtliga medlemmar med samordning av 
åtgärder, projektutveckling och att söka finansiering. Gör vår röst hörd gentemot 
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sektorsmyndigheter, lyfter frågan om våra medlemmars behov kring vattenvård i 
sötvatten och att kommunicerar Mälarens värde och nytta för ökad medvetenhet.  
 

Vill du läsa mer om denna remiss så hittar du allt underlag om du följer länken 
https://www.malaren.org/vision/2021/01/har-ar-visionen-for-malarens-
vattenvardsforbund-2022-2027/ 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Vi bedömer att Enköpings kommun ska stå bakom Mälarens vattenvårdsförbunds 
förslag till Vision och att förbundet ska arbeta utifrån Vägval 2 - Utveckla 
verksamheten i linje med föreslagen vision 2022-2027 med tillhörande organisation 
och finansieringsprincip.  
  

 
 
 
Patrik Holm 
Plan och exploateringschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Johan Axnér 
Vattenstrateg 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Mälarens Vattenvårdsförbund 

https://www.malaren.org/vision/2021/01/har-ar-visionen-for-malarens-vattenvardsforbund-2022-2027/
https://www.malaren.org/vision/2021/01/har-ar-visionen-for-malarens-vattenvardsforbund-2022-2027/
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johan Axnér 
0171-627077 
johan.axner@enkoping.se 

Mälarens Vattenvårdsförbund 
Ingrid Hägermark 

Yttrande Mälarens vattenvårdsförbunds vision ”Vattenvård i 
Mälaren och dess tillrinningsområde 2022 – 2027” 

Inledning 

Enköpings kommun har erbjudits möjligheten att lämna sin syn på Mälarens 

vattenvårdsförbunds förslag till vision för en utvecklad verksamhet perioden 

2022-2027 med förslag på organisation och finansiering.  

Enköpings kommun är sedan tidigare medlem i såväl Mälarens 

vattenvårdsförbund (Mvvf) som i projektet Mälaren en sjö för miljoner (MER).  

Inom den kommunala verksamheten finns en stor bredd av frågor. Sedan några 

år har en strategisk vattengrupp etablerats i Enköpings kommun. Inom gruppen 

finns tjänstepersoner från de delar av kommunen som berörs av 

vattendirektivet. Våra synpunkter på denna remiss har förankrats inom den 

gruppen. Synpunkterna har även förankrats inom det kommunala samarbetet 

4M. 

Enköpings kommun ställer sig bakom förslaget Vägval 2 - Utveckla 
verksamheten i linje med föreslagen vision 2022-2027 med tillhörande 

organisation och finansieringsprincip.  

 

Allmänna synpunkter 

Likt många andra kommuner inom Mälarens avrinningsområde anser Enköping 

kommun att Mälarens vattenvårdsförbund (Mvvf) och Mälaren en sjö för 

miljoner (MER) utgör ett viktigt nätverk i vattenfrågor. Vattenfrågor handlar om 

så mycket mer än dricksvatten, spillvatten och dagvatten. När man tar ett 

helhetsgrepp på vattenfrågan är det därför viktigt med en stark regional kraft 

som representerar de kommuner som finns inom Mälarens avrinningsområde. 

Mälaren som är en mycket viktig resurs för oss i denna region. 
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För att nå de mål som vattendirektivet innebär behöver en lång rad åtgärder 

komma till stånd på många olika platser. En solid kunskapsgrund att stå på är 

viktig. Där det finns en tydlig koppling mellan de mål som ska uppnås och de 

åtgärder som behöver genomföras. Därutöver krävs en bred förankring av 

kunskapen inom hela samhället för att skapa driv och kraft för den 

kulturförflyttning som samhället behöver göra.  Här behövs en stark regional 

kraft som kommunerna sluter upp bakom. Enköpings kommun anser att 

Mälarens vattenvårdsförbund enligt alternativ 2 kan växa till och bli den kraften i 

den här regionen.  

 

Synpunkter på visionen (sid 2) 

• Sista punkten om att kommunicera Mälarens värde kan integreras med 

punkt 1? 

• Punkt 4 ”fortsätta att bedriva miljöövervakning i Mälaren samt utveckla 

den genom att:”. Den här punkten bör lyftas upp på sidan. Det är ju trots 

allt en mycket viktig del av arbetet som sker inom förbundet.  

• Punkt 3 ”Förbereda oss för att hantera kommande miljöutmaningar för 

Mälaren tillsammans genom:”. Punkten är otydlig. Vad tänker man med 

den? Om den ska vara kvar fläta samman den med punkt 4? 

 

Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

• Enköpings kommun ställer sig bakom förslaget till finansiering för den 

utökade omfattningen av förbundets arbete i alternativ 2.  

• Vi ställer oss bakom förbundets vision att integrera MER i sin verksamhet 

och utveckla arbetet mot att omfatta hela Mälarens avrinningsområde 

och de kommuner som är verksamma inom avrinningsområdet.  

• Förslaget om en rad specialistfunktioner bör initieras i mindre skala. 

Stöttning av åtgärdssamordnare är ett bra första sådant steg att ta. 

Sannolikt skulle en sådana funktion vara till stort hjälp och stöd för 

åtgärdssamordnarna inom Mälarens avrinningsområde.  

 

Miljöproblemen (sid 7) 

Punkt 8 i listan av miljöproblem är ”Exploatering av stränder kring Mälaren och 

även vatten”. Denna punkt kan med fördel slås samman med punkt 3 om fysiska 

hinder och fysisk förändring, eftersom den passar bättre där. Vill man lyfta fram 
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hotet mot Mälarens stränder då lyfter man fram det som ett exempel på fysisk 

förändring.   

Utveckling av Vattenråd. Vem är lämplig som motor i ett vattenråd? Frågorna 

runt dessa ideella organisationer är många. Flera har startats upp under senare 

år och vi behöver hjälp med styrning av dessa. Hur får vi en lite mer homogen 

styrning av dessa råd? Hur driver man och förvaltar dessa råd utan att förlora 

kopplingen till lokala förutsättningar?  

Miljöövervakning. Vi har behov av övervakning av kvalitetsfaktorerna, 

övergödning, miljögifter, fysisk påverkan, dagvatten, sediment. Men vad ska 

kommunerna själva ansvara för och vilka delar kan vi hjälpas åt med att 

genomföra? Det här behöver vi tillsammans utveckla och då är Mälarens 

vattenvårdsförbund en bra samverkande aktör för oss medlemmar. De 

etablerade vattenråden bör inkluderas i arbetet med övervakning. Det är där 

kunskapssammanställningen ska göras, dvs man bör utgå från rådet och dessa 

avgränsning för att genomföra undersökningarna. Här finns en rad frågor som vi 

måste börja bena i som finansiering, organisation med mera.  

Ekosystemtjänster. De viktigaste värdena Mälaren står för är biologisk 

mångfald, dricksvatten och rekreation.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Johan Axnér 

Vattenstrateg 

Enköpings kommun 
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