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7. Vattenplanering 

 

MÅL – det här vill kommunen uppnå  

 Alla kommunens invånare ska kunna ta del av de fina vat-

tenmiljöerna. 

 Vattenförsörjningen ska skyddas för framtiden.   

 Kommunens alla naturliga vattendrag ska uppnå god eko-

logisk status.  

 Kommunens naturliga vatten ska skyddas mot förorenat 

dagvatten.  

 

 

Rent vatten är livsnödvändigt. Vi människor använder vatten som 

livsmedel, transportmedel och energikälla och utnyttjar vattenmiljöer 

för rekreation och friluftsliv. Goda vattenmiljöer är viktiga för ett 

rikt växt- och djurliv. Vatten ingår i ett tydligt kretslopp. I kretslop-

pet renas och förorenas vatten beroende på förutsättningar i den om-

givande miljön.  

 

EU har ett vattendirektiv vars mål är att alla vatten ska ha en god 

vattenstatus 2015 och att vattenkvaliteten inte får försämras. Vatten 

följer inga administrativa gränser och därför måste kommuner och 

andra organ arbeta tillsammans med frågan. Kommunernas vatten-

planering baseras på gemensamma avrinningsområden, se karta Vat-

tenplanering. För förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön är Sveri-

ge indelat i olika vattendistrikt med olika vattenmyndigheter. 

Köpings kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt där Läns-

styrelsen i Västmanlands län är vattenmyndighet.  

 

Flera sjöar och vattendrag i kommunen är biologiskt värdefulla. Sär-

skilt kan systemet Vågsjön – Venabäcken nämnas och Iresjön är ett 

av kommunens kvalitetsmässigt bästa vatten.  

 

En databas med alla Sveriges större vatten finns på hemsidan för 

VISS, VattenInformationsSystem Sverige. Där informeras om vatt-

nens kvalitet, men också om yt- och grundvattentäkter. Grundvatten 

i Köpings kommun förekommer i Köpingsåsen och Valstaåsen, där 

klassificeringen god erhållits för både kemisk och kvantitativ status. 

I planeringsunderlaget framgår statusen på alla vattendrag inom 

kommunen. 

 

Det finns fem kommunala vattentäkter i Köpings kommun. Köping, 

Kolsva, Kölsta och Himmeta vattentäkter har skyddsområden. 

Arbete pågår att ta fram vattenskyddsområde för vattentäkten i 

Odensvi-Kindbron. För att öka tillgången på drickvatten infiltreras 

ytvatten från Hedströmmen i Köpingsåsen. 

 

I norra delen av kommunen är vattnets kvalitet ofta påverkad av surt 

luftnedfall och skogsbruk. För att motverka det sura nedfallet och för 

att återfå det naturliga djur- och växtlivet kalkas flera av kommunens 

vatten.  

 

I södra delen av kommunen är vattnets kvalitet ofta påverkad av 

jordbruksmark och utsläpp från enskilda avlopp och 

djurbesättningar, vilket bidrar till övergödning av vattnen.   

 

Läs mer om vatten och avlopp i kapitel Teknisk försörjning. 

 

Kommunens viljeinriktning för vattenplanering – förslag på 
åtgärder 

1. Kommunala åtgärder krävs för att nå god vattenstatus 

I en del sjöar och vattendrag är det svårt att uppnå god vattenstatus 

enligt EU:s vattendirektiv. Det beror bland annat på försurning och 

övergödning samt miljögifter. Fysisk påverkan, så som 

vandringshinder för fisk och förekomsten av främmande arter,  

http://www.koping.se/kommunens-planarbete/planeringsunderlag/vattenplanering/
http://www.koping.se/kommunens-planarbete/oversiktsplan/teknisk-forsorjning/
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exempelvis signalkräfta, är också anledningar till att det är svårt att 

uppnå god vattenstatus.  

2. Förslag på nya vattenskyddsområden 

Länsstyrelsen eller kommunen beslutar om skyddsområden för 

vattentäkter. Arbete pågår med nya vattenskyddsområden för 

Hedströmmen (Köpings vattentäkt) och Odensvi-Kindbron (U:12). 

Övriga vattenskyddsområden ska ses över för att anpassas till 

miljöbalkens bestämmelser.  

 

 

Ställningstaganden Vattenplanering 
►  Kommunen ska verka för att miljömål uppnås och miljökva-

litetsnormer för vatten inte överskrids på grund av verksam-

heter i kommunen.  
► Kommunen ska verka för att alla vatten har god vattenstatus 

enligt vattendirektivet. 
►  Vattentäkterna ska skyddas genom vattenskyddsområden och 

föreskrifter enligt gällande lagstiftning. 
►  Områden med god vattenföring ska pekas ut och skyddas. 

► Som myndighet ska kommunen kräva att enskilda avlopp ska 

renas till hög skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna 

råd, i områden med känsligt eller skyddsvärt vattendrag eller 
med hänsyn till hälsoskyddet. 

►  Kommunen ska arbeta med naturvården i Barkaröviken, Hed-

strömmen och Vågsjön.  
► Kommunen ska arbeta för att höja värdena för natur- och fri-

luftsliv i och kring Köpingsån.  

 

 
Segeltur på Mälaren 




