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Mälaren - en sjö för miljoner 
Nu startar det.. 

 
Clarion hotell, Uppsala 

3 Oktober 2013 

Mälaren en sjö för miljoner – hjälp till 
kommunerna att starta åtgärdsarbete 

 
Bakgrund 

• Vattenkvaliteten i Mälaren behöver förbättras 

• Kommunerna viktiga aktörer i åtgärdsarbetet 

• Hela avrinningsområdet viktigt – alla 
kommuner bjuds in 

 

 

Tre olika delar i projektet ska leda till en 
bättre vattenkvalitet i Mälaren 

Mälarens vattenvårdsförbund: 
 

1. Får en stödjande roll i kommunernas 
åtgärdsarbete 
 

2. Upprättar kontaktnät och plattform 
 

3. Bygger upp en åtgärdsbank för Mälaren  
 

under 2013 och 2014 
Syftet är att öka kommunernas 
åtgärdstakt för en bättre 
vattenkvalitet 

Fyra fokusområden 

• Kommunal vattenplanering 

• Jordbruk 

• Dagvatten 

• VA 

 

 

 …blev seminarieserie som genomförs 2013, tre 
(fyra) av  fem seminarier genomförda 
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Projektets inriktning och roll i kommunernas arbete: 

• Mälaren en sjö för miljoner ska inte ta över kommunernas ansvar att driva 
åtgärdsarbetet framåt, men ge stöd, rådgivning, söka finansiering och förmedla 
kontakter (t ex kunskap, personer) 

• Huvudman för åtgärdsprojekt ska vara kommun(er) 

• Om något projekt berör flera kommuner, läggs mera fokus på detta 

• Projektbanken utgör en viktig bas i projektet och byggs på vartefter 

• Alla projektförslag är viktiga och kommunerna ska ha rätt till ett stöd, kan handla om att 
få rådgivning om finansiering, kunskapsförmedling mm 

Fyra fokusområden 

• Kommunal vattenplanering 

• Jordbruk 

• Dagvatten 

• VA 

Organisation 

Inte helt klar ännu, men följande funktioner 
behövs 

 

• Projektledare (David Liderfelt HT 2013) 

• Styrgrupp (styrelsen i Mälarens vattenvårdsförbund) 

• Referensgrupp (politiker i medlemskommunerna) 

• Arbetsgrupp (David Liderfelt, Mats Johansson (?), Susanna Hansen, NN) 

Hösten 2013 

• Projektledning på 50 % från 1 oktober 
• Organisation 
• Syfte, effektmål och aktivitetsplan 
• Löpande stöd 
• Projektbanken skapas och vidareutvecklas 
• Politikerträff 25 oktober – skapa politisk referensgrupp  
• VA-frågor i vattenplaneringen: 19 november (förtur för 

medlemmarna) 
• Enskilda kontakter med kommunerna (2013-2014) 
• Fortlöpande projektinformation 
• Material och kontakter mm på www.malaren.org 

 
 

”Vattenprojektbanken” 

  Kategori Kommun Projektrubrik Beskrivning Intresserade kommuner 
Stöd som behövs för att starta 
projektet 

Lämpligt 
stöd Kommentar 
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Dagvatten Uppsala 

Minskat läckage 
av metaller från 
dagvatten 

Projekt för minskat läckage av metaller 
från dagvatten i några städer runt 
Mälaren.  Utreda vilka åtgärder som 
behövs för att hindra läckage av 
metaller och genomföra dessa. 

Uppsala, Västerås, 
Södertälje, Sala, Heby 

Behöver mera kunskap om 
tekniska lösningar för 
dagvatten. Behöver hjälp att 
hitta finansiering.      

VA Norberg 

VA-plan för 
Norbergs 
kommun 

Ta fram en VA-plan för Norbergs 
kommun.  Norberg 

Behöver goda exempel från 
andra kommuner. Behöver 
veta vilka som jobbat med 
detta i de andra kommunerna. 
Behöver (del-)finansiering för 
projektet. Behöver kunskap 
om kraven på en VA-plan. LOVA 

Kan 
eventuellt 
samordnas 
med xx 
kommuns 
VA-plan 

Planering Sigtuna 

Underlag för 
detaljplan för 
område xx i yy 
kommun.  

Ta fram ett underlag för de vatten som 
finns i området xx i yy kommun. För att 
bättre kunna ta hänsyn till de vatten 
som berörs behöver ett underlag  tas 
fram där fakta om vattnen samlas. Sigtuna, Sollentuna 

Behöver exempel från andra 
kommuners underlag.  LOVA?   

Jordbruk Västerås 
Återskapande av 
Bocksjön 

Återskapa den sänkta sjön Bocksjön i 
Sagåns avrinningsområde. 
Återskapande av sjön kan leda till ökad 
biologisk mångfald, minskade 
översvämningsrisker i den nedre delen 
av Sagån och minskat läckage av fosfor 
och kväve från åkermark.  Västerås 

Behöver mera kunskap om 
tekniska lösningar. Behöver få 
exempel från andra kommuner 
som gjort liknande projekt. 
Behöver mera kunskap om 
juridiken kring 
vattenverksamhet. Behöver 
kontakt med markägare och 
Länsstyrelsen. Behöver hjälp 
att hitta finansiering.  

Landsbygds
programme
t   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

http://www.malaren.org/
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Våren 2014 

• Styrs av höstens planering 
• Kontakter med enskilda kommuner 
• Tematiska seminarier/träffar (icke-medlemmar är välkomna 

men betalande) 
• Möten med kontaktpersonerna i projektet – t ex 

projektverkstad, seminarieutveckling, nätverksbyggande? 
• Projektbanken vidareutvecklas 
• Löpande stöd 
• Finansiering! 
• Uppstart av minst ett projekt.. 
• Fortlöpande projektinformation 

Vilka är inte med? 

Det finns fortfarande möjlighet – hör av er! 


