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Mälaren - en sjö för miljoner 
 
 

Stockholm 

19 november 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 

 

 

Fyra fokusområden 

• Kommunal vattenplanering 

• Jordbruk 

• Dagvatten 

• VA 

 

 

 …blev seminarieserie som genomförs 2013, fyra 
av  fem seminarier genomförda 

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 



2014-03-27 

2 

Syfte och övergripande mål 

• Väsentligt underlätta och påskynda 
kommunernas åtgärdsarbete  

• Syftet med projektet är också att skapa 
möjligheter att lösa finansieringsaspekter av 
vattenarbetet. 

 

 

 

 

God ekologisk 
status 2021 

”Mälaren en 
sjö för 

miljoner” 
2019-2021  

Hur vill vi att projektet ska utvecklas? 

Måttlig 

Hög 

God 

Otillfreds
-

ställande 

Mälaren en 
sjö för 

miljoner 
2013-2014  

”Mälaren en 
sjö för 

miljoner” 
2015-2016  

”Mälaren en 
sjö för 

miljoner” 
2017-2018  

”Mälaren en 
sjö för 

miljoner” 
2017-2018  

Om vi inte gör något 

+ 
Kmn 

+ 
Kmn 

+ 
Kmn 

Kmn 
Kmn 

Kmn 
Kmn 

Kmn 
Kmn 

Kmn 
Kmn 20 

Kmn 

 
tillräckligt god vattenkvalitet för att     

t ex kunna producera dricksvatten, bo, 
bada, fiska och använda vattnet på ett 

ekologiskt hållbart sätt 

 

+ 
Kmn 

+ Andra 
aktörer 

+ Andra 
aktörer 

+ 
Kmn 

idag 

+ 
Kmn 

+ 
Kmn 
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Aktiviteter – prio 1 

• Vattenprojektbank 
• Ansökan om finansiering – dels projektet Mälaren 

en sjö för miljoner och dels åtgärdsprojekt 
• Löpande stöd 
• Vattenkontaktlista 
• Nätverk – fånga upp behov, skapa och 

upprätthålla 
• Direktkontakt med kommuner 
• Hemsida 
• Extern kommunikation 

 

Seminarier – prio 1 

• Projektutveckling – november 2013 

• Dagvatten – åtgärder och juridik 

• Åtgärder mot övergödning – jordbruk 

• Strukturkalkning – jordbruk 

• Förorenade sediment 

• Förvaltningsövergripande vatten- och VA-
planering 

 

Delmål som följs upp 

• Samtliga kommuner ska ha deltagit i aktiviteter inom 
projektet som har bidragit till åtgärdsarbetet för att nå 
miljökvalitetsnormerna. 

• Mälaren – en sjö för miljoner ska i för någon del av 
kommunernas organisation väsentligt ha underlättat 
arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna. 

• Mälaren en sjö för miljoner ska ha bidragit till att minst 
ett åtgärdsprojekt eller planeringen för ett 
åtgärdsprojekt har påbörjats av någon av 
medlemskommunerna eller av Mälarens 
vattenvårdsförbund. 

 

 

Organisation 
Mvvf styrelse 

Kansli 

Styr 
grupp 

Projekt-
ledning,  
arbetsgrupp 
 Kontakt-

personer 

Referens-
grupp 

VA 
Tillsyn 

DP/ÖP 

Stadsledning 

Nätverk 

ÅTGÄRDER 
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Roller 

Styrgrupp    Äger projektet och ytterst   
   ansvariga för strategiska beslut 
Referensgrupp  Dialog under projektets gång,  
   feedback. 
Kontaktpers.   Projektledarens huvudsakliga  
   kommunikationspart om   
   projektet 
Arbetsgrupp  Driver och administrerar   
   projektet 
Nätverk  Träffar med     
   vattenorganisationer, epostlistor,  
   projektgrupper mm. 
Kommuner  Intern organisation 

 
 

Vilken roll har projektet i Mälardalens vattenarbete? 

Hjälmarens 
vattenvårdsförbund 

Mälarens 
vattenvårdsförbund 

Svealands 
kustvatten-

vårdsförbund 

VAS-rådet 

Mellankommunala 
vattensamarbeten Mälardalsrådet 

Vattenmyndigheten 

Kommunsamarbeten Mälaren en sjö för 
miljoner 

Vattenvårdsförbund 

Myndigheter 

Arbogaåns 
vattenförbund 

Hedströmmens 
vattenförbund 

M fl 
vattenvårdsförbund 

Havs- och 
vattenmyndigheten Naturvårdsverket 

Kommuner i 
Stockholms 

län 

Västra Mälaren 
inkl. Hjälmarens 

kommuner 

”Mälarkommuner” 

Kontakt till Mälaren – en sjö för 
miljoner 

 

david.liderfelt@lansstyrelsen.se 

010-22 49 413 

 

susanna.hansen@lansstyrelsen.se 

010-22 49 372 
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