
  Välkomna till seminarium om 
kommunal åtgärdsplanering! 

 
ACC, Västerås 27 maj 2014 
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Mälaren – en sjö för miljoner (MER) 

 
Kommunal åtgärdsplanering, 140527 
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Om vi inte gör något 

Nätverk 
Projektutveckling 
Projektansökningar 
Erfarenhetsutbyten 
Målbilder 

Åtgärder 
Pilotprojekt 
Samverkan 
Innovation 
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Långsiktig förvaltning 
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Uppdaterad projektbeskrivning 

• Etapp 1, med utblick mot 2021 

• Ambition har varit att förtydliga och konkretisera 

• Förankrad i referensgrupp och Mvvf styrelse 

• Finns på www.malaren.org 

• Utskick till kommunerna om läget + erbjudande 
till icke medverkande kommuner. 
 

http://www.malaren.org/


Syfte och mål 

• Underlätta, påskynda, stötta 

• Samarbeten som möjliggör olika 
finansieringsformer 

 

• MKN för vatten är ambitionsnivån 
 



Varför? 

• Recipientperspektivet – behov av helhetsbild 

• Ambitionerna är höga och vattenfrågorna är 
komplexa 

• Behov av erfarenhetsutbyte, kunskap och 
finansiering 

 
 



Nytta för kommunerna 

• Projektutveckling – internt samt medverkan i 
större projekt 

• Kunskap och erfarenhetsutbyte 

• Överbrygga vattenförvaltingens mål till den 
kommunala ”verkligheten” 

 

 
 



Vad har hänt? 

• Brev till samtliga kommuner – förtydligad projektbeskrivning 

• Seminarieplaneringen i full gång!  

• BIK/Hedstömmen/Vattenplattform 

• Kontaktpersonträff 

• 100 000 från Vattenmyndigheten och 20 000 från MR 

• 600 000 från HaV 

• Medel för MER – SMART och kunskapsdag om enskilda avlopp 
ej beviljade. 

• Träff för vattenpolitiker – 14 maj. 

• Träff med HaV 22 maj 

 

 

 

 

 



Vad är på G? 

• Seminarier: 4 juni– bussresa om åtgärder för att 
minska näringsläckage från jordbruksmark. 11 juni – 
Fria vandringsvägar i Eskilstuna 

• Samarbeten (Kalmar, WWF, Svenskt vatten, LRF, SLU) 

• Fortsättning av Mälaren – en sjö för miljoner 

• Projektplats 

• Vattenprojekt och vattenkontaktlista 

• Informationsmaterial 

 

 

 

 

 

 



Projekt på G 

• 600 000 från HaV – åtgärdsbidrag, 
framtagande av underlag samt framtagande 
av projektansökningar 

• BIK  

• LIFE-projekt 

• Dagvattenprojekt 

• Hedströmmen 

 

 

 



Vad händer i ER kommun? 

• Vad händer i er kommun – nu börjar 
projektprocesserna? 

 



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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