
Styrelsemöte Västerås 
12 dec, 2015 



Nytt sen sist.. 

• Seminarier 
• Projekt och projektutveckling 
• Åtgärdsstödjande funktioner 

 
 
 
 



  Seminarier - vår 

• Resiliens – modeord eller användbart verktyg 
för kommunerna i sin vattenplanering. 
Preliminärt datum 28 april. 

• Dricksvattenseminarium i maj/juni 



  Seminarier – preliminära tider och 
teman 

• Vattenmyndighetens åtgärdsunderlag – så 
använder vi dem 

• Miljökvalitetsnormer i planeringen 
• Vattenfrågor för politiker 

 
Sista veckorna i sept, okt respektive november 
 



Projekt 

• LIFE IP Rich Waters – Tar stor del av resurserna 
• SWAM (Interreg) – ej beviljat 
• MERåt (Särskilda ÅtgärdsProjekt) – troligtvis ej 

beviljat 
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Om vi inte gör något 

Nätverk 
Projektutveckling 
Projektansökningar 
Erfarenhetsutbyten 

Åtgärder 
Genomförande 
Samverkan 
Innovation 

 

Uppskalning/implementering 
Långsiktig förvaltning 
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LIFE IP Rich Waters 
• Vattenmyndigheten är inbjuden till en ny fullskalig ansökan 

– deadline 1 april 
• 5 tematräffar har genomförts. Samtliga parter kallas 14 

januari. 
• 10 MER – kommuner är part. 
• Delar av MER´s finansiering och förbundets 

miljöövervakning växlas upp. 
• VM har huvudansvaret. Stor del av MER´s lönekostnader 

läggs på ansökan. 
• Information på 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-
ostersjon/projekt/life-ip-rich-waters/Pages/default.aspx 
 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/projekt/life-ip-rich-waters/Pages/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/projekt/life-ip-rich-waters/Pages/default.aspx


Åtgärdsstödjande funktioner 

• Hemsida sjösätts i vinter 
• Vattenprojektbank (uppdatering och 

utveckling) under 2016 
• Diskussionsforum, påbörjas 2015 
• Kommunikationsunderlag till kommunerna – 

hösten 2016. 
 



Förbundsträff 2-3  feb i Västerås 

Em 2/2– MER (för politiker och tjänstemän) 
Kväll 2/2– Kvällsaktivitet längst Svartån.. 
Fm 3/2– Halvdag om miljöövervakningen 
Em 3/2 – Halvdag om nya miljö-
övervakningsprogrammet 
 
Inbjudan innan helgerna 



Kontakt till Mälarens 
vattenvårdsförbund 

Ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se 
010-22 49 372 

david.liderfelt@lansstyrelsen.se 
010-22 49 413 

erica.hasslar@lansstyrelsen.se 
010-22 49 416 

asa.erlandsson@lansstyrelsen.se 
010-22 49 316 
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