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Slutsatser

• Vi har nått flera av målen, och gjort det vi sagt att 
vi ska göra

• Vi har nått ut väldigt brett
• Den upplevda nyttan för kommunerna uppvisar 

stor variation och påverkas av hur aktiva de 
medverkande samt hur långt de har kommit i 
olika delar av vattenarbetet

• Deltagandet har varit bredare än bara MER-
kommunerna, inte minst genom LIFE-ansökan

• LIFE IP innebär många ägg i samma korg, så 
utfallet är viktigt för vilket resultatet blir



Gruppdiskussioner om fortsättningen

• Hur tycker ni MER ska utvecklas och vilka 
aktiviteter vill ni att MER genomför?

• Vilket beslut vill ni utmana övriga 
Mälarkommuner att ta för att nå MKN för 
vatten?



Bakgrund

• Initiativ av Mälarens vattenvårdsförbund som 
svar på vattendirektivet och behovet att öka 
åtgärdshastigheten

• 1 kr per invånare och år inom Mälarens 
avrinningsområde

• Etapp 1 startade 2013

• Etapp 2 startade 2015



”Vi har för 
närvarande inget 
politiskt beslut att 
delta 2015 och det 
är utgångspunkten 
tills vidare.”

…”begränsade 
möjligheter att 
använda sig av och 
delta i projektets 
olika delar”…

”Vi kommer att säga 
upp vår medverkan 
på grund av 
personella resurser”



Syftet

• Underlätta och påskynda åtgärdsarbetet för 
att säkra vattenresurserna i Mälaren

• Stöttningen för kommunerna att prioritera 
insatser

• Skapa samarbeten för finansiering

• Aktiviteter som bidrar till åtgärdsarbetet



MER – aktiviteter som leder till 
åtgärder

• Bygga upp en större vana att samordna, 
effektivisera, fördela, finansiera 
åtgärdsarbetet

• Kunskap, samverkan, erfarenhetsutbyte och 
projektutveckling för extern finansiering
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Exempel på aktiviteter

• Anordna seminarier
• Kommunkontakter
• Undersöka vilka finansieringskällor som finns
• Bygga upp en åtgärdsbank
• Söka medel för konkreta åtgärder
• Utbyta goda exempel

• Fokusområden: 
– Vattenplanering
– Dagvatten
– Små- och storskaligt VA
– Lantbruket



Mål för etapp 1

• MER har bidragit till att MKN uppnås

• Samtliga medverkande har deltagit i MER´s
aktiviteter

• Samtliga ska ha styrdokument för vatten

• Kommunernas bidrag ska växlas upp mot extern 
finansiering

• Nätverk ska skapas

• MER förlängs 

• Uppföljning genom enkätfrågor



Resultat - Samtliga medverkande har 
deltagit i MER´s aktiviteter

• Samtliga kommuner utom en har deltagit i 
seminarierna.

• 447 unika deltagare

• 636 om man räknar in de som deltagit på fler 
träffar 

• 130 organisationer!!



Resultat - Samtliga ska ha 
styrdokument för vatten 

• 4 av 25 saknar plan för tillsyn med hänsyn till 
MKN för vatten

• 5 av 25 saknar beslut om hänsyn till MKN i fysisk 
planering

• 12 av 25 saknar övergripande strategisk vatten –
och avloppsvattenplan!!



Resultat - Kommunernas bidrag ska 
växlas upp mot extern finansiering

Vattenmyndigheten – 100 000

Havs- och vattenmyndigheten - 1 150 000 (tom 
2015)

Tillväxtverket (BIK) – ca 20 000

Vattenplattformen – 10 000

Kommuner m.fl - Diverse mindre kostnader i 
samband med seminarier

TOT ca 1,3 milj externa medel (nästan x2)



Resultat - Nätverk ska skapas

Ja, men närverk har inte definierats eller följts 
upp.



Resultat - Projektutveckling

• Ansökningsprocessen LIFE IP North Baltic

• Förstudie inom ERUF ÖMS

• SWAM

• Ansökan om seminariedag för enskilda avlopp

• SÅP MER-SMART (900 000)

• MERåt

• Vattenprojektbank

• Projektutvecklingsträffar



Resultat - övrig

• Diskussionsforum är på G

• Vattenprojektbank

• 2 fosfordammar:



Enkät - MER har bidragit till att MKN 
uppnås

Eller.. Hur stor betydelse upplever du att MER´s
aktiviteter har haft på ert arbete med

• Dagvattenfrågor

• Övergripande vattenplanering

• Växtnäringsläckage

• VA-frågor

• Fria vandringsvägar

• Förorenade sediment



Enkät - MER har bidragit till att MKN 
uppnås

• Utskick gick till 60 pers, ca 50 har svarat. 
Borträknat de som inte har haft någon 
uppfattning – ca 30 %.

Kategori 1-2: 55 st

Kategori 3-6: 67 st

Ingen uppf:    70 st
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medverkande samt hur långt de har kommit i 
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utfallet är viktigt för vilket resultatet blir



VAD HÄNDER NU

• LIFE IP Rich Waters – Deadline 1 april

• Utveckling av hemsida för MER

• 5 seminarier under 2015

• Diskussionsforum är beställt och arbetet 
påbörjat

• Vattenprojektbanken ska uppdateras

• Kommunikationsunderlag till kommunerna



Seminarier 2015 - 2016

• Mälardalsrådets miljöutskott – vattenplanering 6 
mars

• Vattenåtgärder inom lantbruket, Jällagymnasiet
13 okt 2015

• Ekosystemtjänster och resiliens i vattenarbetet 26 
april 2016

• Dricksvatten maj/juni 2016

• Tre seminarier i höst

• Ansökan om en dag om enskilda avlopp från HaV



Organisation

Mvvf styrelse

Kansli

Styr
grupp

Projekt-
ledning, 
arbetsgrupp

Kontakt-
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Tjänstemannagrupp och politisk 
referensgrupp

POLITISK REFERENSGRUPP

Maria Gardfjell, Uppsala

Arne Jonsson, Eskilstuna

Christian Nordberg, Håbo

Jazmine Pettersson, Västerås

Johan Algernon, Täby

Magnus Stuart, Strängnäs

Maria Tuvesson Upplands Väsby

Patrik Waldenström, Södertälje

Solweig Nyrede, Smedjebacken

Stefan Bergström, Sundbyberg

TJÄNSTEMANNAGRUPP

Anders Lindholm, Enköping

Anna Åhr Evertsson, Upplands Väsby

Gustaf Björnstad, Strängnäs

Martina Andersson, Smedjebacken

Riikka Vilkuna, Eskilstuna

Susanna Hansen, Västerås



Tjänstemannagrupp och politisk 
referensgrupp

Förslag politiker:

Samla berörda politiker 1-2 ggr per år med syfte 
att förankra aktiviteterna och få input till fortsatt 
arbete

Förslag tjänstemän:

4 telefonmöten per år för att diskutera konkreta 
aktiviteter. De som vill får anmäla intresse.

Diskussionsforumet 
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Gruppdiskussioner om fortsättningen

• Hur tycker ni MER ska utvecklas och vilka 
aktiviteter vill ni att MER genomför?

• Vilket beslut vill ni utmana övriga 
Mälarkommuner att ta för att nå MKN för 
vatten?



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
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