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Gemensamma nyttor och finansiering
av en ny reglering av Mälaren
2016-10-26, Erik Langby och Monica Granberg, Stockholms stad
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Översvämningsriskerna i Mälaren är höga
Höga vattennivåer i Mälaren hösten år 2000
10 procents risk närmaste 10 åren för allvarlig översvämningshändelse runt sjön
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Stora konsekvenser runt hela Mälaren
Konsekvenser för samhällsviktiga funktioner i Mälaren

Källa:
Myndigheten för
Samhällskydd
och Beredskap.
Fö2010/560/SSK
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Mälarens avtappningskapacitet mer än fördubblas
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En ny reglering av Mälaren har vunnit laga kraft

Minska risken för
översvämningar

Minska risken för
låga vattenstånd

Årstidsvariationer som
gynnar strandnära
naturmiljö

Förhindra
saltvattenintränging

Begränsa
vattenhastigheter

Eftersträva gynnsamma
flöden vid Riksbron
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En samhällsekonomiskt nyttig investering

• Sektorerna samhällsviktig verksamhet respektive Infrastruktur tar
del av ca 2,8 miljarder kronor var i nytta och Bebyggelse ca 0,9
miljarder kronor vid en ny reglering

 Nyttan är drygt 6 100 miljoner kronor vid ett dimensionerande flöde.

 Detta är minst 6,8 gånger investeringskostnaden.
 Till detta ska läggas icke-monetära nyttor.
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…Trots att alla nyttor inte är kalkylerade

Den troligtvis största konsekvensen som inte är kostnadssatt
är om Mälarens ytvattenverk inte skulle klara av att rena ett
råvatten av dålig kvalitet (WSP 2012).
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Initiativ till förhandling

Initiativ till diskussion/förhandlingar i ett ”kommunforum” 2008
• Svagt intresse och oklarhet kring förhandlingsmandat
• Några kommuner efterlyste statlig förhandlingsman

Kontakter med Försvars- Miljö- och Näringsdepartementen 2009
• Viss tveksamhet till att tillsätta statlig förhandlingsman

Möte med departementen tidigt 2010
• Regeringskansliet utsåg Ingemar Skogö februari 2010
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Ingemar Skogös regeringsuppdrag

•Att biträda Försvarsdepartementet för att underlätta en effektiv
process för samråd och klarläggande av frågor rörande
ansvarsfördelning och finansiering av åtgärder för en ny reglering
av Mälaren.
•Ledde inte till någon lösning, fanns synpunkter på:
–
–
–
–

Fördelning stat/kommun
Fördelningsnyckeln
Kvaliteten på förhandlingsmannens beräkningsarbete
Förhandlingsprocessen (bristen på samråd).

2016-11-08
Sida 9

Dricksvattnet allt mer i fokus, bland annat
Anläggningar av
riksintresse för
vattenförsörjning
Stockholms län.
Havs- och
vattenmyndigheten,
2016

Robust och
klimatsäkrad
dricksvattenförsörjning i
Stockholms län.
KSL, Länsstyrelsen
Stockholm, VAS-rådet,
2011

Regionala
handlingsplaner för
klimatanpassning
(generellt).
Länsstyrelserna, 2014

En trygg
dricksvattenförsörjning.
Betänkande från
Dricksvattenutredningen. SOU
2016:32
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Möjlighet till finansiering av regleringen via LAV

Kostnader för regleringen kan betraktas som avgifter
enligt LAV.

Förutsatt att:

•
•

Frivilligt
Motiverat på strikt affärsmässig grund

Dialog med huvudmännen för VA-anläggningarna viktig
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