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Totalbudget

 9,7 miljoner € från EU

 5 miljoner € från HaV

 15,3 miljoner € från partners

 Totalt: 30 miljoner € fördelat på 7,5 år
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C18: Integrated coordination of
sampling and measures for 
reduction of contaminants



C4: Idea- and project development to plan, finance
and build partnership for new complementary actions

Två subactions:

C4:1 Thematic development pipeline

Temasamordnarna (Länsstyrelserna i Västmanlands, 
Stockholms och Örebro län)

C4:2 Complementary action development

Mälarens vvf, Nyköpingsåarnas vvf och Länsstyrelsen i 
Södermanland



C4:2 Complementary action development

• Stötta och bygga upp kapacitet för 
projektutveckling



Aktiviteter i C4:2

• Bygga relationer med parter i andra länder

• Rigga projektutvecklingsprocesser, tex workshops 
och rådgivning, kontakter med 
finanserieringsinstitut mm. Samarrangemang 
med andra, exvis Race for the Baltic.

• Brokerage events och Dragons nests

• Websida med info om finansieringsmöjligheter 
och info om andra projekt

• Analys och utvärdering av funktionen



Resultat C4

• 20 välstrukturerade projektplaner
• Ökad effektivitet av projektutveckling, mätt som 

procentuell ökning i antal inskickade ansökningar 
per partner

• Ökad kunskap och vana att använda extern 
finansiering

• Alla parter ska medverka i något complementary
action

• Samtliga kommuner i distriktet ska delta i 
aktiviteterna i delprojektet



Ekonomi C4

• Kostnad för Mvvf:s del i C4:2: 654 000 Euro
• EU:s bidrag: 437 000 (67 %)
• Uträknat från en årlig budget på 87 000 Euro, dvs ca 810 

000 kr/år, där Mvvf står för hälften fas 1 och 2 (första fem 
åren).

• Tillkommer ca 12 000 kr om året i OH-kostnader utanför 
budgeten.

• Medlemsintäkter idag 804 000 kr.
• Budgeterad lönekostnad i C4:2, ca 400 000 kr, dvs en 

halvtid, resten andra kostnadsslag, mest externa tjänster.
• Det blir en halvtid kvar att jobba MER utanför LIFE med 

nuvarande finansiering.



C18: Integrated coordination of sampling and 
measures for reduction of contaminants

Område:
Omfattar hela Norra Östersjöns vattendistrikt.

Syfte: 
Samordning av miljögiftsövervakning, källspårning och 
åtgärder för att minska miljögifter.

Parter: 
Mälarens vvf, Hjälmarens vvf, Länsstyrelserna i 
Södermanland, Dalarna, Örebro, Västmanland och Uppsala 
län samt Stockholms stad.



Aktiviteter i C18

Fem olika aktiviteter
1. Identifiera vilka miljögifter som är viktigast att arbeta 
med i projektet, både genom nuvarande kunskap samt 
screening.

2. Identifiera vilka organisation som övervakar miljögifter 
i NÖVD och förbättra samordning och kommunikation.

3. Identifiera källor till miljögifter i vårt distrikt.

4. Åtgärdsplaner för att minska miljögifterna, baserat på 
kunskapen vi får från aktiviteterna 1 och 3. 

5. Utveckla en samordnad kostnadseffektiv strategi för 
övervakning av miljögifter i distriktet.



Resultat C18

• Bättre kunskap om innehållet av olika miljögifter i 
vattnet, vilket också ger bättre statusklassificering 
enligt vattendirektivet.

• Bättre kunskaper om källor till spridning av 
miljögifter i vatten.

• Nya åtgärdsförslag för att minska miljögifter.
• Minskade utsläpp av spårade miljögifter och 

förbättrad vattenkvalitet.
• Utvecklad kommunikation och samordning av 

miljöövervakningsdata samt ökat erfarenhets-
utbyte mellan deltagarna i projektet. 



Ekonomi C18

• Total kostnad för Mvvf:s del i C18: 192 000 Euro
• EU:s bidrag: 96 000 (50 %)
• Uträknat från en årlig budget på 26 000 Euro, dvs ca 

240 000 kr/år, där Mvvf står för hälften fas 1 och 2 
(första fem åren).

• Tillkommer ca 3 000 kr om året i OH-kostnader utanför 
budgeten.

• Lönekostnad ca 9500 Euro/år vilket innebär ca 6 veckor 
/år. 

• 104 450 Euro totalt läggs på miljögiftsövervakning, dvs 
ca 970 000 kr. Det innebär ca 130 000 kr/år, varav 
MVVF står för halva kostnaden (65 000 kr).



Totalbudget

 9,7 miljoner € från EU

 5 miljoner € från HaV

 15,3 miljoner € från partners

 Totalt: 30 miljoner € fördelat på 7,5 år



Kontakt till Mälarens 
vattenvårdsförbund

Ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

010-22 49 372

david.liderfelt@lansstyrelsen.se

010-22 49 413

asa.erlandsson@lansstyrelsen.se

010-22 49 416
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