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Schematisk uppdelning av Mvvf:s budget

MER I LIFE

800´000BAS I LIFE 240 000

BAS 1 800 000
MER utanför 
MER

400 000
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C4: Idea- and project
development to plan, finance
and build partnership for new 
complementary actions
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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.



MER I LIFE

800´000

MER utanför 
MER

400 000

C4 Project development pipeline

• Erfarenhetsutbyte
• Direktkontakt med kommuner
• Diskussionsforum
• Vattenprojektbank
• Projektutveckling?

• Lokal vattenstrategisk planering
• Avrinningsområdesvisa 

åtgärdsprojekt (typ – Kävlingeån)
• Andra specifik finansiering



Avrinningsområdesvisa åtgärdsprojekt 
- Sagån

• Omvandla åtgärdsprogrammen till en 
kommunal handlingsplan i ett 
avrinningsområde

• MER tar fram ett förslag på projekt/process
• Finansiering från berörda kommuner
• Uppväxling mot annan finansiering –

LOVA/LBP/Annan
• Genomförs i samverkan med delprojekt i LIFE 

IP



Vattenstrategiskt stöd

• Mindre kommuner har svårt att få fram 
resurser för vattenplanering

• Finansiering från berörda kommuner kan MER
• Exempelvis driva vattenplaneringsprocesser



Seminarier

• Länsvisa sektorsövergripande seminarier om 
vatten – planfunktioner, tillsynsvägledare, 
beredningssekreteriat, rådgivare och fördelare 
av bidrag samordnar sig och genomför en dag 
tillsammans med kommunernas samtliga 
berörda delar.

• Fortsatt stort behov av träffar kring MKN och 
dagvattenfrågor



Vad händer nu..

• Två seminarier kvar i år
• Diskussionsforum och hemsida
• Ny plan för MER tas fram under hösten
• Halva MER´s budget växlas upp där för 

projektutveckling i distriktet, med start 2017.



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 49 316
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