
Mälaren – en sjö för miljoner

Mälaren – en sjö för miljoner (MER) är det projekt som har till 
syfte att underlätta och påskynda kommunernas åtgärdsarbete 
för att säkra vattenresurserna i Mälaren. 



MER hittills 2019 

• Dagvatten seminarium 29 januari
• Workshops och seminarium med fokus Dagvatten
• Utbildningsmaterial ”Kommunernas roll i vattenförvaltningen”
• Vattenpolitiker MER

• Projektutveckling



29/1 Seminarium Västerås



Preliminärt upplägg sem



Seminarium 29 jan, ACC Västerås

• 253 deltagare från 42 kommuner
• 50 stycken tog infoblad om MER
• Alla presentationer finns på www.malaren.org











Kommunens roll i vattenförvaltningen

• Det finns behov av att kunna belysa och förklara kommunernas 
skyldigheter, ansvar och möjligheter i genomförandet av 
vattenförvaltningens åtgärdsprogram.



Utbildningsmaterialet 

• Anpassningsbar powerpoint
• Kommunernas 8 åtgärder samt argumentation för att prioritera 

vattenplanering

• Bilder
• Animation
• Trycksak



Viktigt med pedagogiska bilder/berättelse















Arbetsmöten/workshops dagvatten

 Utveckling av dagvattenplan. Workshop den 14 januari 2019, Västerås 

Dagvattenhantering i befintliga områden. Workshop Täby slutet april 

Ansvarsfördelning dagvattenhantering; inom kommunen och mellan 
kommunen och fastighetsägare. Workshop början av maj, Sollentuna.

Åtgärder för dagvattenhantering inom och utanför planområdet. Inkluderar 
fältbesök. Början av juni, Uppsala.



14 jan i Västerås ”Tack för en bra upplagd workshop. Vi kom 
igång med bra diskussioner både inom och mellan kommunerna”

Trafikkontoret Stockholm stad



Omstart vattenpolitiker MER
Vattenpolitikern bör:
• Träffa de andra politikerna inom MER-kommunerna 1-2 gånger per år för 

att lyfta vattenfrågorna till den politiska agendan. 
• Vara kommunens ansikte utåt i arbetet med förbättrad vattenkvalitet, t ex 

då projekt genomförs (satsningar på dagvatten, avloppsrening, fria 
vandringsvägar, minskad belastning från jordbruk/enskilda avlopp mm) 

• I det politiska arbetet aktivt påtala nyttan med att arbeta med 
vattenfrågorna, föra upp frågan på den politiska agendan då det finns 
möjlighet. Vara intern ambassadör för vattenfrågorna. 

• Delta i nätverk med andra vattenpolitiker för att lära mer och stärka 
samarbetet med andra kommuner, eftersom vattenfrågorna ofta är 
kommungränsöverskridande.



C4 – Projektutveckling i Rich Waters

• Kommunerna behov att lära sig söka finansiering
• Konsult undersöka –vad är behovet
• Workshops under hösten

• Samverkansprojekt TBT?
• Fortsatt satsning dagvatten, hur söka medel?

• Nyhetsbrev
• Podcast



Teman i Rich Waters

• Övergödning
• Fria vandringsvägar
• Miljögifter
• Vatten planering



Teman MER (åtgärdsinriktat)

• Tillsyn
• Enskilda avlopp
• Dagvatten
• Jordbruk och hästgårdar
• Dricksvattenförsörjning
• Vattenplanering
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