
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. 

elin.angman@lansstyrelsen.se



MER hittills 2019 

• Dagvatten seminarium 29 januari
• Workshops med tema Dagvatten, 4 st genomförda februari-juni
• Utbildningsmaterial ”Kommunernas roll i vattenförvaltningen”
• Genomförd utbildning Enköping och Håbo
• Vattenpolitiker MER

• Projektutveckling. Sökt och fått pengar SLU, MISTRA.



MER resten av 2019 

• Dagvatten sammanställning rapport (seminarium 29 januari, 4 
workshops med tema), konsult.

• Färdigställande Utbildningsmaterial ”Kommunernas roll i 
vattenförvaltningen”. Klart september

• Lansering utbildningsmaterialet
• Genomförd utbildning Enköping och Håbo
• Vattenpolitiker MER, bygga nätverk med början 25 oktober, SLU, 

Uppsala
• Beställa utvärdering MER
• Intervjustudie komunerna



MER resten av 2019 

C4 projektutveckling
• Projektutveckling. Intervjustudie kommunerna
• Fokusera på Sagån, projekt och projektutveckling
• Planering med SLU, MISTRA-projekt
• Planera inför satsning på ansökningar tema ”klimat”



Kommunens roll i vattenförvaltningen

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



Åtgärd 2 – Jordbruk och hästhållning



Genomföra utbildning



29/1 Seminarium Västerås



Seminarium 29 jan, ACC Västerås

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



Arbetsmöten/workshops dagvatten
Utveckling av dagvattenplan. Workshop den 14 januari 2019, Västerås 

 Ansvarsfördelning dagvattenhantering; inom kommunen och mellan 
kommunen och fastighetsägare. Workshop 3 maj, Sollentuna.

 Åtgärder för dagvattenhantering inom och utanför planområdet. 
Inkluderar fältbesök. 22 maj, Uppsala.

Dagvattenhantering i befintliga områden. Workshop Täby 13 juni.

Med denna satsning har vi nått 19 av MER-kommunerna





Omstart vattenpolitiker MER

• 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



Projektutveckling

Beror på Kartläggning behov

Intervjuer sammanställning klar december 2019      planering för 
2020 klar 

Utbildning/workshops kring medel, söka finansiering



Karta 
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