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Samverkan om ansökan om LOVAbidrag för framtagande av ett lokalt
åtgärdsprogram för god vattenstatus
i innerskärgården
Detta samverkansförslag formulerades av Ulf Mohlander, Stockholms stad 22 januari 2018.
Förslaget har därefter godkänts av styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län.
Du som vill samverka inom detta område anmäler dig via miljosamverkanstockholm.se.

Syftet med samverkan?
Samverkan syftar i ett första skede till att i samarbete mellan Svealands kustvattenvårdsförbund
och de medlemskommuner som har kustlinje mot innerskärgården ta fram en ansökan om
LOVA-bidrag för delfinansiering av framtagande av ett lokalt åtgärdsprogram för
innerskärgården.
Framtagandet av ett lokalt åtgärdsprogram för innerskärgården beräknas ta 2-3 år.
Åtgärdsprogrammet ska beskriva och bidra till att åstadkomma de åtgärder som krävs för att nå
miljökvalitetsnormerna god ekologisk status (genom minskad belastning av näringsämnen samt
särskilt förorenande ämnen) samt god kemisk status (genom minskad belastning av prioriterade
ämnen) i innerskärgården. Tanken är också att framtagandet av det lokala åtgärdsprogrammet
ska bidra till att utveckla kommunöverskridande konkreta arbetssätt och samarbetsformer, med
förbättrat kunskapsutbyte och harmonisering av metodik som kan användas i framtagandet av
fördjupade lokala åtgärdsprogram längs hela Stockholms län kust samt Svealandskusten i
övrigt.
Berörda kommuner är Danderyd, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna,
Stockholm, Täby, Vaxholm, Värmdö och Österåker. (Därutöver är Järfälla, Sundbyberg och
Vallentuna även berörda, trots att de inte Östersjökust, då dessa kommuner har områden som
avrinner till innerskärgården.)

Mål med samverkan?
Dels att i samarbete med Svealands kustvattenvårdsförbund bearbeta det utkast till ansökan om
LOVA-bidrag som förbundet tagit fram. Dels att förankra ansökan och medverkan i respektive
kommun och att detta uttalas i ett medfinansieringsintyg som ska medfölja LOVA-ansökan.
Intygandet innebär att man utlovar att medverka i projektet och avsätta erforderliga resurser.
Om LOVA-bidraget beviljas kan en projektledare/samordnare anställas som driver arbetet med
det lokala åtgärdsprogrammet och samordnar kommunernas insatser.

Vilken inriktning har samverkan?
Det är kommuner och myndigheter som är ansvariga enligt miljöbalkens 5 kap för att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Projektets inriktning är att ta fram underlag till att
bedöma vilka åtgärder som är kostnadseffektiva att genomföra i ett avgränsat vattenområde som
i sig består av 17 administrativt indelade vattenförekomster där det finns svårigheter att bedöma
vilka åtgärder som är kostnadseffektiva för var och en av dessa. Detta beror på bland annat att
många vattenförekomster längs kusten har en tydlig koppling till varandra genom vattenutbytet.
Vattenförekomsterna kan delas mellan två eller flera kommuner, och de kan påverkas av
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utflöden och belastning från större vattendrag, från omkringliggande vattenförekomster och
havsområden och av utsläppströmmarna från regionens stora avloppsreningsverk.

Metod och avgränsning
I första hand avgränsas projektet till de tio kommuner som har strandlinje mot innerskärgården;
Danderyd, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna,
Stockholm, Täby, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Samverkansgruppens bemanning
I första hand består samverkansgruppen av representanter från de tio kommunerna med kust
mot innerskärgården. Vid behov kompletteras gruppen med experter på kustvattenmiljön från
Stockholms universitet (DEEP) som är den operatör genomför provtagning, kemiska analyser
och miljöanalys åt förbundet.

Förslag på projektledare för samverkan
Juha Salonsaari Miljöförvaltningen Stockholms stad juha.salonsaari@stockholm.se

Tidsinsats för deltagare i samverkan
Ett utkast till ansökan har tagits fram av beredningsgruppen till Svealands
Kustvattenvårdsförbund. En rimlig bedömning är att samverkansgruppen träffas 3-4 ggr under
en halvdag. Arbetet med bearbetning av ansökan och förankring av den i respektive kommun
beräknas ta 2-3 dagar i anspråk för var och en av kommunrepresentanterna.

Start för samverkan och tidsplan
Ansökan om LOVA-bidrag ska vara inlämnad till länsstyrelsen i Stockholm senast 30
november. Samverkan bör starta innan sommaren med målet att ha en ansökan inlämnad till den
30 november.

Ekonomi
Inga kostnader förutom res- och arbetstid för respektive kommunrepresentant för framtagande
och förankring av ansökan.
Om projektet genomförs blir insatserna i arbetstid större, c:a en månad per kommun och år som
motfinansiering till LOVA-bidraget. Dessutom kan kostnader för nödvändigt underlagsmaterial
tillkomma.

Implementering
Resultatet av projektet, om det får finansiering från LOVA-bidraget, innebär att ett likartat
arbetssätt med gemensamma metoder som grund tas fram för den kommunala
vattenförvaltningen. Resultatet är tänkt att spridas till övriga kommuner i länet

Utvärdering
Resultatet är uppnått när en gemensam ansökan tagits fram till LOVA-bidraget.
Om finansiering erhålls från LOVA-bidraget kommer det gemensamt framtagna lokala
åtgärdsprogrammet att utgöra leveransen från projektet.

Har en sökning gjorts av befintligt material, projekt eller utbildning?
Vet ej.

Samverkansförslaget lämnat av
Ulf Mohlander, Stockholms stad, 08-508 28 830, ulf.mohlander@stockholm.se.
Läs mer på miljosamverkanstockholm.se.
Miljösamverkan Stockholms län
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