Styrgruppsmöte 18 nov 2014, Minnesanteckningar
Närvarande: Susanna Minnhagen, Olof Johansson, Bodil Liedberg Jönsson,
Bo Lindholm, Annelie Nielsen, Gun Lindberg, Yvonne Aldentun, Karin
Löfström, Eva Jansson, Anna Thore, Johan Persson, Eva Hammarström,
Jonas Nilsson, Cajsa Lindberg, Hans Sabelström, Göran Borgö, Jan Erici,
Martin Storm
1. Olof Johansson hälsade oss välkomna
2. Susanna Minnhagen gick igenom Verksamhetsredovisning 2014
Styrgruppen godtog redovisningen. En önskan framfördes om att en
”popversion” av verksamhetsredovisningen borde tas fram som kan
läsas av även icke insatta. Information generellt togs då upp och man
pekade på att om man vill attrahera fler externa aktörer, t.ex. inom näringslivet, så bör mer lättillgängligt material tas fram generellt.
3. Eva Hammarström informerade om EU:s vattendirektiv. Det nya åtgärdsprogrammet blev klart i förra veckan och är nu ute på samrådan.
Den består av nio åtgärder varav fyra av dem är nya. Samrådan pågår 1
november till 30 april och remissen finns på
www.vattenmyndigheterna.se
Dessutom kan man gå på informationsmöten:
4 jan om Emån
15 jan i Alvesta
22 jan i Linköping
11 feb om Smålandskusten
Susanna har två LOVA- ansökningar på gång:
En om vattenråd som Kalmar och Borgholm är med i och som nu
även Oskarshamn, Mörbylånga och Västervik vill ha information om.
En om musselodling som Västervik och Mönsterås är med i och som
nu även Mörbylånga vill ha information om.
Beslutsärenden:
Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar
www.kalmarsundskommissionen.se
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4. Susanna Minnhagen gick igenom förslaget till verksamhetsplan 2015.
Förslaget accepterades med dessa ändringar:
• Förtydligande om uppbyggnad av styrgrupp samt samverkansgrupp; vilka ingår.
• Förtydligande att kustmiljöturnén är ett uppdrag.
• Punkt 1 ska förenklas och förtydligas så att man förstår skillnaderna på de olika aktiviteterna.
• Ändra i punkt nummer 2: Leader heter numera Lokala utvecklingsprogram med Leader metoden.
• Syftet måste bli tydligare att det är de lokala åtgärderna som är
grunden i KSK:s arbete och att det är med hjälp av detta som vi
sedan även kan arbeta på den nationella arenan.
• Göra åtgärderna tydligare under punkt 2, vad som syftar till plattformsbyggande och vad som leder till lokala åtgärder.
• Punkt 3, under rubriken internt, så ska aktiviteterna flyttas upp
som första punkt och sedan ska en förklaring följa att det är de
punktade frågorna som ska diskuteras under mötena.
• Var tydlig med att fler aktiviteter kan tillkomma under punkt 3 externt. KSK ska synas så mycket som möjligt med de medel som
finns till hands.
• Under punkt 3, skriva en förklaring av vad Kalmarpromotions
hållbarhetsvecka är.
• Lägg till en uppskattad budget vid samtliga punkter där det kommer kosta mer än tid att genomföra. Finansiering ska ske av externa aktörer.
Andra saker som ingår i sekretariatets uppgift är:
• Sköta hemsidan
• Omvärldsbevaka
• Möta andra parter för samarbeten
5. Övrigt
Susanna Minnhagen tog upp ett par ordningsfrågor som hon vill skicka
med styrgruppen:
• Ha en utsedd representant till styrgruppen och samverksansgruppen
så att sekretariatet vet vem de ska vända sig till i respektive komKalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar
www.kalmarsundskommissionen.se
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mun. Det beslutades att sekretariatet ska kontakta alla kommuner
för att få in detta skriftligt.
• Dessa möten bokas i så pass god tid att man bör kunna se ifall det
krockar med annat i kalendern och då kan utse en ersättare.
• Kommunicera mötets innehåll och slutsatser internt på era kommuner så att informationsspridning även sker i de egna organisationerna.
6. Johan Persson berättar om förändringar på Kalmarsundskommissionens sekretariat. Anna Thore kommer ta över som sekreterare, men
jobbar för övrigt för WSP. Denna uppgörelse är på 1 + 1 år och kommer att utvärderas efter första året. Anna kommer att jobba på beting
och ska uppfylla det som står i verksamhetsplanen. Serviceförvaltningen på Kalmar kommun, där Susanna Minnhagen arbetar, kommer att
få i uppdrag att även kunna skriva ansökningar inom Kalmarsundskommissionen för samtliga parter.
Det beslutades att styrgruppen accepterar denna förändring och samtliga kommuner kommer att fortsätta vara med i KSK under 2015.
7. Regionförbundet vill få ett förslag på vattenråd till projektet Water
Nets. Styrgruppen bestämde att till den 15 december så ska de vattenråd som är intresserade beskrivas och skickas in till regionförbundet.
Regionförbundet får sedan, utifrån projektets kriterier, välja ut den
mest lämpade.
Informationsärenden:
8. Anna Thore gav en översikt på framtida kommunala investeringar som
kan växlas upp till större EU- projekt. Förtydligande: Degehamns reningsverk ska försvinna och ledas om till Grönhögen. Gamleby har
gjort en investering på 30 miljoner.
En diskussion utbröt om huruvida man ska skapa ett Kalmarsundsreningsverk där fler än Kalmar ska ingå. Kanske samverkan i hela VAsystemet. Detta är något som diskuterats på tjänstemannanivå men
som bör lyftas politiskt.
Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar
www.kalmarsundskommissionen.se
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9. Bo Lindholm berättade om ÖstersjöInitiativet och deras planerade
verksamhet under 2015.

Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar
www.kalmarsundskommissionen.se
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Eva T Hammarström

LOVA, lokala vattenvårdsprojekt

Foto: PM Jönsson

www.vattenmyndigheterna.se

Södra Östersjöns vattendistrikt-Åtgärdsprogram för perioden
2009-2015.

Vattenmyndigheten

Vattenförekomst

Åtgärdsprogram riktat till myndigheter och
kommuner

Vattenmyndigheten

Myndighet och
kommun

Vattenförekomst

Verksamhetsutövare

Åtgärdsprogram riktat till myndigheter och
kommuner

Nedan kommer ett par exempel på hur vi har tänkt och hur det kan
komma att bli.

Distriktets utmaningar
De utmaningar som har prioriterats av Södra Östersjöns
vattendelegation som särskilt viktiga i arbetet med att genomföra
åtgärder är att
1. Övergödning är fortfarande ett stort problem
2. Dricksvattenförsörjningen måste säkras
3. Effekterna av miljögifter från både pågående och gamla utsläpp
behöver minskas
4. Öppna upp för fria vandringsvägar och minska den fysiska
påverkan

Eva T Hammarström

38. Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och genomföra åtgärder för
att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet samt båtturism som kan ha en negativ
inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att
inte uppnå, god ekologisk eller god kemisk status.

37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner,
särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. Avser vattendistrikten för
Västerhavet och Södra Östersjön

36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten
uppnås och inte överträds.

35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50
personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m³/dag, har god kemisk status och god kvantitativ
status och ett långsiktigt skydd.

34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt
bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status.

33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en
vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk
status.

32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha
negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår,
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

Vattendistriktens åtgärdsprogram för perioden 2009-2015. Nytt ÅP 2016-2021

Eva T Hammarström

Åtgärd 5 Kommunerna behöver minska närsaltsbelastningen, i de fall åtgärder rörande
enskilda avlopp, avloppsreningsverk, jordbruk och liknande inte fullt kan bidra till att
uppnå betinget avseende kväve och fosfor, genom att a) inom sina ansvarsområden
genomföra kompletterande åtgärder så som odling och/eller skörd av marina substrat,
behandling/hantering av näringsbelastade sediment, biomanipulation eller motsvarande, b)
inom havsplaneringen utse områden särskilt prioriterade för näringsreducerande åtgärder
och i dessa prioritera etablering av exempelvis storskaliga musselodlingar. Åtgärden
behöver genomföras så att miljökvalitetsnormen för vatten följs.

Åtgärd 4 Kommuner behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och mindre reningsverk
och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera utsläpp, som bidrar till att
vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten.

Åtgärd 3 Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar
till att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för
vatten.

Åtgärd 2 Kommunerna behöver bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor från
jordbruk och hästhållning minskas i de vattenförekomster där jordbruk bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas, tillförseln av
växtskyddsmedel minskar till vatten inom områden med vattenförekomster som inte följer,
eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten så att god kemisk status och god
ekologisk status kan uppnås,

Åtgärd 1 Kommunerna behöver inom sin tillsyn och prövning av a) miljöfarlig verksamhet
och andra verksamheter ställa sådana krav så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs, b)
förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder så att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Vattendistriktens remiss- åtgärdsprogram för perioden 2016-2021

Eva T Hammarström

Åtgärd 9 Kommunerna behöver inventera, planera och genomföra åtgärder mot
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det
kommunala vägnätet, särskilt i områden med vattenförekomster där vandringshinder bidrar
till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.
Åtgärden behöver utföras efter samverkan med berörd länsstyrelse och Trafikverket.

Åtgärd 8 Kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner särskilt i områden
med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för
vatten. Åtgärden behöver genomföras efter samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärd 7 Kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning
enligt plan- och bygglagen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Åtgärden behöver genomföras efter samråd med länsstyrelserna.

Åtgärd 6 Kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Kommunerna behöver särskilt a) inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för
nuvarande och framtida, allmänna och enskilda dricksvattentäkter, b) göra en översyn av
vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, c)
bedriva systematisk och regelbunden tillsyn på både allmänna och enskilda
dricksvattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än
10 m3/dag, d) uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner, e) se till
så att samtliga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag, särskilt i
områden med vattenförekomster som inte följer eller riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna för vatten.

Vattendistriktens remiss- åtgärdsprogram för perioden 2016-2021

Ta chansen att
påverka!

1 nov till 30 april

Ni kan påverka! Samråd den…

2 mars Blekingekusten

26 feb Vättern

11 feb Smålandskusten (Kalmar?)

10 feb Skåne (VH)

4 feb Emån (Vetlanda?)

28 jan Motala Ström (Mjölby)

15 jan Alvesta, 22 jan Linköping (kommun)

13 jan Gotland

Samrådsmöten (planerade datum). Kommer inbjudan.

Information kring Samråd

Synpunkter lämnas i VISS.

 Information i VISS och förslag på åtgärder i VISS.

 Förslagen till prioriteringar för Södra Östersjön. Är det rätt
prioriteringar? Förslag på förändringar.

Rätt åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten?
Vad saknas? Vad ska bort?

78 åtgärder till myndigheter och kommuner.

 Omfattande material

 Skriftliga samrådssvar (digitalt)

Information kring Samråd, forts.

Eva T Hammarström

(LOVA)

Översiktlig VA-planering

Våtmarksarbete (LOVA+Fiskevård)
Båtlatriner (LOVA+Leader)
Båtbottentvättar (LOVA)
Musselodling (LOVA+AquaBest)
Samverkan VA-frågor (LOVA)
Strukturkalkning (LOVA)

Sanering Oskarshamns hamn
Gamlebyviksprojekt (LOVA)
Biogas av marint substrat
Musselodlingar (Baltic 2020)
Moment
Greppa Näringen

Anlagda våtmarker (LB+LOVA)

Många åtgärder i Kalmar län!

Eva T Hammarström

•Kontaktperson på Länsstyrelsen Kalmar län: Eva T
Hammarström, eva.hammarstrom@lansstyrelsen.se

•I ansökan för åtgärder; 3 delar Planering-genomförandeuppföljning samt placera åtgärder geografiskt till
avrinningsområde

•50% finansiering av stödberättigade åtgärder

vattenmiljoanslag/lova.html .

•Nästa sökomgång hösten 2014, okt-30 nov. Ansökningsblanketter
och information finns på http://www.havochvatten.se/insatser-och-skydd/havs--och-

•Kostnadseffektiva åtgärder som leder till att minska övergödning
(och miljögifter) i havet: våtmarker, musselodling, mottagningsanläggningar för båttoaletter-ej längre!, båtbottentvättar, VAplanering, dagvatten etc.

•Riktat till kommuner och ideella sammanslutningar (ex vattenråd)

•Statliga medel - del av havs- och vattenmiljöanslaget.

LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Eva T Hammarström

•Musselodling, 3 st (bla Grankullavik, Hasselö) samt förstudie storskalig
musselodling

•Utredningar som Alger, musslor o vasskörd (del av biogasprojekt)+ SLÄK,
hänsynsfull dikesrensning, Surrebäcken-Stävlö, Lillån-Mönsterås

•Olika jordbruksåtgärder t ex Gamlebyviksprojektet som tvåstegsdiken,
fosforfällor, strukturkalkning, forskningsprojekt Dynestadsjön

•Våtmarksprojekt, 9 st inkl metodutv uppföljning, kalkfilterdiken

•Latrintömningsstationer för fritidsbåtar, 18 st, Båtbottentvättar- 2 st,1 spolplatta

•Gemensamhetsanläggningar, rådgivn.-EA, teknikutv kretsloppsanp. 5 st

•Övergripande kommunal VA-planering (12 st), efterpolering reningsverk,
dagvattenhantering, kalkfilter

Totalt 77 ansökningar varav 54 fått LOVA-medel (ca 28,5 miljoner,
vilket innebär åtgärder för ca 57 miljoner!)

Projekt LOVA 2009-14 i Kalmar län

• Kontakter med HaV och miljödep? Diskussioner kring havs- och
vattenmiljöanslaget? Det nationella LOVA-nätverket är även ett
övergödningsnätverk och bollplank för HaV.

• Regelbundna möten med aktörer- väldigt aktiva kommuner i länet!
Vilka ideella krafter finns? Som vattenråd, fiskeföreningar,
båtklubbar osv.

• Vad prioritera för LOVA under 2015? Storskaliga musselodlingar i
Östersjön? Arbeta i större EU-projekt? Stävlö-Surrebäcken?

• Kostnadseffektivitet, mått hur mycket N o P per kg tas bort per
krona? Hur sker uppföljning och effektuppföljning? Ex VISS

• Prioriteringar? Strategiskt arbetssätt, var finns problem och
värden? Statusklassning? Åtgärdsprogram miljömål vatten och ÅP
södra Östersjöns vattendistrikt. Viktigt att motivera avslag!

Hur jobbar vi med LOVA i länet?

Eva T Hammarström

Funderingar?

Foto: Lennart Johansson

Tack!

Eva T Hammarström

http://www.ostersjoinitiativet.se

Bjuda in fler aktörer till öppen samverkan
Systematiskt söka kompetenser/resurser utanför egna organisationen

MiljöTeknikForum

ÖstersjöInitiativet

Kalmarsundskommissionen

med öppenhet och nytänkande som ledord
• informationsutbyte och samverkan
mellan hela samhällets aktörer
• företag, universitet, skolor, offentliga
sektorn, organisationer och individer.

Erbjuder forum för kraftsamling
• blå och grön tillväxt
• motor för Kalmarsundsregionens
konkurrenskraft.

MiljöTeknikForum

MiljöTeknikForum manifesterar samverkan mellan
forskare och praktiker

MiljöTeknikForums styrgrupp: Thomas Lind, Bo Bergbäck,
Johan Persson och Steve Sjögren undertecknar MTF:s
avsiktsförklaring .

Devellum integrera i sina projekt

Linnéuniversitetet och Kalmarsundskommissionen test bäddar vattenrening

•

•

Algoland forskningsprojekt med KSRR och Kalmar
Energi

Oväntade möten

Handelsbanken workshop för Östersjön i
affärsplaner

•

Nya åtaganden och ny samverkan

Base Camp Kalmarsund 1 oktober

Marint centrum Simrishamn
Trelleborgs kommun

Kalmarsundskommissionen

Kraftsamling Gotland

Valdemarsvik

Värmdö kommun

Vaxholms stad

http://www.ostersjoinitiativet.se

En stark röst

Samverkan

Verkstad

ÖstersjöInitiativet – Havet som resurs

http://www.ostersjoinitiativet.se

4. Samverkan måste utvecklas mellan och inom
akademin, nationella myndigheter och de lokala aktörerna
(offentliga sektorn, näringslivet och invånare)

3. Väsentliga förändringar krävs i dagens styrsystem

2. Lokala nivån gör verkstad av politiken

1. Åtgärdsunderskottet fortfarande stort

Slutsatser 2014

• Stöd från en nationell plattform – förändringar i styrsystem

• Entreprenörskap och test bäddar
• Forskning – Living Lab

http://www.ostersjoinitiativet.se

• Från pilotprojekt till fullskala; finansiering och genomförande

• Havet som resurs – hållbar blå tillväxt
• Öppen samverkan - Kommuner, näringsliv, akademin, invånare

Lokala Innovations- och
demonstrationsplatser

http://www.ostersjoinitiativet.se

Bjuda in fler aktörer till öppen samverkan
Systematiskt söka kompetenser/resurser utanför egna organisationen

MiljöTeknikForum

ÖstersjöInitiativet

Kalmarsundskommissionen

Eva T Hammarström

Foto: PM Jönsson

Kalmar läns vattenåtgärdsarbete

Marina direktivet

Vattendirektivet

Två EU-direktiv

30 huvudavrinningsområden

91 kommuner

7 + 3 län

Blekingekusten
Emån
Gotland
Smålandskusten
Skåne;
Vätterns avrinningsområde
Motala ström

Länsgränser

Distriktsgräns

Södra Östersjöns vattendistrikt

Vattenförvaltningens 6-års cykel

www.vattenmyndigheterna.se

Södra Östersjöns vattendistrikt-Åtgärdsprogram för perioden
2009-2015.

Vattenmyndigheten

Vattenförekomst

Åtgärdsprogram riktat till myndigheter och
kommuner

Vattenmyndigheten

Myndighet och
kommun

Vattenförekomst

Verksamhetsutövare

Åtgärdsprogram riktat till myndigheter och
kommuner
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38. Kommunerna behöver i samverkan med länsstyrelserna ta fram underlag och genomföra åtgärder för
att minska påverkan från de delar av det rörliga friluftslivet samt båtturism som kan ha en negativ
inverkan på vattenmiljön, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att
inte uppnå, god ekologisk eller god kemisk status.

37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner,
särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god
ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. Avser vattendistrikten för
Västerhavet och Södra Östersjön

36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten
uppnås och inte överträds.

35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än 50
personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m³/dag, har god kemisk status och god kvantitativ
status och ett långsiktigt skydd.

34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt
bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status.

33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en
vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk
status.

32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som kan ha
negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som inte uppnår,
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

Vattendistriktens åtgärdsprogram för perioden 2009-2015. Nytt ÅP 2016-2021

1. Övergödning är fortfarande ett stort problem
2. Dricksvattenförsörjningen måste säkras
3. Effekterna av miljögifter från både pågående
och gamla utsläpp behöver minskas
4. Öppna upp för fria vandringsvägar och minska
den fysiska påverkan

De utmaningar som har prioriterats av Södra Östersjöns
vattendelegation som särskilt viktiga i arbetet med att genomföra
åtgärder är att

Distriktets utmaningar

Eva T Hammarström

NY! Åtgärd 5 Kommunerna behöver minska närsaltsbelastningen, i de fall åtgärder rörande
enskilda avlopp, avloppsreningsverk, jordbruk och liknande inte fullt kan bidra till att uppnå
betinget avseende kväve och fosfor, genom att a) inom sina ansvarsområden genomföra
kompletterande åtgärder så som odling och/eller skörd av marina substrat,
behandling/hantering av näringsbelastade sediment, biomanipulation eller motsvarande, b) inom
havsplaneringen utse områden särskilt prioriterade för näringsreducerande åtgärder och i
dessa prioritera etablering av exempelvis storskaliga musselodlingar. Åtgärden behöver
genomföras så att miljökvalitetsnormen för vatten följs.

NY! Åtgärd 4 Kommuner behöver genomföra tillsyn på avloppsledningsnät och mindre
reningsverk och införa krav på ökad rening, eller på annat sätt minimera utsläpp, som bidrar till
att vattenförekomster inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten.

Åtgärd 3 Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till
att en vattenförekomst inte följer, eller riskerar att inte följa, miljökvalitetsnormerna för vatten.

NY! Åtgärd 2 Kommunerna behöver bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och fosfor
från jordbruk och hästhållning minskas i de vattenförekomster där jordbruk bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas, tillförseln av växtskyddsmedel
minskar till vatten inom områden med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa
miljökvalitetsnormerna för vatten så att god kemisk status och god ekologisk status kan uppnås,

Åtgärd 1 Kommunerna behöver inom sin tillsyn och prövning av a) miljöfarlig verksamhet
och andra verksamheter ställa sådana krav så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs, b)
förorenade områden särskilt prioritera och ställa krav på utredningar och åtgärder så att
miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Vattendistriktens remiss- åtgärdsprogram för perioden 2016-2021

Eva T Hammarström

NY! Åtgärd 9 Kommunerna behöver inventera, planera och genomföra åtgärder mot
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur vid vägpassager över vatten i det
kommunala vägnätet, särskilt i områden med vattenförekomster där vandringshinder bidrar
till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs.
Åtgärden behöver utföras efter samverkan med berörd länsstyrelse och Trafikverket.

Åtgärd 8 Kommunerna behöver utveckla vatten- och avloppsvattenplaner särskilt i områden
med vattenförekomster som inte följer, eller riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för
vatten. Åtgärden behöver genomföras efter samverkan med länsstyrelserna.

Åtgärd 7 Kommunerna behöver utveckla sin översikts- och detaljplanering och prövning
enligt plan- och bygglagen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Åtgärden behöver genomföras efter samråd med länsstyrelserna.

Åtgärd 6 Kommunerna behöver säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och
framtida dricksvattenförsörjningen så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Kommunerna behöver särskilt a) inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för
nuvarande och framtida, allmänna och enskilda dricksvattentäkter, b) göra en översyn av
vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera
skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås, c)
bedriva systematisk och regelbunden tillsyn på både allmänna och enskilda
dricksvattentäkter, som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer
än 10 m3/dag, d) uppdatera översiktsplanerna med regionala
vattenförsörjningsplaner, e) se till så att samtliga allmänna yt-och grundvattentäkter har
tillstånd för vattenuttag, särskilt i områden med vattenförekomster som inte följer eller
riskerar att inte följa miljökvalitetsnormerna för vatten.

Vattendistriktens remiss- åtgärdsprogram för perioden 2016-2021

Ta chansen att
påverka!

1 nov till 30 april

Ni kan påverka! Samråd den…

2 mars Blekingekusten

26 feb Vättern

11 feb Smålandskusten (Kalmar?)

10 feb Skåne (VH)

4 feb Emån (Vetlanda?)

28 jan Motala Ström (Mjölby)

15 jan Alvesta, 22 jan Linköping (kommun)

13 jan Gotland

Samrådsmöten (planerade datum). Kommer inbjudan.

Information kring Samråd

Synpunkter lämnas i www.VISS.lansstyrelsen.se

 Information i VISS och förslag på åtgärder i VISS.

 Förslagen till prioriteringar för Södra Östersjön. Är det rätt
prioriteringar? Förslag på förändringar.

Rätt åtgärder för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten?
Vad saknas? Vad ska bort?

78 åtgärder till myndigheter och kommuner.

 Omfattande material

 Skriftliga samrådssvar (digitalt)

Information kring Samråd

Eva T Hammarström

(LOVA)

Översiktlig VA-planering

Våtmarksarbete (LOVA+Fiskevård)
Båtlatriner (LOVA+Leader)
Båtbottentvättar (LOVA)
Musselodling (LOVA+AquaBest)
Samverkan VA-frågor (LOVA)
Strukturkalkning (LOVA)

Sanering Oskarshamns hamn
Gamlebyviksprojekt (LOVA)
Biogas av marint substrat
Musselodlingar (Baltic 2020)
Moment
Greppa Näringen

Anlagda våtmarker (LB+LOVA)

Många vattenåtgärder i Kalmar län!

•Nokås, Skogsstyrelsen
•Statliga fiskevårdsmedel
•Biologisk återställning i kalkade vatten
•Kulturmiljö, vårdanslaget
•Statliga medel för Lokala Naturvårdsprojekt, LONA
•Statliga medel för Lokala Vattenvårdsprojekt, LOVA
Kontaktperson: Eva T Hammarström

•Europeiska Havs- och Fiskeri Fonden EHFF, skydd och utveckling av
akvatiska miljöer
•Regionala fonden- ex. Biogasprojektet
•Interreg- South Baltic - ex. MOMENT
•Landsbygdsfonden, ex. Landsbygdsprogrammet
–Projekt & företagsstöd
*Leader
–Miljöersättningar
*Utvald miljö
–Greppa näringen- rådgivning

Ett urval av EU-fonder och statliga medel för vattenvårdsinsatser

Eva T Hammarström

•Kontaktperson på Länsstyrelsen Kalmar län: Eva T
Hammarström, eva.hammarstrom@lansstyrelsen.se

•I ansökan för åtgärder; 3 delar Planering-genomförandeuppföljning samt placera åtgärder geografiskt till
avrinningsområde

•50% finansiering av stödberättigade åtgärder

vattenmiljoanslag/lova.html .

•Nästa sökomgång hösten 2014, okt-30 nov. Ansökningsblanketter
och information finns på http://www.havochvatten.se/insatser-och-skydd/havs--och-

•Kostnadseffektiva åtgärder som leder till att minska övergödning
(och miljögifter) i havet: våtmarker, musselodling, mottagningsanläggningar för båttoaletter-ej längre!, båtbottentvättar, VAplanering, dagvatten etc.

•Riktat till kommuner och ideella sammanslutningar (ex vattenråd)

•Statliga medel - del av havs- och vattenmiljöanslaget.

LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Eva T Hammarström

•Musselodling, 3 st (bla Grankullavik, Hasselö) samt förstudie storskalig
musselodling

•Utredningar som Alger, musslor o vasskörd (del av biogasprojekt)+ SLÄK,
hänsynsfull dikesrensning, Surrebäcken-Stävlö, Lillån-Mönsterås

•Olika jordbruksåtgärder t ex Gamlebyviksprojektet som tvåstegsdiken,
fosforfällor, strukturkalkning, forskningsprojekt Dynestadsjön

•Våtmarksprojekt, 9 st inkl metodutv uppföljning, kalkfilterdiken

•Latrintömningsstationer för fritidsbåtar, 18 st, Båtbottentvättar- 2 st,1 spolplatta

•Gemensamhetsanläggningar, rådgivn.-EA, teknikutv kretsloppsanp. 5 st

•Övergripande kommunal VA-planering (12 st), efterpolering reningsverk,
dagvattenhantering, kalkfilter

Totalt 77 ansökningar varav 54 fått LOVA-medel (ca 28,5 miljoner,
vilket innebär åtgärder för ca 57 miljoner!)

Projekt LOVA 2009-14 i Kalmar län

Eva T Hammarström

Funderingar?

Foto: Lennart Johansson

Tack!

Eva T Hammarström

0 kr

Allmänhetens intresse

Kustmiljögrupper

Kalmarsundskommissionen

Östersjö Initiativet

1-2 milj

76 milj

???

Varför Kalmarsundskommissionen??

”Kalamrsundskommissionen!”

• HaV svarar på Bryssel
kontorets fråga om vilken
som är bland Sveriges
viktigaste åtgärd för
Östersjön:

• Det började med tjat…

Kalmarsundskommissionen- OM möjlighet till extern
finansiering finns

Miljösamverkan sydost

LRF
Regionförbundet
Vattenvårdsförbund, vissa vattenråd
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsorganisation
Länsstyrelsen?

ÖstersjöInitiativet
Kalmarsundskommissionen

Marknadsföring
”Kalmarsundskommissionen ska medverka till att marknadsföra ingående
kommuner på ett sätt som bidrar till större satsningar på Kalmar län i nationella
och internationella havsmiljöprojekt”

FRIVILLIGT

Kalmarsundskommissionen

Externa projektpengar som lyses ut till prioriterade åtgärder
Någon har tänkt att ”de här åtgärderna är så bra/kostnadseffektiva att vi bör göra
dem med skattemedel”. Utförs frivilligt tillsammans med företag, ideella
organisationer, akademi mfl.

MÅSTE ENL. LAG

Åtgärdsprogrammet Södra Östersjön = ”den årliga krysslistan” från
vattenmyndigheten
Tillsyn och planläggning: En piska på oss kommuner att få kommuninnevånare
och näringsidkare att ta sitt ansvar, enligt Förorenaren betalar-principen.

Vad är Kalmarsundskommissionens roll idag?

• Pågående samråd – Vattendirektivet
2016-2021
• Pågående utredning – Boston Consulting
group bryter ner utsläppsmålen på
kommunnivå
• Kommande projekt
• Bidragsmöjligheter
• Projektskisser

Snabb omvärldskoll

- KVAB
- Bergkvara
- Mönsterås ?
- Degerhamn
Reningsverk som håller på
- Oskarshamn, projekteras 40 milj
• Figgeholm, tillstånds ansökan inne, 35 milj cirkel resort
• Böda, bevattning 50 milj
• Gamleby, håller på 15 milj
Färdiga renoverade verk
• Västervik, klara +15-17 små verk
• Färjestaden, kvävevillkor 7 milj
• Timmernabben

• Nya reningsverk

Investeringar 5 år

Industriella avlopp
• Guldfågeln (30 milj)
• KLS
• Södra cell
• Cementa- rening via alger

• Kalmar, mönsterås (ödängla), Västervik
, Torsås

Områden som arbetar intensivt
med enskilda avlopp

More biogas etapp 2
Södra Kalmar
Öland

Färjestaden

-

Vågenergi-Corpower- NOVA Oskarshamn

• Jordbruket
• Fiske
• Ny teknik

-

• Dagvatten

-

• Biogas

• Emån HaV 10-20 miljhydrologisk modell, våtmarker, fiskvård
• Våtmarker öland, kustbäckar, parboäng sportfiskarna

• Projekt

• PFOS, dricksvatten
• Nytt naturreservat emån

• Turism
- Dykning
• Undersökningar

Östersjöprogrammet, energi, transport, vatten, innovation
Strukturfonder, innovations miljö
Vinvex
LOVA-4,9 milj. Båtbottentvättar, åtgärder och planer för P och N,
utvärdering
• Nya medel från regeringen?
• Leader 30-35 miljoner+10-15 miljoner. fiskevårdsområde till 2020,
sommar 2015, 7-10 milj /år

•
•
•
•

teknik, turism utbyte, resande

• Södra östersjöprogrammet, 75%, många parter, 78 milj euro tot, SME

forskningsresultat på miljöområdet

• Horizon 2020
• LIFE, stora ansökningar 60%
• Kamprad- med särskild inriktning på möjligheten att praktiskt genomföra

Bidragsmöjligheter

• Bottenvatten för bevattning
• Hamnsanering Ohamn
• Kustbäckar, balans i alsterån

• Musselodling- Baltic blue growth
• Bada i Malmfjärden
• Regionförbundet MOMENT ”2”

Kommande projekt

•
•
•
•
•

Nya reningsverk , högre ambiton?
”Allting rätt i en vik”- större helhetsgrepp
Marina substrat- ny teknik?
Ytterligare större musselodlingar ?
Innovationsmiljö

Kommande möjliga projekt

•

Övriga frågor???

Informationsärenden:
• Nulägesrapport och framtida möjligheter
• MiljöTeknikForum Kalmarsundskommissionens och Östersjöinitiativet

Beslutsärenden:
• VP 2015-förslag
• Kalmarsundskommissionens sekretariat 2015 och 2016
• Water Nets 11:30-11:40

Informationsärenden:
• Presentationsrunda
• Verksamhetsredovisning 2014
• EUs vattendirektiv och hur kan åtgärder finansieras?

Styrgruppsmöte 18 nov 2014

Presentationsrunda 9:30-9:40

Presentationer från 2012-2013
Boston Counsulting Group, Irländska
WFD-rapporten
Miljöboken (för gymnasieskolan)

2 inspel till statlig
utredning

2 intervjuer
1 annons

40 + pengarna HaV 0 kr

Fortsättning Östersjöinitiativet 280 000 kr

Baltic Blue Growth 500 000 kr

Presentationer

2 seminarium

3 ansökningar

Svenskt förslag om innovativa åtgärder

HELCOM

Knyt ihop och sprid information

Kommunövergripande ansökningar

5 LOVA-ansökningar, 1 inventering

6 initiativ

Fånga upp initiativ

Mötesprotokoll

Resultat och Redovisning

17 företag deltog, 8 åtaganden. Rapport

Genomfört

Regelbunda möten för samodning och
samsyn
5 möten
Base Camp
Kalmarsund
Kustmiljöturné

Uppdrag enl VP

Verksamhetsredovisning 2014 9:40-9:45

http://www.svtplay.se/klipp/2334184/

56 deltagare från 7 olika länder runt Östersjön

Baltic Blue Growth mötet 16-18 sept

Verksamhetsredovisning 2014 9:40-9:45

• Eva Hammarström, Länsstyrelsen i
Kalmar län

3. EUs vattendirektiv och hur kan
åtgärder finansieras? 09:45-10:25

VP 2015 förslag 10:30-10:45

• Större och mer långsiktiga projekt

• Bättre plattform för verksamhetens
genomförande (offentlig, akademi, näringsliv)

• Blå tillväxt, havet som resurs

Vision 2015:

Förslag på aktiviteter:

Kustmiljöturné

-Base Camp 2 i Västervik

Regelbunda möten för samodning -2 samverkansgruppsmöten, 2
och samsyn
styrgruppsmöten

Uppdrag enl VP

Tydliggöra
Kalmarsundskommissionens
roll som en innovationsmiljö

Uppdrag enl VP

-Koppla ihop oss med regionala initiativ
till ”plattformsbyggen” som kan användas
för Kalmarsundskommissionens syfte

-Söka efter möjligheter till
externfinansiering för att etablera
långsiktighet som en innovationsmiljö

-Fördjupa inventeringen av
miljöinvesteringar i kommunerna och
undersök möjlighet till uppväxling i EUprojekt

Förslag på aktiviteter:

-Water Nets
(Regionförbundet skriver*)

-Baltic Blue Growth
(Kalmar/Borgholm kommun skriver*)

-Fortsättning på Östersjöinitiativet
(Bo Lindholm skriver)

-Nya möjligheter inom Leader (öppnas för
ansökningar till sommaren 2015)

-LOVA samordna möte med
länsstyrelsen inför varje ny
ansökningsomgång

Förslag på aktiviteter:

*Eftersom KSK inte har organisationsnr måste ansökan
utgå från någon befintlig organisation

Utforma gemensamma projekt

Uppdrag enl VP

Utbyta och sprida information
och kunskap

Uppdrag enl VP

-Kalmarsund promotion hållbarhetsvecka

-Medverka genom ÖI vid Östersjöveckan
i Almedalen

Förslag på aktiviteter:

• Möten med parter inom Kalmar län som bidrar
till verksamhetens utveckling

• Omvärldsbevakning och spridning av relevant
information till samverkansgrupp och styrgrupp

• Sköta hemsidan

Övrigt samordnarjobb:

• Kommunicera beslutsärendena inom
sin kommun före mötet

• I god tid utse ersättare om man inte kan komma,
och ge ersättare tydligt mandat att fatta beslut på
plats.

• I god tid larma om föreslagna mötestider krockar
med KSAU, regiondagar mm

• Se över vilka representanter de har i styrgruppen,
att dessa är insatta i verksamheten

Vad måste kommunerna bli bättre på?

Kalmarsundskommissionens
sekretariat 2015-2016 10:45-11:30

NOMINERINGAR????

Krav: aktivt vattenråd måste finnas
Helst inte samma som i MOMENT-projektet!

• Bättre vattenkvalitet genom lokala insatser
• Utveckla en lokalt åtgärdsprogram.
• Utbyte med vattenråd från andra länder

• Regionförbundet har bett oss nominera ett
vattenråd/avrinningsområde som pilotområde för länet senast
februari 2015

• Nytt South Baltic projekt, ansökan in april 2015.

Water Nets 11:30-11:40

Nulägesrapport och framtida
möjligheter 11:45-12:10

Bo Lindholm, Bo Lindholm Consulting

KSRRs planer på ett MiljöTeknikForum och hur
detta eventuellt kan giftas ihop med
Kalmarsundskommissionen och Östersjöinitiativets
verksamhet 12:10-12:30

