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Sammanträde med Svealands 
Kustvattenvårdsförbunds beredningsgrupp  

Tid Torsdagen den 10 januari 2018 kl. 9.15-11.30  

Plats SKVVF:s kansli, Södermalmsallén 36, 5 tr, Stockholm. 

Lokal ”Norrskogen” 

 

Ärenden 

1. Sammanträdet öppnas. Val av ordförande, sekreterare samt justerare. 

Godkännande att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan. 

 

 

 

2. Godkännande av föredragningslista 

 

 

3. Tidigare protokoll 

        - Beredningsgrupp 18/10 

        - Styrgrupp 22/11  

 

 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

4. Aktuellt 
-Laget runt 
-Stockholm stads önskemål om åtgärdsinriktning för förbundet. Återkoppling 
- Förbundets verksamhet 
 

 

 

 

5. Verksamhetsplan 2019 Bilaga 3 

6. Årshjul 

Diskussion om inriktning och föreläsare att kontakta. 

Bilaga 4 

7. Uppdatering av hemsidan 

Vilka behov finns? 

 

 

8. Intro till nya styrelsen och då även beredningsgruppen.  

Ta fram konkret förslag och önskemål att lägga fram 

 

9. Projektet ”Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritisbåtar i 

Stockholms län” 

Hur går vi vidare? Inspel? 

 

 

11. Övriga frågor 

 

 

12. Avslut  
 

Styrelse  
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Beredningsgruppen den 18 oktober 2018 

PROTOKOLL 

Tid & plats: 

Närvarande ledamöter: 

Övriga närvarande: 

Mötet torsdag 1 november flyttad t ill torsdag 18 oktober 2018 
kl.09.15 
SKVVF, "Brunnsviken" Fatburen, plan 5, Södermalmsallen 36, 
Stockholm 

Joakim Li.icke 
Jakob Walve 

l<atarina Forslöw 

Olle Hjerne 

Stockholm Vatten och Avfall 
DEEP, Stockholms 
Universitet 
Miljöförvaltningen, 
Stockholm stad 
SKB 

Frånvarande ledamöter: Ingrid Wänstrand 
Carl Rolff 

Länsstyrelsen i Uppsala län 
Stockholm Östersjöcentrum, 
Sthlm univ. 
Käppa laförbundet 
Stockholm Östersjöcentrum, 
Sthlm univ. 

Kansliet: 

Linda Taberman 
Linda l<umblad (Ers.) 

Birgitta Held-Paulie 
Christina Berglind 
Birgitta Andersson 

Frida Eik Kvarnström 

Justeras 

Joakim LUcke 

Nacka kommun 
Länsstyrelsen St ockholm 
Länsstyrelsen Sörmland 

Vid protokollet 

d~~~ 
f/ Fr%a Eik Kvarnström 
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§ 1 

§2 

§3 

§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdet öppnas. Val av ordförande, sekreterare 

och justerare av dagens protokoll samt godkännande av 

att protokollet läggs på förbundets hemsida. 

Förbundssekreteraren Frida Eik Kvarnström öppnar 

sam manträdet och hälsar alla välkomna til l mötet. Frida va ldes 

till ordföra nde och sekreterare. Joakim LUcke valdes till 

justeringsperson. Justerat protokoll kommer läggas på 

förbundets hemsida. 

Godkännande av dagordning. 

Dagordning godkänns. 

T idigare protokoll 

- Beredningsgrupp 2018-08-22 

- Styrelse 2018-09-13 

Tidigare protokoll läggs t ill handlingarna . 

Nytt förfarande LOVA-ansökan 

Förtyd ligande av olika utlysningar 

Havs- och vattenmyndigheten ( HaV) - Bidrag för stärkt 

lokalt åtgärdsarbete mot övergödning . 

https: //www.havochvatten.se/hav /vag led ning-- lagar/a nslag

och-bid rag/utlysn inga r /utlysning-av-medel - for-starkt- loka lt 

atga rdsa rbete- mot-ove rgod ni ng. html 

Länsstyrelserna LOVA -lokala vattenvårdsprojekt. 

Bid rag för arbete för loka la vattenvårdsprojekt som t ill exempel 
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lokala åtgärdsprogram (LÄP) 

https: //www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-

kom mun/natur /stod-ti 11- natu rva rd/ laka I a-vattenva rdsprojekt--

lova . htm I 

Beredningsgruppens diskussion kommer att handla om hur 

förbundet kommer stä lla sig till en eventuell ny utlysning av 

medel för åtgärdssamordnare från HaV. 

Beredningsgruppen ser ett stort behov av att samla in vilka 

lokala åtgärder mot övergödning som ger bäst effekt på 

helhetsresultatet och kvaliten i våra kustvatten. Man önskar att 

förbundet tar ett ansvar för att ta fram underlag för vilka 

områden kommunerna ska rikta sina åtgärder. 

Stockholm stads representant berättar att de upplever att de 

saknar kunskapsunderl aget för att arbeta helhetligt, just för att 

vattnet hänger ihop med påverkan i andra kommuners 

vattendrag. Beredningsgruppen frågar sig om det verkligen ska 

vara en åtgärd för varje utlopp? Vi vill ta reda på de stora 

sam lade utsläppen (inte endast Brunnsviken och 

Ulvsundasjön) . Beredningsgruppen anser då att branschen 

måste bygg~ upp en kunskap först och frågar sig var 

förbund ets del i detta består i. 

Vilka åtgärder som kommer utförs och vem som tar kostnader 

för detta är nästa steg och en fortsatt diskussion. 

Bered ni ngsg ruppen ser att förbu ndssekreterare kontaktar 

medlemskommunerna med ett mail. Där önskar man att 

följande fråga stä lls till medlemmarna: 

Finns behovet av en översyn av de fltgärder som görs i 

dagsläget och en översyn av vilka fltgärder som ska 

prioriterasur kostnadseffektivitetsperspektiv och för fördjupad 

förstflelse för lflngsiktigt arbete för förbättrad status i 

Jnnerskärgflrden genom insamling av kunskapsunderlag? 
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§5 

Vid eventuell ny utlysning från HaV om medel för anställning 

av en åtgärdssamordnare är det önskvärt för 

beredningsgruppen att det blir tydligt med medlemmarnas 

behov av förbundet som en aktör och var förbundet kan verka 

som en representant för medlemmarnas intressen. 

Beredningsgruppen se r ett behov av övergripande samordning 

och de ställer sig till förfogande för styrelsen att arbeta fram 

ett förslag till hur detta fortsatta arbete utifrån medlemmarnas 

behov skulle kunna se ut. Detta handlar bl.a. om vilket ansvar 

kommunerna tar var för sig och vad ett 

miljÖövervakningsförbund kan fånga upp. 

Vid en diskuss ion om hur man ska agera vid en eventuell ny 

utlysn ing av bidrag för åtgärdssamordnare väcktes frågan om 

huruvida man ska lägga en sådan tjänst på ett konsultföretag 

liknande som vid projektet för Regionalt underlag fö r hant ering 

av toalettavfall från fritidsbåtar? Detta skulle på så sätt göra 

att man undan kommer situationen om att en kommun skulle 

behöva stå för bl.a. arbetsgivaransvar. 

Beredningsgruppen önskar att Katarina Forslöw bjuds in till 

styrelsens nästa sammanträde. Katarina har lång erfarenhet av 

arbete med kustvatten och är även ny ledamot i 

beredningsgruppen och får vid ett sådant tillfälle att presentera 

sig för styrelsen. Förbundssekreteraren bjuder in l<atarina 

Forslöw. Juha Salonsaari som tidigare var inbokat som 

föreläsare har nu blivit vald till ersättare i styre lsen och av den 

anledningen så anser förbundssekreteraren att det bättre 

lämpar sig att Katarina deltar på mötet. 

Beviljad medel för projektet "Regionalt underlag för 

hållbar hantering av toalettavfall från fritidsbåtar i 

Stockholms län" 

Frida informerar om läget kring projektet och att hon arbetar 

aktivt med Eco loop. Tillsammans arbeta r de med att 

sä kerställa att projektet är väl förankrad hos 

kontaktpersonerna i alla inblandade kommuner. 
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§6 

§7 

§8 

Nedskräpning och plast -Vad vill vi göra? 

Beredningsgruppen tycker att organisationen Håll Sverige Rent 

är rätt kontakt för ett sådant initiativ. Förbundssekreteraren 

informerar om att Håll Sverige Rent också är medlemmar hos 

förbundet. 

Initiativet Hållbara Hav är även aktiva inom förekomsten av 

nedskräpning av havet. 

Kontaktombudsmöte 10 december 

Sedan tidigare är programpunkten med anordnad workshop 

där Ecoloop som driver projektet för regionalt underlag 

fastställd. 

Beredningsgruppen önskar också att Maria Azzopardi från 

Miljöförvaltningen på Stockholm stad kommer och redogör för 

deras arbete med att ta fram en handlingsplan för kemikaliefri 

stad och eventuellt om arbetet med NonHazCity. 

http ://www.stockhol m .se/OmStockholm/EU--I nternationellt

/Internationella-organisationer-och-natverk/lnternationel la

samarbeten/NonHazCity--ett-kemika liesmart-EU-projekt/ 

Andra förslag till programmet är Håll Sverige rent och 

Skärgå rdsstiftelsen. 

Svealandskusten 2019 

Beredningsgruppen önskar att det förs fram att även följande 

punkter är önskvärda: 

• Nedskräpning och plast i havet 

• Medlemsrepresentation 

• Östersjöhus på Skansen 

• Invasiva arter 
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§9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

Informationspunkt 

-Tyresös medlemskap 

Frida har haft kontakt med kontaktombudet som meddelar om 

att man har lyft ärendet om medlemskapet hos förbundet och 

vi har fått positiva indikationer på att man åter igen önskar bli 

medlemmar. 

Datum för beredningsgruppens sammanträden 2019 

Torsdag 10 januari kl. 9.15 

Torsdag 7 mars kl. 9.15 

Övriga frågor 

Ledamot i beredningsgruppen föreslår att man planerar för en 

introduktion till kommande nya styrelsen samt även 

beredningsgruppen. Punkten flyttas till mötet i januari pga. Att 

mötestiden har tagit slut. 

Mötet avslutas 

Frida tackar mötesdeltagarna för engagemang. Nästa möte är 

10/1 9.15. 
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Sityre~se 
Sammanträdesdatum 2018-09-13 

3/2018 

PROTOKOLL 

Tid 8t plats: torsdag den 22 november 2018 kl. 13.15 

Kansliet, Södermalmsallen 36, 3 tr. Lokal "Brunnsviken " 

Närva rande Ordf. Kjell Jansson (M), Norrtälje kommun 
V.ordf Kristian l<rassman (S), Norrtälje kommun 
Lars Skytt (S), Älvkarleby kommun 
Arja Kalvas (MP), Haninge kommun 

Gunilla Söderqvist, SIKO 
Juha Salonsaari, Stockholm stad 

Frå nvarande ledamöter Erik Östman (C) Stockholms läns landsting 
Britta Bergström (S), Oxelösunds kommun 

Frånvara nde ersättare 

Övriga: 
Kansliet 

Svealands Kustvattenvårdsförbund 

Kommunförbundet Stockholms Län 

Box 38145,100 64 Stockholm 

Besöksadress: "Fatburen", 

Södermalmsa llen 36 

Kontakt: Frida Elk Kvarnström 

(förbundssekreterare), t el 08-58002101 

e-post : frida.eik-kvarnstrom@storsthlm.se 

www.skvvf.se 

Ulrik Kautsky, Svensk Kärnbränslehantering (SKB) 
Anna Forslund, Länsstyre lsen i Södermanlands län 
Ann-Sofie Örden, SSAB 
Anneli earlen, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund 
Cathrin Bergenstråhle (M), Nacka kommun 
Marie-Louise Lundberg (S), Region Uppsala 

Karin Karlsbro (L) Norrtälje kommun 
Dag Bergentoft (M), Oxelösunds kommun 
Jacob Spangenberg (C), Östhammars kommun 
Sören Norrby, Svenska Båtunionen 
Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholm län 

Frida Eik Kvarnström, Storsth lm 

~O?A:~ 
Vid protokollet 

Kristian Krassman 

·Y-1. :h /M-y J 

f/' t() 
Kjlri Jan son 

Bilaga 2



SVEALANDS KUSTVATIENVÄRDSFÖRBUND 
STYRELSEN / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2018-11-22 
4/2018 

2018 sid 2 (3) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§ 1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

Sammanträdet öppnas 
Ordf. Kjell Jansson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

Godkännande av föredragningslista 

En punkt anmäld för att tas upp under övriga frågor. Inkommande 
punkt från Stockholm Stad då medlemmen önskar att förbundet 
redogör för hur man tänker kring samordning av åtgärder inom 
verksamhetsområdet. 

Föredragningslistan godkänns samt ett godkännande för att dagens 
protokoll får läggas ut på hemsidan. 

Tidigare protokoll 

- Styrelse 13/9 
- Beredningsgruppen 18/10 

Styrelsen beslutar 
att : lägga tidigare protokoll till handlingarna 

Förslag till verksamhetsplan 2019 ink. budget 

Styrelsen beslutar 
att: godkänna 

Förslag till datum sammanträdes våren 2019 

Presidium 
Styrelse 

Presidium 
Styrelse 

fredag 25 januari kl. 13.00 
nytt datum: fredag 1 februari kl. 13.00 

fredag 15/3 kl. 13.00 
fredag 22 mars kl. 13.00 
(obs. Storsthlm stämma 21 mars) 

Förbundsstämma 29 april kl.13.00 Saturnus konferens 

Styrelsen beslutar 
att: godkänna 2019 års sammanträdes datum 

Tyresö kommun återinträder som medlem i förbundet 

Styrelsen beslutar 
att: godkänna Tyresö kommun som medlem 

Justeras/justerandes signatur. 

--J,1~i#7 Yk 



SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND 
STYRELSEN / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2018- 11-22 
4/2018 

2018 sid 3 (3) 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

§ 10 

§ 11 

Svealandskusten 2019 
Jakob Walve, DEEP 
Jakob Walve var inte närvarande men styrelsen fick möjlighet att 
delge förslag, önskningar eller ändringar som medskick till 
redaktionen. 

Kontaktombudsträff 
Styrelsen bjuds in till kontaktombudsträff 10 december 

Presentation projektet "Regionalt underlag för hållbar 
hantering av toalettavfall från fritidsbåtar" 
Fredrik Meurman och Helfrid Schulte-Herbruggen 

Förbundet kommer starta upp med ett projekt där Ecolopp kommer 
vara den aktör som driver det praktiska arbetet. I projektet kommer 
man ta fram regionalt planeringsunderlag för bättre 
kommunövergripande planeringsunderlag för tömningsstationer. 
Presentationen bifogas till protokollet. 

Övriga frågor 
Stockholm stads representant Juha Salonsaari ser gärna ett uppdrag 
till beredningsgruppen att göra en sammanstä llning om och i sådana 
fa ll hur det är lämpligt att samord na åtgärdsarbete för medlemmarna 
inom förbundet. 

Ordförande yttrar att förbundets verksamhet sträcker sig till 
bevakning och att det finns andra aktörer som har resurser och 
kompetens att bedriva samordn ing av åtgärdsarbete. Bl.a. lyfts det 
arbete som har gjorts inom Storsthlms uppdrag för Regional 
Vattenförsörjningsplan. 

Ett förslag är att medlemmens ledamot vänder sig till Storsthlm för 
önskemål och behov om uppdrag. 

Avslut 
Kjell Jansson förklarar mötet avslutat. Nästa möte fredag 1/2 kl. 
13.00 

J usteras/justerandes signatur. 
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FÖRORD 

SVEALANDS KUSTVATTENVÅRDSFÖRBUND är en ideell medlemsstyrd 

förening som arbetar för renare vatten längs Svealands kust. 

Grundläggande för kustvattenvården är en samordnad övervakning vars 

resultat är av hög kvalitet och allmänt tillgängliga för SKVVF:s medlemmar, 

samt en samsyn om tolkningen av tillståndet i kustvattnet och om behovet 

av åtgärder.  

MEDLEMMAR 

Botkyrka Länsstyrelsen i AB-län 

Danderyd Länsstyrelsen i C-län Stödjande 

Haninge Länsstyrelsen i D-län 

Lidingö Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund 

Nacka Skärgårdsstiftelsen 

Norrtälje SIKO (Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation) 

Nynäshamn Östra Svealands Fiskevattenägareförbund 

Sollentuna Baltic Sea 2020 

Solna Stockholms universitets marina forskningscentrum 

Stockholm Mälarens Vattenvårdsförbund 

Södertälje Tyresåns vattenvårdsförbund 

Täby AstraZeneca 

Tyresö SITA Sverige AB (Koviks Återvinningsanläggning) 

Vaxholm NYNAS AB 

Värmdö SSAB – EMEA Oxelösund AB 

Österåker Söderenergi AB 

Tierp Rederiaktiebolaget Eckerö 

Älvkarleby Viking Line 

Östhammar Roslagsvatten AB 

Nyköping Stockholm Vatten 

Oxelösund Käppalaförbundet 

Trosa SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) 

Landstinget AB-län SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) 

Landstinget C-län AB SVAFO 

VAS-rådet Himmerfjärdens Naturvårdsförening 
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1. ORGANISATION OCH ANSVAR

Huvudansvar för administrativa arbetsuppgifter (kallelser, protokoll etc.) ligger i första hand 

på Svealands kustvattenvårdsförbunds (SKVVF) kansli. 

1.1 Förbundsstämma  

Förbundsstämman sammanträder en gång per år före april månads utgång. Extra för-

bundsstämma kan vid behov komma att sammankallas av styrelsen. 

Förbundsstämman 2019 

Måndag den 29 april kl. 13.00 – 15.00, Saturnus konferens, Hornsgatan, Stockholm 

1.2 Styrelse och presidium 

Extra möten läggs in då behov föreligger. Ett presidiemöte föregår varje styrelsemöte. 

Presidiet består av ordförande, vice ordförande och förbundssekreterare. 

Styrelsens sammanträdestider 

fredag 1 februari kl. 13.00 

fredag 22 mars kl. 13.00 

Presidiets sammanträdestider 

fredag 25 januari kl. 13.00 

fredag 15 mars kl. 13.00 

Sammanträdestider hösten 2019 besluts av ett konstituerande möte efter 

förbundsstämman. 

1.3 Beredningsgrupp 

Beredningsgruppen består av representanter från medlemmarna samt 

miljöanalysfunktionen. Beredningsgruppen skall omsätta förbundets handlingsprogram till 

underlag för en årlig verksamhetsplan. Beredningsgruppen ska även bereda ärenden till 

styrelsen och sammanträda senast två veckor före styrelsemöte samt vid behov. För 2019 

planeras fyra sammanträden.  
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Beredningsgruppens sammanträdestider 

torsdag 10 januari kl. 09.15 

torsdag 7 mars kl. 09.15 

Sammanträdestider hösten 2019 besluts vid senare tillfälle. 

1.4 Externa experter 

När det finns behov kommer externa experter att knytas till beredningsgruppen för att 

komplettera den kompetens som finns inom förbundet. Det kan gälla framtagning av 

mätprogram för andra variabler än de i förbundets löpande provtagning och olika 

modellsystem.  

1.5 Kontaktombudsgrupp 

För det kontinuerliga informationsutbytet med medlemmarna om förbundets verksamhet 

har varje medlemsorganisation utsett ett kontaktombud. 

Två gånger per år sammankallas nätverket med förbundsmedlemmarnas kontaktpersoner 

till ett medlemsmöte. 

För att öka kunskapen om lokala och regionala aktiviteter inom kustvattenvården, men 

även för att stärka och lyfta lokalt engagemang, kommer förbundet även under 2019 bjuda 

in till kontakombudsträff. Till dessa möten inbjuds även styrelse och beredningsgrupp. 

Kontaktombudsträff 

Preliminärt datum:  

27 maj 2019 

1.6 Kanslifunktion 

Förbundets har sitt kansli på Södermalmsallén 36 i Stockholm, i Kommunförbundet 

Stockholms Län (KSL) lokaler, och bemannas av en halvtidsanställd förbundssekreterare. 

Tillsvidareavtal finns mellan förbundet och KSL om kontorsrum samt grundläggande 

kanslifunktioner som ekonomi, posthantering, telefoni, arkivering och sammanträdeslokaler 

mm.  

Kansliets förbundssekreterare ansvarar för förbundets löpande arbete såsom budgetarbete, 

upphandlingar, förbundsstämma, styrelse, deltagande i beredningsgrupp, 

medlemskontakter, att anordna seminarier, skriva fram beslutsunderlag och bevaka avtal. 
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Kansliet tar i samarbete med beredningsgruppen även fram verksamhetsplan, verksamhets-

berättelse, handlingsplan, nyhetsbrev, mm. 

 

1.7 Ekonomi och budget 

Ekonomin administreras av KSL. Ansvar för budgetarbetet har SKVVF:s kansli. 
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2. VERKSAMHET

2.1 Verksamhetsplan och Handlingsprogram 

Verksamhetsplan för år 2020 ska tas fram under året. Handlingsprogram för 2020 - 2021 

ska tas fram under året. 

Huvudansvar: Kansliet 

Medverkande: Beredningsgruppen 

2.2 Miljöanalysfunktion (MAF) 

Institutionen för Ekologi, Miljö och Botanik (DEEP -Department of Ecology, Environment and 

Plant Sciences) vid Stockholms universitet är ansvarig för förbundets miljöanalysfunktion 

under 2019. Arbetet med miljöanalys och kommunikation inom miljöanalysfunktion bedrivs i 

samverkan med Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.  

Miljöanalysfunktionens huvudsakliga uppgift är att beskriva och analysera miljötillståndet i 

Svealands kustvatten och öka kunskapen om hur naturliga och antropogena processer 

påverkar kustområdet. Miljöanalysfunktionen bidrar till underlag till åtgärdsprogram enligt 

vattendirektivet, genom att utvärdera bedömningsgrunder och bedöma åtgärders 

effektivitet med avseende på förbättring av miljötillståndet. Miljöanalysfunktionen ska också 

verka för en utökad samordning av recipientkontroll och miljöövervakning.  

Miljöanalysfunktion har för sin verksamhet tillgång till databaser, modellverktyg, och 

webbplatsens presentationsverktyg, samt samverkan med externt finansierade 

forskningsprojekt för kunskapsuppbyggnad.  

Delprojekt som syftar till att ta fram nya mätdata, uppdatera och utveckla databaser och 

presentationsverktyg, beskrivs under separata rubriker.  

År 2019 kommer SKVVF:s miljöanalysfunktion att 

• bedriva miljöövervakning i havsområdet från Lövstabukten i norr till Marsviken söder

om Oxelösund för klassning av vattenkvalitet samt insamling av valideringsdata för

modeller.
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• utvärdera och utveckla SKVVF:s mätprogram. Mätprogrammet ska kommuniceras

med förbundets medlemmar så att provtagningsprogram och mätpunkter kan

anpassas för att fånga upp speciella behov.

• utvärdera erhållna resultat med avseende på behov inom vattenförvaltning och som

valideringsdata för modeller och bedömningsgrunder m.m. Det grundläggande

programmet kommer även 2018 att kunna utvidgas enligt länsstyrelsernas och

andra intressenters önskemål.

• utvärdera egna resultat tillsammans med resultat från andra undersökningar för att

ta fram en så konsistent bild som möjligt av miljötillståndet i våra kustvatten. Även

biologiska variabler, särskilt de av stort intresse för allmänheten, t.ex. fisk kan

komma att utvärderas.

• medverka vid framtagande av förslag till samordnade miljöövervaknings- och

recipientkontrollprogram, t.ex. genom medverkan i arbetsgrupper, framtagande av

specifika underlag och förslag till förändringar syftande till ökad samordning.

• om möjligt medverka i externa projekt finansierade med anslag från andra än

SKVVF. Projekten kan röra forskning om och/eller utvärdering av miljötillståndet i

kustzonen på uppdrag av myndigheter, kommuner och företag.

• på begäran leverera data till förbundets medlemmar och, med godkännande från

SKVVF, till andra aktörer, inklusive nationell datavärd.

• medverka i SKVVF:s beredningsgrupp.

2.2.1 Basprogram 

Provtagningsprogram, databaser, modeller. 

2.2.2 Reguljärt provtagningsprogram 

Miljöövervakningsprogrammet fortsätter de synoptiska undersökningar som genomfördes 

första gången 2001. Under 2017 besöktes ett 180-tal stationer i juli och augusti, varav 86 

för SKVVF:s räkning, av de totalt 225 stationer som besöktes vid de synoptiska 

karteringarna 2001-2005. Stationerna har valts så att vattenkvaliteten i mellanliggande 

havsområden kan skattas med hjälp av empiriska/statistiska och mekanistiska modeller. 

Under 2018 planeras programmet att, liksom de senaste sju åren, genomföras två gånger, i 

juli och augusti.  
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Undersökningen kommer att samla in den typ av data som efterfrågas inom 

vattenförvaltningen för att beskriva vattenkvaliteten i kustområden. Den kommer också att 

utgöra en viktig plattform för integrering av recipientkontrollprogram och utgöra en referens 

för dessa och för kommande biologiska undersökningar enligt vattendirektivets krav. 

Undersökningen 2018 omfattar samma variabler som tidigare ingått i de synoptiska 

undersökningarna (näringsämnen [NH4, NO2+NO3, PO4, SiO3, Tot-N, Tot-P], klorofyll, 

O2/H2S, salt, temp [CTD-profil och manuellt], siktdjup, samt växtplankton på ca 30 

stationer). Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för vatten bör klassificering av 

vattenkvalitet baseras på minst 3 års observationer för att minska effekten av 

mellanårsvariation.  

Syftet är också att utvidga valideringsunderlaget för olika kusthydrografiska och ekologiska 

modeller. Den ytvattenkartering, som nämns i förbundets policyförklaring, ingår som en 

delmängd, men är i sig otillräcklig som valideringsunderlag eftersom bassängerna även 

måste beskrivas vertikalt.  

2.2.3 Strategi 

Provtagningsstationerna har valts så att de mest påverkade områdena får den bästa hori-

sontella upplösningen, d.v.s. lokaliseringen styrs av punktkällor. Detta ger en naturlig 

koppling till recipientkontrollprogrammen. Avståndet mellan stationer relaterades till 

salthaltsskillnaderna så att gradienter kan beskrivas.  

I utvalda havsområden tas ytvattenprov (0,5 m djup) för analys av ovanstående variabler 

och en CTD-profil. Från 2010 inkluderas även högupplöst syreprofil. På 30 stationer tas 

dessutom prov för analys av växtplankton och klorofyll med 10 m slangprovtagare. På alla 

stationer med vattendjup överstigande skiktningsdjupet (termoklinen) tas även botten-

vattenprov för analys av O2/H2S (vid högupplöst syreprofil endast H2S vid syrebrist). I 

större bassänger tas även vertikala profiler (var 5-10:e meter beroende på skiktning, gle-

sare på större djup där förhållandena är mindre variabla).  

Undersökningen kommer att genomföras med inhyrd mindre båt så att provtagning även 

kan göras i grunda och svårtillgängliga områden. Alla prover körs varje dag med bil till 

DEEP:s laboratorium på Stockholms universitet. Provtagningen beräknas ta minst 7 dagar 

med provtagning under dygnets alla ljusa timmar och utförs av två personer.  

All provtagnings- och analysverksamhet är ackrediterad av SWEDAC. Laboratoriet vid DEEP 

deltar också i det europeiska interkalibreringsarbetet inom QUASIMEME, med bästa resultat. 
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Norra randen 

Frekvent (månatlig) miljöövervakning av fria vattenmassan vid Norra randen, Ålands Hav, 

avslutades i brist på medel i december 2011 och har sedan dess provtagits enbart 2 gånger 

per år i samband med den synoptiska provtagningen i juli och augusti. Under 2018 kommer 

månatliga provtagningar återupptas, med medel från nationell miljöövervakning (Havs- och 

Vattenmyndigheten). Mätningarna vid station Norra Randen (NR) i Ålands Hav kommer nu 

på nytt ge drivningsdata för kustoceanografiska modeller från SKVVF:s vattenområdes 

norra rand (vattnet som kommer från Bottenhavet), samt för beräkning av vattenutbyte och 

påverkan med hjälp av empiriska och mekanistiska modeller i det norra området. Övriga 

randområden täcks av data som insamlas inom den nationella miljöövervakningen (BY28, 

BY29, BY31 och B1).  

Månatliga data för år 2018 kommer att redovisas i förbundets årsrapport vår 2019. 

2.2.4 Underhåll och uppdatering av emissionsdatabas (EDB) 

Det huvudsakliga syftet med EDB:n är som underlag till åtgärdsprogram enligt 

vattendirektivet. EDB:n består i första hand av data över vatten- och närsaltstransport från 

punktkällor med utsläpp direkt till kustvattnet (t.ex. avloppsreningsverk, industrier, etc.) 

och från åmynningar. Under 2018 kommer EDB:n att uppdateras med i första hand data 

från 2016 och 2017 samt andra saknade data.  

SMHI:s vattenföringsdata finns nu tillgängliga och kommer successivt att läggas in i SKVVFs 

databas.  

2.2.5 Mätdatabas (MDB) 

Mätdata- och emissionsdatabaserna är centrala för förbundets hela verksamhet. Dessa 

kräver kontinuerlig uppdatering och utvidgning till att omfatta all för förbundet nödvändig 

information. Kvalitetsuppgifter, d.v.s. information om metoder och mätosäkerheter finns 

också i stor utsträckning införda i databasen och kan laddas ner tillsammans med data.  

Under 2018 kommer databasen att uppdateras och kompletteras med mätdata och 

kvalitetsinformation från 2017 samt andra saknade data. 
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2.3 Information 

Förbundet kommer att verka för kommunikation och utåtriktad verksamhet. 

Hemsidan kommer genomgå en modernisering av teknisk betydelse och sociala medier är 

ett viktigt komplement till den traditionella hemsidan. Genom sociala medier, och då främst 

Facebook kan verksamheten göras mera transparant och inkluderande.  

2.3.1 Kommunikation 

Förbundet arbetar med kommunikation kring verksamhetsmålen och att tydliggöra dessa. 

Viktiga steg i den processen är att:  

• Göra vår kompetens mera tillgängliga för våra medlemmar

• Tydliggöra förbundets syfte och långsiktiga verksamhetsmål

2.3.2 Hemsida 

Websajten innehåller befintliga databaser, modellverktyg, medlemsförteckning, protokoll 

och rapporter samt information om aktuella aktiviteter i förbundet. Hemsidan kommer få en 

tydligare layout och göras mera brukarvänlig och en större uppdatering krävs för att sidan 

ska fungera optimal med nya applikationer. ”Svealandskusten.se” är en kompletterande del 

av websajten i samarbete med Östersjöcentrum. Sex kommuner (Östhammar, Stockholm, 

Nacka, Nyköping, Trosa och Vaxholm) presenteras på sajten. Målsättningen är att 

websajten slutligen ska beskriva förbundets kärnfråga tydligt för externa besökare och 

medlemmar.   

Websajten innehåller en fördjupad analys av tillståndet i Svealands kustvatten med kartor 

och diagram. Alla figurer, kartor och diagram är kommenterade och analyserade i en 

förklarande text. 

2.3.3 Årsrapporten Svealandskusten 2019 

En årsrapport om miljötillståndet i Svealands kustvatten ska tas fram under våren och 

presenteras på stämman. Miljötillståndet utvärderas bland annat i förhållande till de 

bedömningsgrunder som tagits fram för vattendirektivet. Målsättningen är att rapporten 

skall omfatta de tre biologiska samt de fysisk-kemiska bedömningsgrunderna. Rapporten 

formges som tidigare enligt förbundets grafiska profil och struktur och innehåll ses över. 
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Utskick av rapporterna kommer som nytt för 2019 hanteras av tryckeriet istället för som 

tidigare år kansliet.  

Medverkande: Tryckeriet (Grön idé), Beredningsgruppen, Miljöanalysfunktionen 

Tid: Klar april 2019. 

Huvudansvar: Miljöanalysfunktionen 

2.3.4 Nyhetsbrev 

Ett nyhetsbrev planeras till medlemmar under 2019. 

Utförare: Kansliet och Miljöanalysfunktionen 

2.3.5 Externt deltagande för information om Kustvattenvårdsförbundet 

Informationsinsatser för att sprida information om förbundet i olika sammanhang. 

Baltic Sea Future kongress 5-6 mars 2018 -Inställd 

Medverkande: Kansliet och Miljöanalysfunktionen. 

Huvudansvar: Kansliet 

Allt för sjön: 1-10 mars 2019 

Medverkande: Kansliet och Miljöanalysfunktionen 

Huvudansvar: Kansliet 

Information från förbundet till boende på ön Rödlöga: Juni 

En informationsinsats från förbundet planeras för boende på ön Rödlöga 

Huvudansvar: Kansliet och Miljöanalysfunktionen 

Briggen Tre Kronor: Samtal pågår 

Medverkande:  

Huvudansvar: Kansliet 
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3. SAMARBETS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

3.1 Utveckling av förbundets modellsystem 

Förbundet har under de senaste åren tittat på olika modellansatser men driver för 

närvarande ingen egen utveckling av avancerade modeller, eftersom det finns nationell 

modellutveckling. Resultat av enklare modellansatser kommer presenteras i årsrapporten 

2018. Fortsatt användning och utveckling och av sådana modeller planeras för 2018. 

Modellberäkningar är särskilt viktiga om förbundet genomför projektet ”Lokalt 

åtgärdsprogram för Stockholms inre skärgård” (se nedan). 

Huvudansvar: Kansliet, Beredningsgruppen samt Miljöanalysfunktionen. 

3.2 Utveckling av samordnat provtagningsprogram 

Ett samordnat provtagningsprogram för Oxelösund har tagits fram, där SSAB, Oxelösunds 

hamn och Oxelö Energi medverkar. Samordning sker även med Nynäshamns kommun, 

Nacka kommun, Haninge kommun, Nyköpings kommun och Sydvästra Storstockholms VA-

verksaktiebolag (SYVAB) för Himmerfjärden och angränsande fjärdar. Därutöver finns även 

ett nära samarbete med Stockholm Vatten. 

Under 2018 kommer Miljöanalysfunktionen med stöd av beredningsgruppen fortsätta 

inventera intresse och möjligheter till samordning genom kontakter med verk-

samhetsutövarna för att lära känna aktuella utförare/beställare av recipientkontroll. Med 

anledning av AstraZenecas medlemskap i förbundet 2016 och den recipientkontroll som 

förbundet genomför åt AstraZeneca finns det särskilt skäl att se över behovet av 

samordning i Igelstaviken och Hallsfjärden samt möjligen även Järnafjärden. 

Miljöanalysfunktionen skall medverka till att ett samordnat provtagningsprogram gradvis 

växer fram. Arbetet är långsiktigt. 

Huvudansvar: Miljöanalysfunktionen och kansli. 

3.3 Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i Stockholms län 

Under 2019 kommer förbundet driva ett projekt riktad mot toalettavfall i Svealands 

kustvatten tillsammans med Transportstyrelsen samt kommunerna Vaxholm, Värmdö, 

Norrtälje, Haninge, Österåker, Östhammar, Nyköping (Södermanland) med medel från 
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Stockholms Läns Landsting Skärgårdsanslag. Projektet syftar att ta fram principer till 

underlag för kommuner och myndigheter och resultatet förväntas bli att lokalisering av 

tömningsstationer och landtoaletter förbättras och placeras utifrån regionala perspektiv i 

stället för enbart kommunala. Informationsmaterial och underlag ska spridas och ska kunna 

användas vid översiktsplaner samt regionala planer. Målgruppen är myndigheter såväl som 

båtanvändare. Projektet kommer utföras med medlemskommuner i Stockholms län med 

undantag av Nyköpings kommun i Sörmland men förbundet ser att projektresultat kommer 

att spridas till övriga medlemskommuner i Sörmland och Uppsala län och att det under 

projekttiden även är möjligt att hämta in synpunkter från kommuner som inte direkt är med 

i projektet. Projektet kommer att drivas av Ecoloop som har väldokumenterad erfarenhet av 

att driva utvecklingsprojekt kopplad till tekniklösningar och resurshantering i samhället.  

3.4 Samverkan med andra miljöövervakningsförbund 

Utveckla samarbetet med andra miljöövervakningsförbund om samverkan och nyttjande av 

varandras resurser för gemensamma ändamål, t.ex. Östra Sveriges Luftvårdsförbund, 

Mälarens Vattenvårdsförbund och andra. 

Förbundet har även fortlöpande kontakt med andra vattenvårdsförbund, både inom och 

utanför tillrinningsområdet för Svealandskusten, för erfarenhetsutbyte och ev. 

projektsamordning och deltar i nätverksträffar som anordnas. 

Huvudansvar: Presidiet, Kansliet, Beredningsgruppen samt Miljöanalysfunktionen. 



Årshjul 2019 SKVVF 

10 januari  Beredningsgrupp SKVVF 

25 januari  Presidiet 13.00 

1 februari  Styrelse 13.00 SKVVF 

1-10 mars  Allt för sjön 

7 mars beredningsgrupp 

14 mars  presidium 9.15 ÖSLVF -Gömmaren 

21 mars  Mötesplats storsthlm 

22 mars  Styrelse SKVVF 13.00 

29 april Stämma SKVVF Saturnus  Förslag (Frida): Eva Blidberg från Håll 
Sverige Rent och Anna Björn Skansen? Baltic Eye? 

27 maj Kontaktombudsträff SKVVF  Förslag (Frida): Jonas Onshagen Viking Line 

Juni Rödlöga (tillsammans med Energikontoret vid Storsthlm?) 

Bilaga 4
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