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Sammanträde med Svealands Kustvattenvårdsförbunds 
beredningsgrupp  

Tid Tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 9.30-11.30 

Plats Lokal Norrskogen, Storsthlm, Södermalmsallén 36. 

Ärenden 

1. Sammanträdet öppnas och välkommande till nya 
representanter i beredningsgruppen.  
Val av ordförande, sekreterare samt justerare. 
Godkännande att dagens protokoll får läggas ut på 
hemsidan. 

2. Godkännande av föredragningslista 

3. Tidigare protokoll 
- Beredningsgrupp 3/3
- Minnesanteckningar

- Styrgrupp 7/2
- Styrgrupp 27/3, Per Capsulam

Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 

4. Kort laget runt 
Något SKVVF styrelse behöver få kännedom om? 
(Längre informationspunkter kan medelas sekreterare i 
förväg så görs det till egen punkt.) 

5. Verksamhetsplan 2021 
Notera. I VP är det ett fel. Det står handlingsplan ska 
arbetas fram 2021 och gälla 2021-24, mera rimligt är 
2022-2024.  

Bilaga 5 

6. Handlingsplan 2022-24 
En första diskussion om önskad innehåll. 

Bilaga 6 

7. Uppföljning styrelsemöte med workshop 
Uppföljning från  workshopen 

Bilaga 7 
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8. Kontaktombudsmötet prel. datum 1 9 oktober 
Se minnesanteckningar från sommaravslutning 
Vilka flera programpunkter? 

11. Övriga frågor 

12. Avslut 
Nästa möte 20 oktober  9.30-11.30 



Bilaga 1







11 juni 2020 

Minnesanteckningar från sommaravslutningsmöte med beredningsgruppen SKVVF 

- Laget runt

Birgitta/ Nacka: *Nacka och Värmdö har tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram för
Baggensfjärden och den mest nödvändiga åtgärden är att stoppa interngödningen.

Sedan berättade jag också om att Järlasjön ska fällas och att detta sker förhoppningsvis från
1 augusti 2020.

Katarina F/ Stockholms stad: planerar för fällning i djurgårdsbrunnsviken i höst. råddar med
upphandling av sedimentundersökning miljögifter i Lilla Värtan. samt fraktionerad
fosforanalys i Lilla värtan

Carl / Östersjöcentrum: Forsknings rapporter

Jakob/ DEEP: rapporten och förberedelser för provtagningarna. Berättar också att Östra
Götaland och Gotland kommer göra provtagningar på egenhand men har visat intresse
för mera information om SKVVFs provtagningar.

Joakim/ Stockholm vatten & Avfall: ny upphandling på gång

- Webinariumet
Många talare på kort tid. Synd det blev lite forcerad men över lag var deltagarna nöjda.
Kvalitén på innehållet (föreläsningarna, bra jobbat!) och moderatorn fick väl godkänt. Många
ville ha mera/ flera tillfällen framöver.

- Datum och framåtblick inför höstens kommande möten (Vad ska lyftas på förstkommande
möte?)

Första mötet för hösten 25/8 : 

- Verksamhetsplanen 2021 ska diskuteras.
- Katarina F: höstens jobb är att vi behöver få styrelsen att ta tag i ställningstagande från

Work-shopen i februari
- 

Kontaktombudsmöte 16/10 
(Idéer: skarv, trålning, jordbruk, åtgärdssamordnare berättar goda exempel, enskilda avlopp) 

- Skarvprojektet -Cinthia kontaktar Malin (..) på Länsstyrelsen.
- Åtgärdssamordnare berättar om arbetet, främst jordbruksfokus. Vad är planen de närmaste

åren? Vilka goda exempel finns? Frida kontaktar Jenny och Annelie vid Nyköpingsåarnas VVF.

Henrik C Andersson, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen i Stockholms län 
(henrik.c.andersson@lansstyrelsen.se) 

Bilaga 2
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- Övriga punkter? Kan styrelsen bjuda in andra politiker för ”information” om arbetet längs
Svealands kusten och förtydliga förbundets syfte?

Önskar er alla en härlig sommar! 



Bilaga 3







Bilaga 4
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VERKSAMHETSPLAN 

2020 

Bilaga 5
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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 & Avlopp 

Oxelösund Käppalaförbundet 

Trosa SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) 

Region AB-län SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) 

Region 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 2020  

Fredag den 24 april kl. 10.00 – 12.00, 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 7 februari kl. 10.30-14.15 

fredag 27 mars kl. 9.30-11.30 

fredag 2 oktober  kl. 9.30-11.30 

fredag 27 november kl. 9.30-13.00 

Presidiets sammanträdestider 

fredag 24 januari kl. 09.30-10.15 

fredag 13 mars kl. 09.30-10.15 

fredag 4 september  kl. 13.30-14.15 

Fredag 13 november kl.9.30-10.15 
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Styrelsen kommer att vid ett av de fyra planerade mötena bjuda in beredningsgruppen. 
Syftet är ökad förståelse och dialog. 

 

1.3 Beredningsgrupp 

Beredningsgruppen består av representanter från medlemmarna samt 

miljöanalysfunktionen. Beredningsgruppen skall bereda förslag till fleråriga 

handlingsprogram och 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 2020 planeras fyra 

sammanträden.  

Nytt arbetssätt för 2020 är att beredningsgruppen kan genom en representant vid behov 

närvara vid presidiets sammanträde. Detta för att få till ett arbetssätt som bygger på tätare 

dialog, kunskapsutbyte och möjlighet att belysa problematik inom vattenvårdsarbetet längs 

Svealands kusten.  

Beredningsgruppens sammanträdestider 

Tisdag 14 januari kl. 09.30-12.00 

Tisdag 3 mars kl. 09.30-12.00 

 

Tisdag 25 augusti kl. 9.30- 12.00 

Tisdag 20 oktober kl. 9.30-12.00 

 

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 kontaktombud, 

styrelsen och beredningsgruppen till kontaktombudsmöten. Syftet med dessa möten är att 

öka kunskapen om lokala och regionala aktiviteter inom kustvattenvården, men även för att 
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stärka och lyfta lokalt engagemang samt att underlätta kommunikationen mellan 

medlemmarna. 

 

Kontaktombudsträff 

Preliminärt datum:  

26 maj 9.00-15.00  

 

 

1.6 Informationsarbete 
 

1.6.1 Svealandskust dagen  

Nytt för året 2020 är uppdraget att arrangera och bjuda in till seminarium där man har 

förbundets rapport Svealandskusten i fokus. Detta möte kommer äga rum som ett förlängt 

kontaktombudsmöte där inbjudna är intresserade tjänstepersoner från medlemmar såväl som 

icke-medlemmar, förtroendevalda från förbundets styrelse såväl som externa.  Programpunkter 

är förslagsvis artikelinnehåll av författare, medlemspresentationen med goda exempel som 

är tradition i rapporten och att det ges utrymme för samtal om både mätresultat och artiklar 

i rapporten. Rapporten är ett samarbete med Östersjöcentrum.   Beredningsgruppen 

tillsammans med kansliet är ansvarig för att sätta ihop program där Östersjöcentrum 

tillfrågas.  

 

Preliminärt datum: 26 maj 2020 

 

Huvudansvar: Kansliet 

Medverkande: Beredningsgruppen 

 

 

1.7 Kanslifunktion 

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

Stockholms Län (StorSTHLM) lokaler, och bemannas av en halvtidsanställd 

förbundssekreterare. Tillsvidareavtal finns mellan förbundet och Storsthlm 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, 
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medlemskontakter, att anordna seminarier, skriva fram beslutsunderlag och bevaka avtal. 

Kansliet tar i samarbete med beredningsgruppen även fram verksamhetsplan, verksamhets-

berättelse och handlingsplan. 

 

1.8 Ekonomi och budget 

Ekonomin administreras av Storsthlm. Ansvar för budgetarbetet har SKVVF:s kansli. 

 

2. VERKSAMHET   
 

2.1 Verksamhetsplan och Handlingsprogram 

Verksamhetsplan för år 2021 ska tas fram under året. Dialog om handlingsprogram för 

2021-2024 ska påbörjas under 2020 för att arbetas fram under 2021.  

. 

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 2020. 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.  
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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 2020 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. 

• 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 2020 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. 

• Leverera data till nationell datavärd 

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

SKVVF, till andra aktörer. 

• medverka i SKVVF:s beredningsgrupp. 
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2.2.1 Basprogram 

Provtagningsprogram, databaser, modeller. 

 

2.2.2 Reguljärt provtagningsprogram 

Miljöövervakningsprogrammet fortsätter de synoptiska undersökningar som genomfördes 

första gången 2001. Under 2019 besöktes ett 180-tal stationer i juli och augusti, varav 85 

för SKVVF:s räkning. Stationerna har valts så att vattenkvaliteten i mellanliggande 

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

Under 2020 planeras programmet att, liksom de senaste sju åren, genomföras två gånger, i 

juli och augusti.  

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 2020 omfattar samma variabler som tidigare ingått i de synoptiska 

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

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

stationer). Enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder (HVMFS 2013:19) 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 
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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 syre/svavelväte(vid högupplöst syreprofil endast svavelväte vid 

syrebrist). I större bassänger tas även vertikala profiler (var 5-10:e meter beroende på 

skiktning, glesare 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.  

 

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. Från och med 2018 

återupptogs månatliga provtagningar 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).  

 

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 2020 kommer EDB:n att uppdateras med i första hand data 

från 2019 samt andra saknade data.  
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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 2020 kommer databasen att uppdateras och kompletteras med mätdata och 

kvalitetsinformation från 2019 samt andra saknade data. 

2.3 Information 

Förbundet kommer att verka för utåtriktad verksamhet gentemot medlemmarna. 

Hemsidan är huvudkanalen för inhämtning av information om förbundets verksamhet men 

sociala medier är ett viktigt komplement till den traditionella hemsidan för att få nya 

besökare. Med aktivt användande av sociala medier, och då främst Facebook kan 

verksamheten göras mera transparant och inkluderande. Även inspelningar av föreläsningar 

som tex kontaktombudsträffar och Svealandsdagen är prioriterad för att möjliggör för flest 

möjligt att ta del av det som förmedlas. 

2.3.1 Kommunikation 

Förbundet arbetar med kommunikation kring verksamhetsmålen och att tydliggöra dessa 

genom dialog med medlemmar samt internt. Förbundet är en medlemsorganisation och 

kontinuerlig kommunikation kring medlemmarnas behov och medlemsnytta är därför 

grundläggande. 

Viktiga steg i den processen är att: 

• Tydliggöra och kommunicera kring förbundets syfte och långsiktiga verksamhetsmål.

• Lyssna in medlemmarnas synpunkter via kontaktombuden vad rör förbundets

verksamhet generellt.

• Vid förbundets sammanträden tex. kontaktombudsmöten ta in synpunkter om

önskemål för träffar och dessa ska utformas utifrån medlemmarnas önskemål.
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2.3.2 Hemsida 

Hemsidan innehåller befintliga databaser, modellverktyg, medlemsförteckning, protokoll och 

rapporter samt information om aktuella aktiviteter i förbundet. En ny hemsida gjordes under 

2019. Från denna sida ska rapporten Svealandskusten spridas och sidan ska vara en 

startpunkt för kunskap för frågor som rör miljöövervakningen och även att det för 

medlemmar ska vara lätt att hitta till förbundets kalendarium, rapporten Svealandskusten, 

handlingar, protokoll och dokumentation från kontaktombudsmöten. Hemsidan kommer att 

kompletteras med användandet av sociala medier som ska hänvisa till hemsidan som är 

huvudkanalen för förbundets information. 

”Svealandskusten.se” är en kompletterande del av hemsidan i samarbete med 

Östersjöcentrum. Sex kommuner (Östhammar, Stockholm, Nacka, Nyköping, Trosa och 

Vaxholm) presenteras på sajten. Målsättningen är att Svealandskusten.se slutligen ska 

beskriva förbundets kärnfråga tydligt för externa besökare och medlemmar.   

Svealandskusten.se 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 2020 

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.  

Detta år kommer flera exemplar skickas till medlemmar som är kommuner och med en 

uppmaning att sprida vidare. Det kommer också arrangeras seminarium för att belysa 

rapporten Svelandskustens innehåll. Se punkt 1.6. 

Medverkande: Tryckeriet (Grön idé), Beredningsgruppen, Miljöanalysfunktionen 

Tid: Klar april 2020.         Huvudansvar: Miljöanalysfunktionen 
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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 som presenterades i årsrapporten 

2018 kommer följas upp med nya resultat för Stockholms innerskärgård i årsrapporten 

2020.  

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 har Miljöanalysfunktionen medverkat i diskussion och med ett preliminärt 

förslag till SRK i Östhammarsfjärden. Under 2020 kommer Miljöanalysfunktionen följa upp 

detta och med stöd av beredningsgruppen fortsätta inventera intresse och möjligheter till 

samordning genom kontakter med verksamhetsutövarna för att lära känna aktuella 

utförare/beställare av recipientkontroll. Med anledning av avslutandet av AstraZenecas 

recipientkontroll finns det särskilt skäl att se över behovet av ny samordning samordnad 

recipientkontroll i Igelstaviken och Hallsfjärden samt möjligen även Järnafjärden. Det finns 

även anledning att bevaka vilket kontrollprogram som tas fram i och med den nya 

Landsortsfarleden (Landsort-Södertälje) som planeras att anläggas med start 2020. 

 

Miljöanalysfunktionen skall medverka till att ett samordnat provtagningsprogram gradvis 

växer fram. Arbetet är långsiktigt. 

Huvudansvar: Miljöanalysfunktionen och kansli. 
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3.3 Projekt 

3.3.1 Planerad projekt: Marint skräp 

Förbundet planerar att under 2020 påbörja ett informationsarbete i projektformat kopplat 

till nedskräpning och marint skräp. En projektansökan påbörjades under 2019. Fortsatt 

utveckling av denna ansökan kommer att göras under 2020 i syfte att påbörja arbete. 

 

3.3.2 Planerad projekt: Affisch ”Fiskar i Stockholms skärgård” 

Den populära ”Fiskar i Stockholms skärgård” har tagit slut och under 2020 kommer 

förbundet undersöka möjligheterna av att göra en ny upplaga av denna affisch i ett 

samarbete med andra aktörer.  

 

3.3.3 Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i  

Stockholms län  

 

Projektet är avslutat men förbundet kommer fortsätta att verka för att sprida slutsatserna 

och informationsmaterialet från projektet även under 2020.  

Under 2020 drev förbundet ett projekt riktad för att underlätta för bättre hantering av 

toalettavfall i Svealands kustvatten tillsammans med Transportstyrelsen samt kommunerna 

Vaxholm, Värmdö, Norrtälje, Haninge, Österåker, Östhammar, Nyköping (Södermanland) 

med medel från Stockholms Läns Landsting Skärgårdsanslag.  

 

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. 
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Svealands kustvattenvårdsförbund 
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100 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: "Fatburen", Södermalmsallén 36, 5 tr 
Tel. 08-5800 2101 
e-post: frida.eik-ohman@skvvf.se 
Hemsidor: www.LuftochKust.se 

  www.skvvf.se 
  www.svealandskusten.se 

Facebook: www.facebook.com/skvvf 
Twitter: @LuftochKust 
Organisationsnummer 802409-5195 

http://goo.gl/maps/2kKGa
mailto:frida.eik-ohman@skvvf.se
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http://twitter.com/LVF_SKVVF
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1 BAKGRUND 
Svealands Kustvattenvårdsförbund (SKVVF) bildades år 2000. Förbundets uppgift är att 
till en rimlig kostnad erbjuda medlemmarna ett regionalt system för övervakning och 
analys av Svealands kustvatten. Systemet bygger på emissionsdata, mätdata och 
modeller som grund för miljöanalys. 

Förbundet ska även bistå medlemmarna med underlag och stöd för åtgärder som 
förbättrar kustvattnens kvalitet. Information riktad till såväl medlemmar som andra ska 
bidra till en positiv utveckling och en ökad kunskap om Svealands kustvatten 

Målsättningen för förbundets verksamhet är att kunskapen om miljötillståndet i 
Svealands kustvatten ska förbättras och att miljöövervakning och recipientkontroll ska 
effektiviseras genom ökad samordning mellan olika program. För att uppnå detta krävs: 

o Data om utsläppta mängder av näringsämnen och miljöstörande ämnen med diffus
tillrinning och från punktkällor som industrier, reningsverk och kustmynnande
vattendrag.

o Direkta mätningar i kustvattnen.

o Modeller som ger möjlighet att beräkna och förutsäga effekter av utsläpp. Utsläpps-
värden och resultat från mätningar används som ingångsdata i modellerna. Mät-
resultaten används även för att kontrollera modellernas tillförlitlighet.

1.1 Faktorer som påverkar förbundets arbete 
Kustvattenvårdsförbundets verksamhet styrs i hög grad av vattenförvaltningens 
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten som anger att god ekologisk och kemisk status ska 
var uppnådd 2015 eller 2021 i Svealands kust- och övergångsvatten.  
Majoriteten av vattenförekomsterna uppnår inte god ekologisk status idag och det finns 
ett stort behov av mät- och påverkansdata och andra underlag för att ta fram och följa 
upp nödvändiga åtgärder. Under 2013 fortsätter arbetet med fördjupade 
åtgärdsunderlag för kustvattnens avrinningsområden inför Vattenmyndighetens beslut 
om ett nytt åtgärdsprogram 2015.  
Vattenförvaltningen styrs genom Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. 

Havsmiljön ska även uppnå god miljöstatus senast år 2020 enligt 
havsmiljöförvaltningen (Förordning 2010:1341 om förvaltningen av kvaliteten på 
havsmiljön). En inledande bedömning av miljötillståndet gjordes 2012 och 
åtgärdsprogram beslutas 2015. I många fall gäller kravet på god miljöstatus även i 
kustvattnen, vilket innebär att MKN för kustvatten finns enligt både 
vattenförvaltningsförordningen och havsmiljöförordningen. 

Havsmiljön har varit ett område i fokus inom miljöpolitiken under de senaste åren. 
Kustvattenvårdsförbundets underlag har en självklar plats vid den regionala och lokala 
uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål, främst Ingen övergödning och Hav i 

balans. Sverige beslutade 2006 även om en Aktionsplan för havmiljön med 30 
åtgärder för bättre havsmiljö. Miljömålen i HELCOM:s Handlingsplan för Östersjöns 
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miljö (Baltic Sea Action Plan) ska uppnås år 2021. Handlingsplanen ställer höga krav 
på Östersjöländerna att minska belastningen av näringsämnen och miljögifter, bland 
annat genom höga reduktionsbeting för kväve och fosfor. EU:s strategi och 
handlingsplan för Östersjöregionen antogs 2009 och omfattar bland annat 
havsmiljöåtgärder. 

Havsmiljöövervakningen kommer att ses över under de närmaste åren. Den statliga 
miljöövervakningen revideras under 2013-14 och Länsstyrelserna ser då över sina 
regionala program, bland andra det som är samordnat med SKVVF:s synoptiska 
kartering. Nya övervakningsprogram inom havsmiljöförvaltningen och 
vattenförvaltningen ska beslutas 2014 respektive 2016. 

2 ORGANISATION OCH ANSVAR 

Figur 1.  Förbundets organisation. 

2.1  Förbundsstämma 
Varje medlem utser ett ombud till förbundsstämman. Ordinarie förbundsstämma hålls 
under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

2.2 Styrelse 
Styrelsen är förbundets verkställande och förvaltande organ. Den har sitt säte i 
Stockholm och består av 11 ledamöter och 11 ersättare som fördelas på kommunerna 
(4), företag (3), landstingen (1), länsstyrelserna (1), ideella organisationer (1), samt 
övriga (1). 

Styrelsen utses vart fjärde år i enlighet med de politiska valen och mandatperioderna. 

2.3 Kanslifunktion 
Förbundets verksamhet koordineras av ett kansli som ansvarar för den centrala 
administrationen. Kansliet, en förbundssekreterare på halvtid, är anställd av och delas 
med Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund och är placerad på 
Kommunförbundet Stockholms län. 

FÖRBUNDSSTÄMMA STYRELSE KANSLI MILJÖANALYSFUNKTION 

BEREDNINGSGRUPP 

TILLFÄLLIGA  

ARBETSGRUPPER 
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2.4 Beredningsgrupp  
En beredningsgrupp sammansatt av ett begränsat antal representanter från 
medlemskretsen bistår kansliet och styrelsen i strategiska frågor. Beredningsgruppen 
sammanträder 4-6 gånger per år och minst två veckor före de ordinarie styrelsemötena. 

2.5 Tillfälliga arbetsgrupper 
Vid behov kan mindre, tillfälliga arbetsgrupper bildas för särskilda uppgifter. 

2.6 Miljöanalysfunktion 
Miljöanalysfunktionen (MAF) utför merparten av förbundets operativa arbete och 
samordnas andra delar av förbundets verksamhet. 

Miljöanalysfunktionen svarar för: 

o utformning och genomförande av förbundets basprogram för
miljöövervakning.

o Genomförande av miljöövervakningsuppdrag och recipientkontroll kopplade
till basprogrammet.

o analyser av miljötillstånd på uppdrag av medlemmarna eller av externa parter
som anlitar förbundet för särskilda uppdrag.

o utföra modellkörningar och beräkningar.

o drift och skötsel av databaser.

o underhålla presentationsverktyg, bl.a. drift och uppdatering av förbundets
kustdatawebbplats.

o Huvudansvar för framtagandet av förbundets årsrapport.

Miljöanalysfunktionen bistår också: 

o vid utformning och samordning av recipientkontroll- och miljöövervaknings-
program.

o vid initiering av och vid behov deltagande i prioriterade forskningsinsatser.

o som stöd för medlemmarna i samarbetet med Vattenmyndigheten och andra
myndigheter.

o vid framtagande av underlag för åtgärder för att uppfylla de krav som finns i
vattenförvaltningsförordningen.



6 (11) 

3 RESULTAT 2010-2012 
Det tidigare handlingsprogrammet omfattade perioden 2010-2012. Den huvudsakliga 
verksamheten har under perioden bestått av eller resulterat i följande:  

o Miljöanalysfunktionen har etablerats och drivs av Systemekologiska
institutionen vid Stockholms universitet, i samarbete med Stockholms
universitets marina forskningscentrum (SMF).

o Basmätprogrammet - synoptiska (samtidiga) provtagningar - är i drift och har
utökats med hjälp av extrafinansiering från länsstyrelserna. Uttag av data kan
göras via förbundets kustdatawebbplats.

o Förbundets data har varit av central betydelse för framtagandet av de
nationella bedömningsgrunderna och för klassning av Svealands
kustvattenförekomster. Uttag av data kan göras via förbundets
kustdatawebbplats.

o På förbundets webbplats presenteras resultaten av förbundets provtagningar
och annan information som är av betydelse för förbundets medlemmar.

o Emissionsdatabasen är utvecklad och data från A- och B-anläggningar har lagts
in för det senaste decenniet. Uttag av data kan göras via förbundets
kustdatawebbplats.

o Vattenomsättningsmodellen har vidareutvecklats så att den täcker hela kusten
och en första version av ett gränssnitt för användare har tagits fram. Arbete
har utförts inom ramen för ett Interreg IIIA-projekt BEVIS II, som var
fortsättningen på det tidigare Interreg IIIA-projektet BEVIS i samarbete med
parter på Åland och i Finland.

o En etappvis översyn av pågående recipientkontroll har påbörjats och
provtagningsprogram samordnade med förbundets basprogram har under
perioden etablerats i Nyköping, Nynäshamn, Haninge och Nacka kommuner.

o Seminarier om SKVVF:s och andra aktörers verksamhet har genomförts, och
information om förbundet och kustmiljön har presenterats på bl.a.
”vattendagar” i olika kommuner.

o Förbundet arrangerade i september 2012 Riksmötet för vattenorganisationer.
Under två dagar samlades över hundra representanter från landets
vattenförbund, vattenvårdsförbund och vattenråd. Dokumentation från
riksmötet finns på www.vattenorganisationer.se.

o Förbundet har gett ut årsrapporter inför årsstämmorna med beskrivning av
tillståndet i Svealands kustvatten. Rapporterna har även tagit upp förbundets
arbete med samordning av recipientkontroll och uppbyggnad upp databaser.
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o Förbundet har i olika frågor samarbetat med Vattenmyndigheten för Norra
Östersjöns  vattendistrikt.

4 VERKSAMHET 2013 – 2015 
Förbundets verksamhet kommer även 2013-2015 fokuseras på samordning av 
recipientkontroll, provtagning, komplettering av databaser, samt analys av 
miljötillståndet.  Därutöver kommer djupare analyser av ekosystemeffekter (t.ex. 
fiskbestånd) baserad på sammanställd befintlig information genomföras.  

Kontakten med medlemmarna är central för förbundet. Under 2013-2015 kommer 
förbundet att göra lokala besök hos medlemmarna. Syftet är att klargöra förbundets 
verksamhet och roll, men också få medlemmarnas syn på förbundets arbete och vilken 
hjälp de vill ha av förbundet. Kontaktombudens roll måste förtydligas och förstärkas 
genom olika typer av informationsmaterial som ombuden kan använda inom den egna 
organisationen för att öka kunskapen om förbundets verksamhet. Det är viktigt med en 
direkt och aktiv länk mellan kontaktombud och förbundets sekreterare. Förbundets 
verksamhet måste också bli tydligare för olika politiker och beslutsfattare genom en 
ökad informationsverksamhet. 

Verksamhet under perioden 2013-2015: 

• Sekretariatets arbete förutom administration fokuseras på att:

o Förbättra medlemskontakten.

o Implementera en ny hemsida och grafisk profil.

o Samordning mellan den nationella och regionala miljöövervakningen, den
lagstadgade recipientkontrollen och den frivilliga miljöövervakningen inom
Svealands kustvatten. (se även punkt 4.2 nedan).

• Miljöanalysfunktionens arbete fokuseras på:

o Organisera, samordna och utföra undersökningar i Svealands kustvatten för
att följa miljötillståndet enligt vattenförvaltningsförordningen och, så långt
den kan samordnas med förbundets egna provtagningar, uppfylla lagstadgad
kontroll.

o Årligen sammanfatta och analysera miljötillståndet i Svealands kustvatten med
hjälp av egna och andras data, och med insatser från externa experter.

o Underhålla och uppdatera förbundets emissions- och mätdatabaser med egna
och andra relevanta lokala, regionala eller nationella data.

o Bistå medlemmarna med data och, i mån av resurser, med särskilda
miljöanalyser.

o Medverka till att bedöma effekter av planerade ingrepp och åtgärder genom
att använda förbundets data och modeller.
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o Medverka till att ta fram underlag för åtgärder i form av analyser av
åtgärdsbehov och miljökonsekvenser av olika åtgärdsalternativ.

o Bistå medlemmar med förslag på utformning av lämpliga
provtagningsprogram för medlemmarnas verksamhet.

o Medverka till att metoder och parameterval standardiseras och resultaten av
provningar kvalitetssäkras. Verka för interkalibrering mellan olika utförare
och för etablering av nationella referenslab för regelbunden kvalitetskontroll.

4.1 Miljöövervakning och recipientkontroll/egenkontroll 
Dagens miljöövervakning i regionens kustvatten bedrivs för uppföljning av miljömål och, 
vilket är särskilt uttalat syfte med förbundets egen provtagning, för att uppfylla kraven i 
enligt vattenförvaltningen.  
Dessutom bedriver olika verksamhetsutövare så kallad recipientkontroll, vilket är en 
enligt miljöbalken lagstadgad uppföljning av den miljöpåverkan som orsakas av deras 
utsläpp till vatten. Undersökningarna görs antingen enligt ett kontrollprogram, som 
beslutats av tillsynsmyndigheten, eller som s.k. egenkontroll, vilket innebär att företagen 
själva utformar sitt recipientkontrollprogram i dialog med tillsynsmyndigheten.  
I några fall har flera företag gått ihop om ett gemensamt program. Ett exempel är det 
samordnade recipientkontrollprogrammet för Stockholms skärgård i vilket flera 
avloppsreningsverk har gått samman, och som Stockholm Vatten administrerar och 
sammanställer/rapporterar.   

Värdet av den samlade miljöövervakning och recipientkontroll som bedrivs inom 
förbundets verksamhetsområde skulle öka väsentligt om mätprogram samordnas och 
provtagnings- och analysmetoder interkalibreras. Det är en fördel att ha gemensamma 
referensvärden och tillståndsbedömningar, som baseras på enhetlighet i 
provtagningskvalitet och, så långt möjligt, undersökta variabler. En samordning bör leda 
till minskade kostnader och en ökad kvalitet på recipientkontrollen samtidigt som andra 
medlemmar kan använda insamlade data som komplement till sina egna. 

För närvarande är bara en begränsad del samordnad, främst Naturvårdsverkets 
nationella och länsstyrelsernas regionala övervakning, men andelen samordnade 
regionala recipientkontrollprogram ökar. Förbundets egna program omfattar dels det 
synoptiska programmet med 85 stationer som provtas vid två tillfällen, i juli och augusti. 
Förutom förbundets egna stationer provtas 64 stationer på uppdrag av länsstyrelserna 
och ytterligare 15+8+1+2 stationer i de samordnade recipientkontrollprogrammen för 
SSAB, Oxelösunds hamn och Oxelö Energi AB,  Nynäshamn, Haninge, och Nyköpings 
kommuner. Dessutom tas 2 stationer i Nacka kommun, samt 3 stationer i Värmdö i 
samarbete med Baltic 2020.  Recipientkontroll och miljöövervakning är delvis 
sammanfallande verksamheter och ytterligare synergieffekter finns. Förbundet ska 
därför fortsätta verka för ett samordnat program som tillgodoser både recipientkontroll 
och miljöövervakning. Förbundet ska i första hand inrikta sig på de variabler där 
nationella bedömningsgrunder är framtagna och införlivade i svensk lagstiftning. Med 
nuvarande ekonomiska resurser är det inte möjligt att utöka programmet med 
miljögifter och fler biologiska variabler om det inte bekostas av externa medel. 
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4.2 Databaser 
Uppgifter om utsläpp (emissioner) till kustvattnen av näringsämnen och miljöstörande 
ämnen behövs för förbundets verksamhet, liksom de mätvärden som samlas in i 
kontroll- och övervakningsprogram. Förbundet har två databaser – en emissionsdatabas 
och en mätdatabas. Kvalitetssäkring är en viktig del av datalagringen. Full spårbarhet av 
originaldata krävs.  

Under programperioden ska förbundet fortsätta uppdatering och utveckling av: 

o Mätdatabasen med rutiner för datautbyte med de nationella databasvärdarna -
SMHI för vattenkemi, hydrografi och biologi, IVL och SGU för miljögiftsdata samt
SLU för vattendragsdata. Även lagringen av förbundets egna data behöver utvecklas.
Det gäller CTD-data (salthalt, temperatur och djup), vattenströmning och
meteorologi, samt i framtiden driv- och valideringsdata för modellanalyserna.

o Rutiner för leverans och kvalitetskontroll av data till nationella datavärdar och
andra användare.

o Undersöka hur emissionsdatabasen kan integreras med de externa databaser som
tillhandahåller beräknade/modellerade emissionsdata som underlag för analys av
olika källors betydelse för tillförseln.

4.5 Modeller 
 Modellverktyg tillsammans med emissions- och mätdatabaserna är hörnpelare i 
förbundets verksamhet. Förbundet har under att antal år deltagit i projekt som syftat till 
utveckling av olika modeller. Syftet med modeller är att man med dagens kunskaper ska 
kunna göra förutsägelser om tillståndet i vattenmiljön på både kort och lång sikt. 
Modellers styrka är att genom att ändra ingångsdata t.ex. utsläpp från reningsverk eller 
fiskodlingar kunna skissa på olika scenarier inför beslut om åtgärder. De projekt som 
förbundet deltagit i är BEVIS (kopplad bassängmodell är ännu ej full ut operationell men 
beräknas kunna användas efter första kvartalet 2013), SEABED, projektet avslutas 
31/12 2012 och beräknas under 2013 endast kunna användas av ett fåtal experter på 
IVL och KTH. Modellen kommer kräva en databas- och datorlösning som inte omfattades 
av projektet men kommer att kräva en lösning under 2013.  

Förbundet har sedan länge haft utvecklingen av en ekologisk modell i sitt 
handlingsprogram. Det finns idag ett flertal ekologiska modeller som kontinuerligt 
utvecklas däribland SEABED. Förbundet har inte haft egna och kommer inte heller i 
framtiden ha möjlighet att avsätta egna resurser som krävs för en sådan utveckling. 
Förbundet kommer därför att undersöka möjligheterna att även få tillgång till andra 
befintliga modeller, eller resultat från dessa, för att bedöma användbarheten och 
möjligheten till utveckling och anpassning för förbundets område.  

Förbundet kommer också att arbeta för att ta fram alternativa, enklare metoder och 
modellansatser för att kunna utföra olika typer av miljöanalyser  
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4.4 Information och kommunikation 
Förbundet har två webbplatser. Den ena hemsida, www.skvvf.se, innehåller framför allt 
administrativ information, bl a allmänna uppgifter om förbundets uppbyggnad och verk-
samhet samt policies, mötesprotokoll, nyhetsbrev, information om seminarier m.m.  
Den andra hemsidan, www.kustdata.su.se, drivs på uppdrag av förbundet av 
Institutionen för Systemekologi vid Stockholms universitet, och presenterar förbundets 
provtagningar, mätresultat och modeller. 
 
När programperioden inleds har de båda webbplatserna integrerats med varandra så att 
de har ett gemensamt gränssnitt och länkningen mellan de båda webbplatserna är så 
samordnad att en besökare uppfattar det som en webbplats. 
De nuvarande domännamnen behålls av tekniska skäl tills vidare. 

Diskussionerna med SMF fortsätter kring utformning och utveckling av en ny hemsida 
med domännamnet www.svealandskusten.se. Målsättningen är att bygga en gemensam 
webbsajt som vänder sig till både en intresserad allmänhet och till aktörer inom 
miljöområdet och ger en lättillgänglig, men tillförlitlig och detaljerad beskrivning av 
miljötillståndet längs Svealandskusten. 

Förbundet producerar årsrapporter som redovisar verksamheten, resultaten av 
förbundets provtagningar och utvecklingen i kustområdena. Rapporterna kan hämtas i 
pdf-format från hemsidorna. 

Informationen till medlemmarna ska under perioden 2013-2015 få större betydelse än 
tidigare. Förbundets medlemmar kommer besökas under programperioden och nya 
informationskanaler, t ex sociala medier, kommer prövas. 

Behovet av data från förbundets emissions- och mätdatabaser kommer att öka och dessa 
kommer i större utsträckning användas som referensdata och stöd i avrapportering till 
tillsynsmyndigheterna. Det är viktigt att kvalitetssäkrade data via webbplatsen är lätt 
tillgängliga för förbundets medlemmar. 

En datahanteringspolicy, antagen av styrelsen 2010-11-24, beskriver hur förbundets 
data ska levereras till nationella och internationella miljömyndigheter. Om behov finns 
bör policyn uppdateras under programperioden. 

5 SAMORDNAT ÅTGÄRDSARBETE 
En förutsättning för att vattenförvaltningens krav på god ekologisk status ska uppfyllas 
inom utsatt tid är att aktörer och åtgärder samordnas inom Svealandskustens 
avrinningsområden. Förbundet bör spela en viktig roll i detta arbete, men det 
förutsätter att förbundet kan ställa upp med de resurser som krävs. Förbundet bör 
eftersträva en aktiv dialog med medlemmarna för att uppnå kostnadseffektiva åtgärder. 

6 EXTERNA SAMARBETS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT 
Förbundet bör eftersträva att delta i samarbetsprojekt som är till gagn för förbundets 
verksamhet. 
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7 FINANSIERING 
Ett långsiktigt framgångsrikt arbete inom förbundet är beroende av en fungerande 
ekonomi och att förbundets verksamhet uppfyller förväntningarna hos förbundets 
medlemmar. Det är viktigt att förmedla en realistisk bild av vad som är möjligt inom 
givna ekonomiska ramar. Om förbundet ska kunna spela en samlande och aktiv roll i 
övervaknings- och åtgärdsarbetet längs Svealandskusten behöver förbundets ekonomi 
förstärkas och arbetsinsatserna utvecklas.  

7.1 Medlemsavgifter 
Förbundet kommer även framöver att finansieras via avgifter från medlemmarna, dels 
en medlemsavgift som finansierar arbetet med styrelse och förbundsstämma och dels en 
serviceavgift som bekostar övrig verksamhet – förbundets egna provtagningar, mät- och 
emissionsdatabaser, modellsystem samt analys- och rapporteringsfunktioner.  

Det är oklart i vilken utsträckning tjänster, som förbundet kan erbjuda medlemmarna 
utöver denna verksamhet, ska finansieras av medlemsavgifterna - t.ex. samordning och 
framtagande av recipientkontrollprogram eller modellkörningar för enskilda 
medlemmar. Frågan ska utredas under 2013.  

7.2 Nya medlemmar  
Antalet medlemmar bör öka både för att stärka förbundets roll i miljöövervakningen och 
för att öka intäkterna. Målet är att de flesta företag och organisationer, som påverkar 
och utnyttjar kustvattnen, ska vara medlemmar. En plan för uppsökande verksamhet 
bör upprättas. 

7.3 Extern finansiering 
Lokala, regionala och nationella finansieringsmöjligheter ska undersökas inför varje 
projekt där förbundet vill vara delaktiga. För att stärka förbundets ekonomi och öka 
möjligheterna att genomföra åtgärdsplanering och undersökningar ska förbundet även 
kunna söka bidrag via internationella samarbetsprojekt som kan delfinansieras av till 
exempel EU och Nordiska Ministerrådet.  



WORKSHOP SKVVF 7 FEB 2020 STYRYRELSE OCH BEREDNINGSGRUPP, VIKINGE LINE 

Välkomna- Sara Villner och Katarina Forslöw, representanter för beredningsgruppen  

SYFTE MED WORKSHOPEN 

Hur kan SKVVF arbeta för renare vatten längs Svealandskusten? 

• Gemensam bild av behov och utmaningar
• Förbundets roll, åtaganden och begränsningar
• Hur kan beredningsgruppen stötta styrelsen i detta arbete

Presentationsrunda alla 

Läget i Svealandskusten, befintligt mätprogram och hur ligger vi till utifrån MKN? Jakob Walve 
Se bifogad pdf med presentation 

Frågor 

• Ser det alltid ut så med gradienten norr-söder, väst-ost salthalt?
• Hur ofta tar man provtagning växtplankton? Varje år på ett urval av platser.
• Historisk belastning? Är det inte påverkat av oss människor?
• Naturlig bakgrund – är den bra eller dålig? Modellerad SMHI. Hur väl stämmer den?
• Kjell – finare vatten än på 70-talet. Sen finns det mer att göra och det är väl det som ni får ta

fram konkreta förslag på vad vi ska göra.

Medlemmarnas behov utifrån MKN och vattendirektivet 
Fråga att besvara: vad är viktigt för dig/er verksamhet? alla- diskussion i smågrupper och 
redovisning laget runt. Summering blädderblock 

Se även separat sammanställning från blädderblock samt powerpoint 

• Nyköpingsåar: Vill ha mer åtgärdsförslag – ingående analyser.
• SKB:
• Oxelsösunds kommun: Avsaltningsanläggning – är det görligt? Funkar det med MKN.

Tillstånd? Kopplat till MKN? Oxelösund energi.
• Oxelösundsunds kommun – ha färdiga analyser och förlag gällande åtgärdsbehov – Träffas en

gång per år för dragning. Vattenchefer. Ägare bolag. Se till att inbjudan hamnar rätt.
Presentera per kommun/grupp av kommuner.

• SYVAB
• VAS -medlemmar skapa helhetsbild
• Få fram underlag till vad man ska göra? Få pang för pengarna. Vad ger effekt?
• SKB – datautbyte, policyfrågor, forum för dialog med kommuner. SVOA – har

recipientkontrollprogram  SKVVF gör att få in sitt program i ett större sammanhang.
Norrtälje – åtgärdsunderlag. Viking Line – Svall osv. Krassman: Stort program, mycket data.
stora behov, hur får vi ut mesta möjliga från data.

Bilaga 7



• Värdet för invånarna – Kostnadseffektiva åtgärder inom kommunerna och mellan
kommunerna. Nacka: Mycket exploatering nära vatten – hur kan man sanera (gamla synder).
Samarbete – hur gör vi rätt saker tillsammans? LÅP måste hänga ihop? De medlemmar som
finns idag – har vi behov av ytterligare behov av medlemmar som bör vara med? Ha kontakt
med. Bra med förbundet – samlar både offentliga och privata aktörer.

• Käppala – behöver veta hur vi ska uppnå vattendirektivet. Uppströmsarbete. Vad ska Käppala
göra? Vad är det som vi ska göra? Vad är rimligt? Vad är inte rimligt?

• Mellankommunala behovet är stort.

Hur går vi vidare? Hur ska vi arbeta framöver? Hur kan beredningsgruppen vara bästa stödet för 
styrelsen? alla- öppen diskussion. Summering blädderblock 

• (Kjell )– ingen budget – ingen anställd.
• Förbundet kan ordna områdesvisa seminarier där man kan öka kunskapsnivån. Titta på

mellankommunala åtgärdsprogram. Ska vi titta på några projekt? Det är ett sätt att växa – få
till samarbetena. Behöver snäppa upp lite.

• Kunskapshöjande samordning och åtgärdsanalys – det är kommunerna som gör åtgärder.
• Man kan ligga i framkant – beredningsgruppen kan skissa på ett förslag för att vi ska kunna

ligga i framkant.
• Se förbundet som ett forum för samverkan.
• Det finns en bredd och det finns en spets. Vad är det vi ska göra?
• Support utifrån de mätningarna vi har – och den kunskap vi har.
• Vara en arena för dessa diskussioner
• Workshop där vi arbetar utifrån ett visst ställe.
• Kan vi finansiera samordningsstöd med hjälp av externa medel/bidrag?
• I Nyköpingåarna är det en framgångsfaktor att vi har personal.
• Kopplingen mellan beredningsgruppen och styrelsen måste stärkas. Vi behöver producera

mera. Väldigt lite sipprar in från beredningsgruppen till styrelsen. Behöver mer kunskap.
• Tätare samarbete mellan beredningsgruppen och styrelsen.
• Språkbruk! Behöver tänka till kring i vår kommunikation.
• Presidiet kommer föra diskussionen vidare för fortsatt diskussion i styrelsen

Summering och fortsättning 
Beredningsgruppen skickar sammanställning av workshopen till Frida. 

Presidiet kommer föra diskussionen vidare för fortsatt diskussion i styrelsen på nästa möte. 


	F_ber_SKVVF_200825
	Ärenden

	Prot_Ber_SKVVF_200303_Sign1
	Minnesanteckningar från sommaravslutningsmöte med beredningsgruppen SKVVF_200611
	Prot_Styr_SKVVF_200207_Sign_n
	Prot_Styr_SKVVF_200327_SignPer Caps
	VP_2020_SKVVF
	FÖRORD
	MEDLEMMAR
	Innehållsförteckning
	1.1 Förbundsstämma
	1.2 Styrelse och presidium
	1.3 Beredningsgrupp
	1.4 Externa experter
	1.5 Kontaktombudsgrupp
	1.6 Informationsarbete
	1.7 Kanslifunktion
	1.8 Ekonomi och budget

	2. VERKSAMHET
	2.1 Verksamhetsplan och Handlingsprogram
	2.2 Miljöanalysfunktion (MAF)
	2.2.1 Basprogram
	2.2.2 Reguljärt provtagningsprogram
	2.2.3 Strategi
	2.2.4 Underhåll och uppdatering av emissionsdatabas (EDB)
	2.2.5 Mätdatabas (MDB)
	2.3 Information
	2.3.1 Kommunikation
	2.3.2 Hemsida
	2.3.3 Årsrapporten Svealandskusten 2020
	3.3 Projekt
	3.3.1 Planerad projekt: Marint skräp
	3.3.3 Regionalt planeringsunderlag för toalettavfall från fritidsbåtar i  Stockholms län   Projektet är avslutat men förbundet kommer fortsätta att verka för att sprida slutsatserna och informationsmaterialet från projektet även under 2020.  Under 202...
	3.4 Samverkan med andra miljöövervakningsförbund


	SKVVF_HP_2013-2015_ver-20121128
	Minnesanteckningar SKVVF WS 2020-02-07
	WORKSHOP SKVVF 7 FEB 2020 STYRYRELSE OCH BEREDNINGSGRUPP, VIKINGE LINE


