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Samverkansgruppsmöte 3 nov 2014, protokoll 
 
Tid: 9:30-12:30 
 
Plats: Bergkvara båtklubb, Dalskärsvägen 4, Bergkvara 
 

1. EUs vattendirektiv: Ny åtgärds-  och förvaltningsplan på remiss– hur 
ser den ut? 
 
Södra Östersjöns Vattenmyndighet har föreslagit ett åtgärdsprogram för kommuner och myn-
digheter perioden 2016-2021, för att Sverige ska leva upp till EUs vattendirektiv. Eva Ham-
marström redogjorde för vad detta innebär för oss kommuner. Åtgärdsprogrammet ligger nu 
på remiss 1 nov 2014 – 30 april 2015. Nyheter är bl.a. att kommunerna ska åtgärda vägtrum-
mor som utgör vandringshinder för fisk i det kommunala vägnätet och att kommunerna behö-
ver vidta mer innovativa åtgärder för att minska närsaltsbelastningen till Östersjön i de fall där 
bättre avloppsrening, åtgärdande av enskilda avlopp och åtgärder inom jordbruket redan är 
gjort eller inte fungerar.  

 
2. Kalmarsundskommissionen verksamhetsredovisning 2014 

 
På grund av tidsbrist ströks denna punkt från dagordningen 

 
3. Möjlighet till nya, fleråriga LOVA-projekt! Eva Hammarström, Läns-

styrelsen i Kalmar  
Eva Hammarström presenterade framtida möjligheter till LOVA (lokala vattenvårdsbidrag) 
och hur vi jobbar strategiskt med LOVA i länet. Förra perioden 2009-14 inkom totalt 77 an-
sökningar till Länsstyrelsen,  varav 54 bevijades LOVA-medel. Ca 28,5 miljoner, vilket innebar 
åtgärder för ca 57 miljoner!  Just nu pågår ansökningsperiod 2014, okt-30 nov men vi vet ännu 
inte hur stort belopp i LOVA-potten på totalt 75 milj per år som Kalmar län får att disponera. 
Däremot är det åter öppet för fleråriga projekt, Länsstyrelsen kommer att kunna bevilja 2- och 
även 3-åriga projekt om det är motiverat. Från Länsstyrelsens sida ser man gärna ansökningar 
inte bara för åtgärds-genomförande, utan även planering och uppföljning av åtgärder.  Gärna 
också projekt som genomförs i samarbete med  vattenråd. Fortsatt gäller dock att man måste 
kunna redogöra för faktiska, eller enligt schablon beräknade framtida effekter av miskat kväve- 
och fosforutsläpp. 

 
Susanna Minnhagen ställde frågan vilka kommuner som eventuellt skulle vara intresserade av 
att delta i LOVA-ansökningar över kommungränserna: 

 Planer för vattenrådens åtgärdsarbete? Kalmar och Borgholm anmälde intesse 

 LOVA ansökan om musselodlingsprojekt som en medfinansiering till åtgärderna inom EU-
satsningen Baltic blue growth? Mönsterås och Västervik och Kalmar anmälde intresse, Borg-
holm och Kalmar är redan med. 
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4. Kalmarsundskommissionens VP 2015 
Anna Thore och Susanna Minnhagen presenterade ett förslag till verksamhetsplan för Kalmarsunds-
kommissionen 2015 och ett förslag på ny lösning för sekretariatet, att lägga ut det på konsult. Närva-
rande mötesdeltagare ifrågasatte om detta var en kostnadseffektiv lösning och framhävde vikten av att 
ett sådant uppdrag specifieras så det blir möjligt med uppföljning. Det beslutades att kommunernas 
tjänstemän skulle få tid att titta igenom VP-förslag och upphandlingsunderlag för kommentarer efter 
vilka Kalmar kommun sedan åtog sig att specifiera uppdraget vidare.  

  
Bilagor: 
 
1. Eva Hammarströms presentation om Vattendirektivet och LOVA 
2. Sekretariatets förslag till VP 2015 som den såg ut när det skickades 

vidare som underlag till styrgruppsmötet. 
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