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Måsnaren



Hur vattenplaneringen och projekt Måsnaren har vuxit fram

• Vi började med att prioritera en tätortsnära sjö (2013) 

- Sjön Måsnaren 

- Uppenbara problem

- Hög potential för friluftsliv - bad, fiske, vandringsleder

• Samverkade med IVL – Svenska miljöinstitutet i ett två-årigt projekt (2014-2015)

- LOVA-projekt i samverkan med grannkommunen Nykvarn

- Utvärdering och planering av vattenvård

- Tog fram utkast till struktur för vattenplaneringen i våra kommuner

- Konstaterade behovet av att modellera Måsnaren för att förstå problemen bättre

• Kommunen anslog 1 MSEK till Måsnaren (2016)

- Start av LOVA-projektet Förbättra Måsnarens Ekologiska Status (2016-2021)

• Parallellt med arbetet med Måsnaren antogs kommunens vattenplan (2018)



Forts.
• Medel anslås för att anställa en vattenstrateg (2019)

- Arbeta med genomförande av vattenplanen

- Ta fram åtgärdsprogram.

- Samverka internt och externt. 

- Identifiera och katalysera åtgärder.

• Idag arbetar vi med åtgärdsprogram inom 8 av 21 avrinningsområden

- Många olika statliga bidrag. Till åtgärder, åtgärdsprogram, utredningar.

• 2021 tog vi fram en översiktlig investeringsplan för internbelastning i sjöar för perioden till 2027

• Anslag i Budget 2022-2024 utifrån investeringsplanen



Södertälje vattenplan

https://www.sodertalje.se/gl
obalassets/styrande-
dokument/vattenplan-
kf181105-huvuddokument-
med-bilagor.pdf

https://www.sodertalje.se/globalassets/styrande-dokument/vattenplan-kf181105-huvuddokument-med-bilagor.pdf


Forts. Södertälje vattenplan



Miljökontoret Södertälje

Kontorschef

Stab (4)

• Verksamhetscontroller

• Handläggarassistent

• Assistent

• Dataskyddsombud

Livsmedelskontrollen (7)

• Inspektörer

Ekologi och vattenskydd (15)

• Gruppchef ekologi och vattenskydd

• Vattenskydd, 4 inspektörer

• Natur och friluftsliv, 3 naturvårdare

• Naturskolan, 2 utomhuspedagoger

• Skogsförvaltare

• Viltvårdare

• Kommunekolog

• Vattenstrateg

• Åtgärdssamordnare Stavbofjärden

Miljö och hälsoskydd (14)

• Gruppchef miljö och hälsa

• Miljöskydd, 9 inspektörer

• Hälsoskydd, 4 inspektörer

Vår organisation


