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Remiss till Kommunstyrelserna i Hjälmarens avrinningsområde gällande förslag
till handlingsplan för Hjälmaren från arbetsgruppen för Hjälmaren
Arbetsgruppen för Hjälmaren med representanter från berörda länsstyrelser, kommuner,
vattenorganisationer samt LRF bildades 2013 och har som syfte att gemensamt arbete
för att förbättra vattenkvalitén i Hjälmaren.
Övergödning är Hjälmarens största miljöproblem. Remitterad handlingsplan beskriver
det arbete som arbetsgruppen för Hjälmaren1 anser behövs för att minska
övergödningen av i synnerhet Storhjälmaren och Östra Hjälmaren.
För att minska kostnaden för Hjälmarprojektet såsom det beskrivs i bilagda
handlingsplan avser Hjälmarens vattenvårdsförbund ansöka om LOVA-bidrag för
projektets hela period, tre år, hos Länsstyrelsen i Örebro. Ansökningstiden går ut den 28
februari och för att Kommunstyrelsernas uppfattningar om Hjälmarprojektet ska kunna
behandlas på vårt styrelsemöte den 14 februari önskar vi era svar senast den 31 januari
2018. Observera att om projektet beviljas LOVA bidrag så halveras de kostnader som
anges i bilagda handlingsplan.
Kostnaderna för handlingsplanen har kommunicerats under hösten i Hjälmarens
vattenvårdsförbund remiss om långtidsbudget.
Remissvar ska ha inkommit till undertecknat senast den 1 februari 2018, gärna med epost till lotta.carlstrom@hjvvf.se
Med vänliga hälsningar

Lotta Carlström
På uppdrag av arbetsgruppen för Hjälmaren1

Sändlista: Arboga kommun, Degerfors kommun, Eskilstuna kommun, Laxå kommun, Hallsbergs kommun,
Katrineholms kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun, Vingåkers kommun, Örebro kommun,
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Länsstyrelsen i Örebro län
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De som ingår i arbetsgruppen och som har tagit fram detta förslag till handlingsplan är: Lotta Carlström och
Ingegerd Oberg (Hjälmarens vattenvårdsförbund), Cecilia Larsson (ersättare Peter Grönlund, Vingåkers
kommun), Karin Saverman (Örebro kommun), Jenny Herbertsson (Katrineholms kommun), Ulf Zachrisson
(Arbogas kommun), Riika Vilkuna (Eskilstunas kommun), Sofi Nordfeldt (Länsstyrelsen i Sörmlands län), Johan
Axnér och Fredrik Wirell (Länsstyrelsen i Västmanlands län) och Ernst Witter (Länsstyrelsen i Örebro län).
Länsstyrelsen i Örebro län är huvudansvarig för innehållet i denna handlingsplan.

Hjälmarens Vattenvårdsförbund
Boställsvägen 4
702 27 ÖREBRO

1
lotta.carlstrom@hjvvf.se
070-237 50 20

