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Punkt 2

Beslutade bidrag enligt delegation ur Miljöanslaget år 2014
Beslutsnr

Diarienr

M 1/2014

Bidragsmottagare Sökt
(kr)

Beslut
(kr)

LS 1401-0157 Förstudie
koldioxidbesparande
investeringsåtgärder
LS 1402-0161 Odla Gourmetsvamp från
samlat kaffesump

Skärgårdsstiftelsen i
Stockholms län

175 820

175 820

Stadsmat ekonomisk
förening

150 000

Avslag

M 3/2014

LS 1401-0111 Miljögifter i fisk i
Stockholmsregionen II

Stockholm Vatten AB

300 000

300 000

M 4/2014

LS 1401-0155

Demotest Skärgård –
Infocenter

Norrtälje kommun

285 000

Avslag

M 5/2014

LS 1401-0156

Demotest – Utställning
förberedelser

Norrtälje kommun

285 600

Avslag

M 6/2014

LS 1401-0158

Rethink Business Sweden

Cradle Net

298 000

Avslag

M 2/2014

Ärende

M 1/2014: Undersökning av möjligheterna att lämna in en ansökan om ett
genomförandeprojekt med finansiering från Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden. Förstudien ska behandla investeringar i grön energiteknik
på Skärgårdsstiftelsens områden och ge svar på frågor om projektpartners,
upphandling av åtgärder och ekonomisk struktur i kommande
investeringsprojekt.
M 2/2014: Syftet är att utveckla småskaliga lösningar för stadsodling genom att
odla ostronskivling samt grönsaker från samlat kaffesump. Sökanden har dock
inte visat hur man ska uppnå förväntade effekter. Samtliga kommuner i länet
har infört eller beslutat införa insamling av matavfall, i vilket kaffesump ingår.
M 3/2014: I en gradient från östra Mälaren till Stockholms ytterskärgård
undersöks gifthalter i abborre. Under 2013 beviljades sökanden medel för att
samla in och preparera fisk samt påbörja kemiska analyser. Aktuell ansökan
avser genomförande av resterande kemiska analyser, sammanställning och
utvärdering av resultatet i en rapport.
Stockholms läns landsting
Tillväxt, miljö och regionplanering
Box 22550
104 22 Stockholm

Telefon: 08-123 130 00
Fax: 08-123 44 20
E-post: registrator.lsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.tmr.sll.se
www.sll.se

Besök oss: Norra Stationsgatan 69. Kommunikationer: T-bana S:t Eriksplan, Pendeltåg Karlberg, Buss 3, 77 & 507

2 (2)
FÖRTECKNING
2014-03-18

M 4/2014: Planering av informationscenter dit fastighetsägare kan vända sig för
att få opartisk hjälp och information inför val av avloppslösning. Sökanden har
dock inte redovisat att projektet är förankrat hos fler kommuner/aktörer i
regionen, vilket kunde bidra till att bedöma behovet av projektet.
M 5/2014: Förberedande aktiviteter för en permanent utställning på Campus
Roslagen för vatten- och avloppslösningar för enskilda fastigheter i skärgårdsoch kustområden, tillgängligt för företag, fastighetsägare och kommunala
myndigheter. Ny miljöteknik och innovationer ska kunna visas och i framtiden
också testas. Koppling till andra aktörer krävs dock för att säkra ett
genomförande av projektet och den regionala nyttan. Sökanden redovisar inte
några konkreta aktörer som avser vara med i projektet.
M 6/2014: Nätverket Rethink Business Sweden vill uppmuntra lokala
innovationer som kan möta behoven hos offentlig upphandling och underlätta
en omställning till Cirkulär Ekonomi. Sökanden saknar dock konkreta aktörer
som avser vara med i projektet och ansvariga myndigheters/aktörers
engagemang behöver tydliggöras, för att förutsättningar ska finnas för
meningsfulla resultat.
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