
 

 
 

 

Inbjudan Seminariedag 27 maj 2014  
 
Kommunal a tga rdsplanering fo r att na  god 
vattenstatus  

- Vad behöver kommunerna i praktiken göra för att nå MKN för 
vatten till 2021?  
- Hur kommer Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram att 
påverka kommunernas planering?  
- Hur ska vi gå från ord till handling på kommunal nivå?  
 

Mälarens vattenvårdsförbund genom Mälaren – en sjö för miljoner (MER) 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt samt Länsstyrelserna i Örebro, 
Västmanlands, Sörmlands, Uppsala och Stockholms län arrangerar en seminariedag 
om vad kommunerna behöver göra för att nå god status i våra vatten.  
 

Anmälan  
Anmäl dig via epost till anmalan@ecoloop.se senast den 19 maj.  
Skriv: ”MER Seminariedag 27 maj” i ämnesraden.  
 
Ange också namn, organisation, ev. önskemål om specialkost. Seminariet är 
kostnadsfritt för anställda/förtroendevalda i kommunerna inom Norra Östersjöns 
vattendistrikt. Om platsbrist uppstår förbehåller vi oss rätten att ge förtur för 
kommuner som medverkar i Mälaren – en sjö för miljoner.  
 
Avgift för övriga deltagare är 900 kr plus moms. OBS! Ange fakturaadress. 
 
Frågor kan ställas till david.liderfelt@lansstyrelsen.se 010 – 224 94 13 eller 
mats.johansson@ecoloop.se – 070 - 650 0051 Se också www.malaren.org 
 

 
 

 

 

 
 

http://www.malaren.org/
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv


 

 
 

 

Kommunal a tga rdsplanering fo r att na  god 
vattenstatus  

 
 

På seminariedagen kommer innehållet i Vattenmyndighetens kommande 
åtgärdsprogram att presenteras och vi kommer att diskutera vad detta innebär för 
kommunernas vattenplanering och åtgärdsarbete. Det kommer också ges exempel 
på hur kommunernas förvaltningar och bolag kan samordna åtgärdsdrivande krafter 
och diskutera hur målkonflikter och prioriteringar kan hanteras.  
 
Under dagen kommer vi att diskutera vilka möjligheter som finns till extern 
finansiering för det gemensamma vattenarbetet. Det finns många 
finansieringsmöjligheter om man samordnar sig i större projekt.  
 
Målgrupp för seminariet är planerare, miljöstrateger, kommunekologer, 
miljöinspektörer och VA-tjänstemän m.fl. tjänstemän som berörs av vattenfrågor.  
 
Tid och plats: 9.00 – 16.30 på Aros Congresscenter i centrala Västerås.  
Se www.acc.se för vägbeskrivning. 

 
 
Välkomna! 
 
 
David Liderfelt  
 

Susanna Hansen  Mats Wallin 

Projektledare  
Mälaren – en sjö för miljoner 

Sekreterare  
Mälarens 
Vattenvårdsförbund 

Vattendirektör 
Vattenmyndigheten Norra 
Östersjöns Vattendistrikt 

  

http://www.acc.se/


 

 
 

 
 

Program Va stera s 27 maj 2014 

Tid Rubrik Talare 
9.00 -  9.30 Kaffe och incheckning  

9.30 – 10.00 Välkomna till Västerås 
 
Projektet Mälaren en sjö för miljoner 

Susanna Hansen,  
Mälarens Vattenvårdsförbund 
David Liderfelt, projektledare 
Mälaren – en sjö för miljoner 

 Vattenförvaltningen och åtgärdsprogrammen  
10.00 – 11.00 Vattendirektivet och vattenförvaltningen var står 

vi idag  
Åtgärdsprogram – viktiga att nå 
vattenförvaltningens mål 

Malin Pettersson, 
Vattenmyndigheten  

 Vad står det i Länsstyrelsernas 
åtgärdsunderlag?  
Hur kan kommunerna använda dessa i 
åtgärdsarbetet? 
Exempel på lokala åtgärdsunderlag 

Mikael Gyllström, 
Vattenmyndigheten 
 

 11.00 – 11.15 Bensträckare  
 Kommunexempel  
11.15 - 11.45 Sigtuna kommun - samarbete nyckeln till god 

vattenplanering och åtgärdsarbete 
- Kommentar från Länsstyrelse 

Katarina Forslöw, miljöplanerare, 
Sigtuna kommun 

11.45- 12.15 Vattenförvaltningen och miljökvalitetsnormerna  
– en utmaning för en mindre kommun 
- Kommentar från Länsstyrelse 

Christina  Schyberg , 
kommunekolog, Kungsörs 
kommun 

12.15 - 13.30 Lunch  

13.30 – 14.00 Stockholms handlingsplan för god vattenstatus 
- Kommentar från Länsstyrelse 

Magnus Sannebro, 
Miljöförvaltningen Stockholms 
stad  

14.00 – 15.00 Hur påverkar förslagen till åtgärdsprogram 
kommunernas planering och arbete med 
vattenfrågor? 
Hur ska vi använda åtgärdsunderlagen?  
 
Kaffe i samband med gruppövningen 

Gruppövning  

 Projektutveckling och finansiering  

15.00 – 16.00 Hur utvecklar vi gemensamma projekt?  
Hur kan Mälaren – en sjö för miljoner bidra till att 
öka åtgärdstakten? 

Diskussion och gruppövning 

16.00 - 16.30 Sammanfattning och avslutning 
 
Framåtblick – vad händer 2014 och 2015?  
 

David Liderfelt  
Repr för Vattenmyndigheten, 
Länsstyrelser och kommuner 

 


