
  

 

 

 

 

Seminariedag Dagvatten – teknik och juridik 
- Sundbyberg den 14 oktober 2014 

Den 14 oktober arrangerar vi en seminariedag som innehåller både exempel på tekniska 

lösningar för hur dagvatten kan hanteras och en genomgång av juridiken i viktiga frågor 

kopplade till planering, byggande och tillsyn. 

 Vilka tekniklösningar finns för dagvattenhantering? 

 Vad säger de senaste rättsfallen om dagvatten? 

 Hur ska vi hantera MKN i planeringen av dagvatten? 

 Vad får kommunen göra och inte göra i dagvattenarbetet? 
 

Arrangörer är Mälaren – en sjö för miljoner i samarbete med Sundbybergs stad och 

Dagvattenguiden.  

Seminariedagen startar i Sundbybergs arbete med dagvattenfrågor och kommunernas 

prioriterade frågeställningar. På förmiddagen görs en genomgång av tekniklösningar  

”från tak till utsläpp”.  På eftermiddagen fokuserar vi på juridik och försöker reda ut vad 

kommunerna får och inte får göra i arbetet med dagvatten. 

Seminariet är kostnadsfritt för medlemmar i projektet Mälaren – en sjö för miljoner och 

medlemmar i Dagvattenguiden.  Tack vare medfinansiering från Vattenmyndigheten betalar 

kommuner i Norra Östersjöns vattendistrikt 1 000 kr per person. För övriga deltagare är 

avgiften 3 500 kr. Fakturering sker i samband med utbildningsdagen.  

Var?  Allaktivitetshuset, Sturegatan 10 i Sundbyberg 
 
Anmälan: Via epost till anmalan@ecoloop.se  

Skriv: ”Seminariedag 14 oktober” i ämnesraden.  

Ange namn, organisation, ev. önskemål om specialkost samt ev. fakturaadress  

om ni inte får gå kostnadsfritt. 

60 av 100 platser är bokade så vi förlänger tid för anmälan till den 3 oktober. 

Först till kvarn gäller.  

Kontakt – Frågor kan ställas till david.liderfelt@lansstyrelsen.se 010-224 94 13 eller 

mats.johansson@ecoloop.se – 070 - 650 00 51 Se också www.malaren.org  

mailto:anmalan@ecoloop.se
mailto:mats.johansson@ecoloop.se
http://www.malaren.org/


  

 

 

 

 
 

Program 14 oktober 2014 

Tid Rubrik Talare 
   

8.30  -  9.00 Kaffe och incheckning  

9.00 – 9.30 Välkomna till Sundbyberg 
 

Jan Jogell, ordförande i stadsbyggnads- 
och miljönämnden, Sundbyberg 

 ”Mälaren en sjö för miljoner” och 
aktuella projektansökningar 
 

David Liderfelt,  
Mälaren - en sjö för miljoner 
 

9.30 – 10.00  Sundbybergs arbete med dagvatten och 
vattenfrågor 
 

Pia Ekström och Henrik Kristensson, 
Sundbybergs stad 
 

9.50 – 10.30 
 

Dagvatten – tekniska lösningar från tak 
till utsläpp del 1 

Jonas Andersson, WRS Uppsala 

10.30 - 10.45 Bensträckare - Kaffe  
10.45 - 11.30 Dagvatten – tekniska lösningar från tak 

till utsläpp del 2 
Jonas Andersson, WRS Uppsala 

11.40 - 12.00 Var hittar jag all kunskap om Dagvatten? 
 

Astrid Grinell, Dagvattenguiden 

12.00 - 13.00 Lunch 
 

 

13.00 - 14.00 Aktuella rättsfall och läget i 
dagvattenjuridiken 

Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik 

14.00 - 15.00 Hur ska kommunen fördela ansvar och 
organisera sig? - exempel från Göteborg 
 
Handläggarstöd för tillsyn av dagvatten 
- redovisning av Miljösamverkan 
Stockholms Läns projekt 
 
- Frågor och diskussion 

Sara Malmroth, Kretslopp och vatten, 
Göteborg 
 
Karin Palmqvist Larsson, Österåkers 
kommun och Miljösamverkan Stockholms 
Läns arbetsgrupp 

15.00 - 15.15  
Kaffe 

 

15.15 – 16.15 Vad får kommunerna göra och inte göra 
i dagvattenarbetet? 
 
- Paneldiskussion 
 

Sara Malmroth 
Jonas Christensen 
Jonas Andersson 
Fler deltagare tillkommer 
 

16.15 - 16.30 Sammanfattning av dagen   
Information om kommande aktiviteter 

David Liderfelt och Mats Johansson 

 


