
         
 

 

Vattnet  

– begränsning eller möjlighet för din kommun?  

Seminarium 26 oktober 2016, Västerås 

 

Levande sjöar, friska hav och rent dricksvatten kan inte tas för givet. De senaste åren har vi 

sett en rad kriser: Dricksvattenbrist, översvämningar, algblomningar samt parasiter och 

PFOS som förorenat dricksvattentäkter. Konsekvenserna för detta drabbar huvudsakligen 

kommunerna i form av kostnader och problem. 

Det positiva är att alltfler kommuner nu ger vattenfrågan hög prioritet, börjar utveckla 

långsiktiga strategier och genomföra åtgärder som inte bara löser problem utan också skapar 

nya värden och nyttor för kommunmedlemmarna. 

Vi vill diskutera vattenfrågorna och bjuder särskilt in dig som är kommunpolitiker men 

även dig som är tjänsteman i Mälardalsregionen. Seminariet riktar sig till kommuner 

som medverkar i Mälaren – en sjö för miljoner och andra kommuner och 

organisationer i mån av plats.  

Seminariet kommer bland annat ta upp följande: 

 Vilka nyttor och vinster finns med att lyfta fram vattenfrågan i samhällsplaneringen? 

 Hur kan vi finansiera ett gemensamt åtgärdsarbete? – exemplen Kävlingeåns vattenråd 

och Mälarens reglering. 

 Konsekvenserna av nya beslut i EU-domstolen om miljökvalitetsnormer för vatten.  

- kan man undvika negativ påverkan på bostadsbyggande och andra intressen?  

 

Bland föreläsarna: 

Kristina Yngwe, Riksdagens vattennätverk 

Thomas Quist, Ordförande i Sjöbo kommunfullmäktige och i Kävlingeåns vattenråd 

Barbara Jackson, Race for the Baltic 

Mats Wallin, Chef för Vattenmyndigheten i Norra Östersjön 

 

Dessutom får vi flera exempel på kommunalt arbete med vattenfrågor. 

 

Tid och plats 

Västerås stads kommunfullmäktigesal 26 oktober 09-12. Därefter äter vi gemensam lunch i 

stadshuset matsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
 

 

Anmälan 

Anmäl dig via den här länken senast 11 oktober. Ett färdigt program kommer att skickas ut 

efter sommaren.  

Arrangörer är Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner i 

samarbete med Vattenmyndigheten för Norra Östersjön. Programmet har tagits fram i dialog 

med representanter från Sollentuna kommun, Race for the Baltic och Södertälje kommun.  

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

Information och dokumentation kommer att finnas på www.malaren.org. 

 

 

 

 

Varmt välkomna! 

 
 

Minoo Akhtarzand 
Ordförande i 

Vattendelegatinen och 

Landshövding 

Västmanlands län 

 

Staffan Jansson  

Ordförande Mälarens 

Vattenvårdsförbund 

 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2016/Pages/Vattenfragan-begransning-eller-mojlighet-for-din-kommun.aspx

