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Mälaren – en sjö för miljoner

www.malaren.org 



Förväntningar på dagen



Vi stöttar ditt vattenprojekt! 

Inom LIFE IP Rich Waters genomför vi konkreta åtgärder för bättre 
vattenmiljö. Dessa aktiviteter är viktiga - men inte tillräckliga. För att få till 
stånd märkbara förbättringar i vattenmiljöerna måste åtgärderna 
mångfaldigas. Våra projekt måste ge ringar på vattnet. Du kan inte söka 
pengar direkt från Rich Waters. Däremot kan vi hjälpa dig med att: 
• söka samarbetspartner 
• hitta olika fonder och utlysningar
• komma i kontakt med andra vattenprojekt 
• bedöma hur relevant projektet är för vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
• utforma projektet så att det kompletterar andra projekt och aktiviteter
• utveckla projektet och söka finansiering 
• sprida kunskap genom våra upparbetade kanaler. 





08.30   Kaffe och smörgås 

09.00   Välkomna Elin Ångman, Mälaren - en sjö för miljoner 

09.15   Introduktion – om miljökvalitetsnormer och juridiken kring dagvatten 
Jonas Christensen, Ekolagen och Johanna Ersborg, Enetjärn Natur

09.40   Dagvatten i detaljplan  Karl Evald och Beatrice Buskas, Boverket 

10.10 Paus 

10.30   Fallgropar i planbestämmelser Eidar Lindgren, KTH 

11.00   Kommunens ansvar att tillhandahålla dagvattentjänster                                                                
Jonas Christensen, Ekolagen

11.30   Nu införs vattendirektivet fullt ut i svensk lag – vad kommer det att 
innebära? Johanna Ersborg, Enetjärn Natur

12.00   Lunch



13.00 Från plan till bygglov – hur säkerställer man att dagvattnet inte glöms bort?                                    
Andreas Jacobs, Täby kommun 

13.30 Från planering till byggande och drift. Hur skapar vi funktionella system 
med lång livslängd? Rutiner och samverkan mellan olika aktörer.  
Thomas Blomqvist, Uppsala kommun och Irina Persson, Uppsala Vatten och Avfall 

14.10 Vad har hänt med förslagen från regeringsuppdraget om dagvatten? 
Maja Granath och Jonas Andersson, WRS 

14.30 Fika 

15.00  Hur kan man styra med strategi och riktlinjer? 
Eva Vall, Stockholm Vatten och Avfall

15.30  Paneldiskussion Representanter från vattenmyndigheten, juridik, kommuner och länsstyrelse

16.00   Avslut



Tack för idag! Och nu då?



Mälaren – en sjö för miljoner 2019

✓ Utveckling av dagvattenplan. Workshop den 14 januari 2019 

✓ Dagvattenhantering – lagstiftning, styrmedel och praktiska lösningar. Seminarium ACC 29 januari 2019.

Ansvarsfördelning dagvattenhantering; inom kommunen och mellan kommunen och fastighetsägare. Workshop 
mars 2019.

Dagvattenhantering i befintliga områden. Workshop april 2019.

Åtgärder för dagvattenhantering inom och utanför planområdet. Inkluderar fältbesök. Maj 2019.

Utbildningar i projektutveckling och att skriva ansökningar: 
Hösten 2019 kommer MER att hålla i ett antal workshops med syfte att låta medlemskommunerna lära sig mer 
om hur man utvecklar projekt kring åtgärder, hur man hittar finansiering och samverkanspartners och skriver 
ansökningar.  

✓ Utbildning Kommunens roll i vattenförvaltningen. Pågående arbete, klar mars 2019.



Tack för idag!
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