
          
 
 

Workshops om dagvatten 

Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in till två 
workshops om dagvatten. Fokus kommer att vara på de nya etappmål för dagvatten som 
Naturvårdsverket presenterade i början av 2021. Förhoppningen är att vi genom dessa 
workshops kan hjälpa kommunerna att nå etappmålen.  
 
Naturvårdsverkets etappmål: 
Etappmål 1: Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse 
- Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny 
bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. 
 
Etappmål 2: Dagvattenhantering i befintlig bebyggelse 
- De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den 
fysiska miljön i befintlig bebyggelse, har senast 2025 genomfört en kartläggning och tagit fram 
handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna. 
 
 

Workshop 1: Att ta fram en dagvattenplan/policy/strategi 

30 november kl. 09:00-12:00 via Teams 

Denna workshop kopplar till regeringens beslut om etappmål 1 – Dagvattenhantering i ny eller ändrad 

bebyggelse. Syftet med workshopen är att ge kommuner tips och råd i hur de kan arbeta med 

processen att ta fram dokument och vad som bör beaktas. Workshopen modereras av Daniel 

Stråe och Caroline Holm (WRS). 

Preliminärt program: 

09.00-09.15 Välkomna, samt bakgrund/etappmål 

09.15-10.15 Dagvatten i plan- och bygglovsprocessen - Camilla Ranlund (Vattenmyndigheten) 

10.15-10.30 Paus 

10.30-11.30 Kravställande – styra på strategi och åtgärdsnivå - Irina Persson (Uppsala vatten) 

11.30-12.00 Paneldiskussion och avslut 

Workshop 2: Hållbar dagvattenhantering i befintlig bebyggelse 

9 december kl. 09:00-12:00 via Teams 

Denna workshop kopplar till regeringens beslut om etappmål 2 – Dagvattenhantering i befintlig 

bebyggelse. Syftet med workshopen är att ge exempel på hur man kan prioritera och göra åtgärder i 

det befintliga området. Kommuner som har genomfört åtgärder delar med sig av sina 

erfarenheter. Workshopen modereras av Maja Granath och Daniel Stråe från WRS. 

Preliminärt program: 

09.00-09.15 Välkomna (bakgrund/etappmål) 

09.15-10.00 Tillkännages senare i november 

10.00-10.15 Laget runt – var i arbetet är ni i er kommun och vilka utmaningar står ni inför? 



          
 
 
10.15-10.30 Paus 

10.30-11.00 Eskilstuna dagvattenplan (Åsa Dalhielm) 

11.00-11.30 Tillvägagångssätt för att ta fram en åtgärdsplan (Daniel Stråe) 

11.30-12:00 Frågor, diskussion och avslut 

 

 

Anmälan 

Dessa workshops riktar sig till tjänstepersoner som på ett eller annat sätt arbetar eller kommer i 
kontakt med dagvattenfrågor. De är öppna för alla och kostnadsfria. 
 
Anmälan skickas till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner  
Linda Röjning: linda.rojning@lansstyrelsen.se.  
 
Vi arrangerar dessa workshops med hjälp av konsulter från WRS. 
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