INBJ UDA N

Välkommen till ett seminarium om dagvattentillsyn
Norra Station i Hässleholm den 22 september 2016
Miljösamverkan Skånes projektgrupp om dagvatten bjuder in ett seminarium om
dagvattentillsyn!
Utbildningen vänder sig främst till handläggare inom miljöområdet men även planoch bygghandläggare på kommun och länsstyrelse, VA-huvudmän och politiker.
Tid:

Torsdagen den 22 september 2016.
Klockan 08.30 – 16.00.

Plats:

Norra Station i Hässleholm.

Kostnad:

1000 kronor exkl. moms, faktureras i efterhand. Fika och lunch
ingår.

Anmälan:

Anmäl dig på www.kfsk.se senast den 31 augusti 2016.

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång faktureras faktiska
kostnader.

Information:

För närmare information om innehåll vänligen kontakta Elin
Ulander, elin.ulander@kfsk.se (kan även kontaktas vid förfrågan
om eventuell efteranmälan).

Utbildningen ska ge stöd i kommunernas arbete med dagvatten för att öka
förutsättningarna för god dagvattenhantering. Efter utbildningen ska deltagarna ha bättre
förutsättningar att kunna arbeta för att minska påverkan hos recipienten. Utbildningen ska
även belysa olika intressenters roller och behandla lagstiftningen inom området.
Erfarenheter från dagvattenhantering och kommunal tillsyn kommer att presenteras.
Program – se nästa sida!
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Program torsdag den 22 september
08.30 – 09.00

Samling, registrering och fika.

09.00 – 09.05

Välkomna och inledning.

09.05 – 09.30

Hur stor är belastningen och påverkan från dagvatten, vilka är de
viktigaste källorna; Vibeke Lirås, Länsstyrelsen Skåne.

09.30 - 09.45

Terminologi; Länsstyrelsen Skåne.

09.45 – 10.00

Paus.

10.00 – 11.30

Lagstiftning och roller (miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen
om allmänna vattentjänster); Christine Andersson, Malmö stad.

11.30 – 12.30

Lunch.

12.30 – 13.15

Erfarenheter av dagvattenplanering vid stadsplanering; Lars-Erik
Widarsson, LE Widarsson (har tidigare arbetat i Malmö stad och
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB).

13.20 – 14.20

Erfarenheter från tillsyn i kommuner.

14.20 – 14.45

Fika.

14.45 – 15.30

Drift och teknik; Lars-Erik Widarsson.

15.30 – 16.00

Information om Miljösamverkan Skånes projekt, resterande
frågor och avslut.

Programmet kommer att specificeras!
Med reservation för ändring i programmet.

Varmt välkomna!

