INBJUDAN
TILL EN SEMINARIEDAG OM

Miljökvalitetsnormer för
vatten
Vid fysisk planering och miljötillsyn
TID: 8 juni 2017, kl 08.30 – 16.00
PLATS: Länsstyrelsen, Kungsgatan 13, 205 15 Malmö
Seminariet vänder sig till dig, på kommun och länsstyrelse, som arbetar
med fysisk planering och tillsyn enligt miljöbalken.
Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur miljökvalitetsnormerna
för vatten berör olika kommunala verksamheter, främst kopplat till
lagstiftningarna plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om
allmänna vattentjänster. En viktig del under dagen är gruppövningar
då MKN för vatten ska tillämpas.
För att till fullo kunna tillgodogöra sig dagen krävs att man har
grundläggande kunskaper om miljökvalitetsnormer för vatten. Gå
gärna in och läs om miljökvalitetsnormer för vatten här.
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/provning-ochtillsyn/miljokvalitetsnormer-vid-provning-och-tillsyn.html

På nästa sida kan du läsa programmet

PROGRAM
08.30 - 09.00

Kaffe

09.00 – 09.10

Välkomna!
Annelie Johansson moderator för dagen

09.10 – 10.00

Kommunernas uppdrag enligt åtgärdsprogrammet för vatten
och aktuellt inom vattenförvaltningen
• Genomgång av kommunernas uppgifter
Katrin Herrlin Sjöberg, Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns
vattendistrikt.

10.00 – 11.00

MKN för vatten i tillsyn och prövning
• Hur tillämpa MKN-vatten i det svenska rättssystemet i
olika typer av ärenden
• Bördefördelning
• Uppströmsarbete och slutna processer
• Hur agera vid anmälningar, prövningar (kommun som
remissinstans). Viktigt med villkor – går villkoren att
tillsyna?
Margaretha Svenning, Länsstyrelsen miljöavdelningen

11.00 – 11.15

Bensträckare

11.15 – 12.00

MKN för vatten i PBL
•
•
•
•

Hur tillämpa MKN-vatten i PBL
Åtgärder enl åtgärdsprogramet
Vilka planbestämmelser är möjliga
Tillsyn i gränssnittet mellan MB, PBL och LAV

Pär Persson, Länsstyrelsen enheten för samhällsplanering
12.00 – 13.00

Cateringlunch på länsstyrelsen

13.00 – 15.45

Gruppövningar med exempel från olika typer av
anläggningar/verksamheter där MKN för vatten kan
tillämpas.

15.45

Sammanfattning

16.00

Slut

PRAKTISKA FRÅGOR
Kostnad
Avgiften för seminariet är 1000 kr
Anmälan
Anmälan görs senast 24 maj 2017, http://kfsk.se/konferens/?p=19713 Ange om du
har önskemål om specialkost när du anmäler dig.
Max antal deltagare:
60 personer
Frågor
Kontakta Göran Jansson, 010 – 224 13 96, goran.n.janson@lansstyrelsen.se om du
har frågor om seminariet

