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Praktiska upplysningar
Tid, ort och sista anmälningsdag
Den 18-19 april 2013, Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm.
Sista anmälningsdag är den 17 mars. Mötet börjar dag 1 kl. 10.00 (kaffe serveras från kl. 09.00),
och avslutas cirka kl. 15.00 dag 2.

Anmälan/Bekräftelse
Anmälan sker direkt på www.skl.se/kurser. Sök på konferensens namn eller datum eller via
www.FAH.se eller klicka på denna direktlänk för online anmälan. Anmälan är bindande men kan
överlåtas på annan person.

Avgifter
Konferensavgift båda dagarna:
Konferensavgift endast dag 1:
Konferensavgift endast dag 2:

Årsmöte
18–19 april 2013

Stockholm

2 875:- (4 500:- för icke-medlem)
1 975:- (2 800:- för icke-medlem)
1 200:- (1 700:- för icke-medlem)

FAH eftersträvar ett brett deltagande på konferenserna. Därför har vi en lägre konferensavgift per
deltagare om ni är fyra eller fler personer som kommer från samma kommun. Avgiften blir då 2 175:per deltagare för samtliga från kommunen. Detta gäller enbart för medlemmar och vid deltagande
båda dagarna. Faktura skickas efter årsmötet. Middag ingår i priset.

Logi
Scandic Sjöfartshotellet, pris från 1 652:Hotel Rival, pris från 1 956:Priserna gäller per rum och natt, inkl. frukost, exkl. moms.
Önskas logi ska detta bokas vid anmälan. Det finns även ett antal rum bokade natten före (17-18 april)
som går bra att boka via anmälningslänken.

Övrig information
Frågor om konferensens innehåll kan ställas till
Ann-Sofie Eriksson, tfn 08-452 78 63, e-post: ann-sofie.eriksson@skl.se
För övriga frågor kontakta Konstella, tfn 08-452 72 86, e-post: konferens@konstella.se

Tema
Hållbart stads
byggande –
Avfallsminimering
i praktiken vad kan
vi göra?

Årsmöte 2013
Münchenbryggeriet Event Konferens, Mälarsalen, Stockholm 18–19 april
Torsdagen den 18 april
09.30

Registrering och kaffe

10.00

Inledning
Carina Ohlsson, ordförande FAH Kommunerna och Miljön
Styrelsen medverkar med information om viktiga frågor för FAH

10.20

Klimatfärdplan 2050 – Vad är kommunernas roll?
Naturvårdsverket
Tema: Hållbart stadsbyggande – Avfallsminimering i praktiken
vad kan vi göra?

11.00

Paneldiskussion: Hur kan vi i praktiken ordna mer fastighetsnära insamling?
Hur kan vi verka för att minska avfallsmängderna?
	
Gunnar Hedberg, ordförande SKLs beredning för samhällsbyggnad,
Rickard Silverfur, näringspolitisk expert Fastighetsägarna
12.00

LUNCH

13.00	Två utmaningar: 1. Att minska avfallet och 2. Att öka den fastighetsnära
insamlingen.
Gunnar Fredriksson, Sveriges Kommuner och Landsting
13.15

Exempel på framgångsrikt arbete för att förebygga avfall
•  Alelyckan och Leva Livet-kampanjen, Göteborgs kommun
•  Matavfall Landstinget Västernorrland, Olle Bertilsson, miljöchef
Landstinget Västernorrland
•  Avfallsfrågan i fysisk planering och fastighetsnära insamling
Anna Wilhemsson Göthe, miljö- och marknadschef Lunds Renhållningsverk

14.00

Håll Sverige rent – effektivt lokalt arbete mot nedskräpning
Anna Linius, VD Håll Sverige rent

14.30

Kaffe

15.00

Regeringens arbete för att minska avfallet
Charlotta Broman, kansliråd Miljödepartementet

15.30

Förorenad mark – hur kan detta hanteras vid förtätning av bostäder?
Hur kan kommunen arbeta med frågorna strategiskt?

16.00

Aktuell information om utredningar m.m. som är på gång
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting

16.30

Avslutning

19.00

Middag på Långholmen – Buss från hotellen

Fredagen den 19 april
Tema: Miljönämndernas uppdrag
08.00

Årsmötesförhandlingar

08.30
Hur ska staden planeras för att människor ska trivas?
	
Allt fler människor väljer att bo i städer. Hur ska en stad vara för att vara trivsam,
trygg och resurssnål
Alexander Ståhle, VD Spacescape och stadsbyggnadsforskare på KTH
09.30

Kaffe

10.15

Parallella samtal
A. Klimatfärdplan 2050 – kommunernas roll och möjligheter?
	B. Avfallsfrågorna i planering och tillsyn för avfallsminimering – hur?
	C. Hantering av förorenad mark vid exploatering av bostäder – hur?
11.30

LUNCH

12.30
Vilka bullervärden ska vi ha?
	Det pågår ett flertal utredningar som gäller riktvärden för buller
som regeringen tillsatt. Hur påverkar dessa kommunernas planering och tillsyn?
Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting
13.00

Grön IT – Hur kan detta ge tydliga miljöresultat i kommunen?
Milan Obradivic, ordförande Miljönämnden Malmö

13.30

Miljöledningssystem för kommuner
Markus Ihre, projektledare Ledningssystem SIS

14.30

Kaffe

15.00

Avslutning
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