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Anmälan/Bekräftelse
Anmälan sker direkt på www.skl.se/kalender, sök på konferensens namn eller datum eller på
www.fah.se eller klicka denna direktlänk för online anmälan. Anmälan är bindande men kan överlåtas 
på annan person.

Avgifter
Konferensavgift båda dagarna:  2 875:-  (4 500:- för icke-medlem)
Konferensavgift endast dag 1:  1 975:-  (2 800:- för icke-medlem)
Konferensavgift endast dag 2:  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 är 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.

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

Teman  
Tillsyn för resultat  
Kommunalt vattenarbete

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?ProjectId=5045&reglineNo=1&ReglineId=21834&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes


Tisdagen den 23 september
TEMAN: Tillsyn för resultat Kommunalt vattenarbete

08.30  STUDIEBESÖK
 A. Wapnö Gods – Sveriges största jordbruk, med eget mejeri, kött- och mjölkproduktion.
  B. Ringenäs skjutfält – i spåren av luftvärnsregementet Lv6:s verksamhet har en unik fauna  
 etablerats vid havet. 
  C. Frösakullsskolan – redan från projekteringen av skolan låg fokus på hållbarhet, idag  
 handlar det om solpaneler, vindkraft och återvinning.

10.00  REGISTRERING OCH KAFFE

10.30  Inledning
 Carina Ohlsson, Ordförande, FAH Kommunerna och Miljön

10.45  Välkommen till Halmstad
 Kommunstyrelsen, Halmstad 

11.40  Framgångsrikt miljöarbete – Hur gör Halmstad för att skapa naturliga   
 drivkrafter?
 Alla vill göra rätt. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska löna sig att göra rätt är  
 Halmstads ledord för sin verksamhet. Kan denna modell vara framgångsrik i att få en  
 bättre miljö och säkrare livsmedel?
 Lars Püss, Miljönämndens ordförande, Halmstads kommun

12.00 LUNCH

13.00 Hur ska Sveriges dricksvatten bli säkrare?  
 Folke K Larsson, Dricksvattenutredningen

13.40  PANELDISKUSSION 
 Framgångsrikt arbete med vattenfrågor i kommunen hur gör ni? Vad behövs  
 för att kommunerna ska lyckas? 
 Kustvattenråd, kommunernas arbete med åtgärder för att Sverige ska klara EU:s krav,  
 vattenskyddsområden LOVA medel och det marina miljöskyddet.
 Anders Ramberg, Miljöchef, Falkenbergs kommun, Ingegerd Andersson, Miljöchef, Halmstads  
 kommun och Lars Thunberg, Kommunalråd, Helsingborgs kommun

14.45  KAFFE 
15.15 Kommunernas roll vid genomförande av havs- och vattenpolitiken – Hur gör vi? 
 Björn Sjöberg, Avdelningsdirektör, Havs- och vattenmyndigheten

16.00 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

16.30  AVSLUTNING

18.30  Avfärd till Halmstad Slott

19.00 MIDDAG

Onsdagen den 24 september
TEMA: Tillsyn för resultat

08.30 PARALLELLA SAMTAL 
 A. Vattenskyddsområden – hur arbetar vi med dem? 
 B. Kustvattenråd – hur fungerar ett vattenråd med framgång? 
 C. Resultatstyrd tillsyn – hur gör vi?

10.00  KAFFE  

10.20  Kommunala taxor för miljöbalken – Hur gör kommunerna?
 SKL har gjort en enkät om läget i kommunerna.
 Tove Göthner, Sveriges Kommuner och Landsting 

10.40 Hur ska Naturvårdsverket driva en framgångsrik miljötillsyn i samverkan med  
 kommunerna?
 Kerstin Cederlöf, Chefsjurist och ställföreträdanden Generaldirektör Naturvårdsverket

11.30  LUNCH 

12.30  Paneldebatt om framtidens tillsyn och kontroll – Hur blir det lätt att göra rätt? 
  
13.15  Tillsynsutveckling i Väst – ett framgångsrikt projekt om kompetensutveckling  
 och samverkan för en effektiv tillsyn 
 Länsstyrelser och kommuner i Västra Götaland och Halland

14.00 Hur ser det ut under vattnet vid havsnaturreservatet Lilla Middelgrund? 
 
14.30  AVSLUTNING OCH KAFFE
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