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Varmt välkommen med din anmälan!

Vattenfrågan är en av de största globala utmaningarna på vår jord. Allt vatten hör ihop i ett ständigt 
kretslopp. Vi måste alla ta ansvar för vattnet såväl internationellt som nationellt och i näringslivet 
såväl som privat. I Sverige hårdnar konkurrensen om vatten av god kvalitet som ska räcka åt alla.  
Vi har de senaste åren upplevt både för svenska förhållanden extrem torka samt riklig nederbörd 
och översvämningar. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en tillgänglig vattenresurs är även centralt för flertalet verk-
samheter. Vi måste säkra vatten som är rent och räcker till alla. Årets vattenkonferens, ett årligen 
återkommande arrangemang, har fokus på vattnet som resurs samt på vattenhantering i ett förän-
derligt klimat. 

Vi kommer under konferensen att få lyssna till experter från bl.a. Havs- och vattenmyndigheten, 
Boverket, Länsstyrelsen Skåne och SGU som delar med sig av sina erfarenheter och beskriver hur 
respektive myndighet enskilt och tillsammans med andra myndigheter arbetar med vattenfrågan. 
Vilka erfarenheter kan vi t.ex. ta med oss från torkan sommaren 2018 och vad krävs för framtiden? 
Från Öland och Mörbylånga kommun får vi höra om avsaltning av havsvatten som ett alternativ för 
att säkra tillgång till dricksvatten. Företrädare för innovationsföretag kommer att prata utifrån sina 
erfarenheter med fokus på helhetslösningar och vattnets kretslopp och företagare från pappersin-
dustrin utifrån sina problem och vunna erfarenheter.   

Vi får även lyssna till ett nyttigt juridikpass där Anders Linnerborg från Setterwalls Advokatbyrå och 
Johanna Lindqvist från Havs- och vattenmyndigheten talar kring bl.a. hur vattensituationen påverkar 
tillståndsprövningar enligt miljöbalken och myndigheternas tillsyn över befintliga verksamheter. 
Självklart blir det även rikligt med tid för mingel!

Moderatorer: Charlotte Lorentz Hjorth, Krinova Incubator & Science Park och Karl-Erik Grevendahl, 
Sydsvenska Handelskammaren

Datum:  fredag den 22 mars (Världsvattendagen)

Tid:   08.30 – 15.00

Plats:   Krinova Incubator & Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad 

Transport: Du tar dig enkelt med kollektivtrafik till Krinova. Från Kristianstad C  

  går buss nr 4 

Avgift:   1 500 kr (inklusive moms 1 875 kr)

Frågor?  Karl-Erik Grevendahl, 0706-647 858, miljo@krinova.se

Anmälan:  Skicka in din anmälan senast den 18 mars till  

  billetto.se/e/vattendagen-2019-biljetter-332768

  För fakturafrågor kontakta miljo@krinova.se 



08.00-08.30 Registrering och mingel 

08.30-08.40 Välkomna! 

Vatten – Skånes viktigaste livsmedel  
Landshövding Annelie Hulthén, Länsstyrelsen Skåne

Från källa till hav  
Anna-Karin Rasmussen, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

Vattensituationen - vad lär vi oss av 2018?  
Helena Torstensson, Vattenhandläggare, Länsstyrelsen

Vattenjuridik  
Johanna Lindqvist, verksjurist, Havs- och vattenmyndigheten och  
Anders Linnerborg, advokat, Setterwalls Advokatbyrå

Dricksvatten från bräckt vatten och industriellt processvatten  
Peter Asteberg, projektledare, Mörbylånga kommun

09.50-10.20 Mingel med brain food samt kaffe/te 
  SuperVisions 

Vattenbrist, grundvattensituationen och vattenuttag  
Carola Lindeberg, Hållbar vattenförsörjning, SGU

Vatten i livsmedelskedjan  
Henrik Djerv, vattenspecialist, LRF Skåne

Fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning 
Cecilia Näslund, expert vattenfrågor i fysisk planering, Boverket

12.00-13.00 Vegetarisk lunch

Let´s Solve Water! 
Ingemo Fahlstedt, Facility & ESH Manager, Xylem

Så arbetar Orkla med vattenutmaningen 
Annasofia Grönqvist, kvalitetschef och miljöansvarig, Orkla Foods Tollarp

13.50-14.10 Mingelpaus

Hushållning med vatten 
Göran Lengdén, vattenspecialist, Perstorp Specialty Chemicals AB

14.50-15.00 Avslutning och summering

Tillämpning av miljökvalitetsnormer vid prövning av utsläpp till vatten 
Susanne Eriksson, Miljöhandläggare och Miljösakkunnig i  
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Skåne

Helhetslösningar för vattnet  
Martin Ragnar, Dr. R&D Director, Axolot Solutions

Klimatsäkert vatten - Behov och lösningar för medborgaren och samhället  
Jonas Söderstjerna, advokat, Advokatfirman Söderstjerna


