
UR INNEHÅLLET

 Dagvattenhantering i stadsplaneringen – strategisk planering för att få  
in och hantera dagvattenfrågan i de olika skedena av planerings- 
processen

 Vattendirektivet och de nya miljökvalitetsnormerna – så förhåller du dig  
till och hanterar de nya kraven på dagvatten

 Klimatanpassad dagvattenhantering – strategier och metoder för en  
säker och hållbar dagvattenhantering

 Gränsöverskridande samverkan – så gör du dagvattenfrågan till en  
kommunstrategisk fråga och förtydligar ansvarsfördelningen

 Riktlinjer, kunskapsspridning och informationsinsatser som får externa 
aktörer att bidra till en hållbar och säker dagvattenhantering

 Innovation som grund för framtidens dagvattenhantering – aktuellt inom 
forskning och tillämpning av grå-gröna dagvattenlösningar

HÅLLBAR  
DAGVATTENHANTERING 
Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden
KONFERENS 2-3 JUNI | FINLANDSHUSET, STOCKHOLM
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Arrangeras av:

TALARE OCH PRAKTIKFALL
Martin Larsson, Vattenstrateg, Vattenmyndigheten Norra Östersjön
Johanna Pettersson, Agenda 21 samordnare, Huddinge kommun 
Malin Urby, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Västerås stad
Lena Höglund, VA-ingenjör, Mälarenergi AB
Lykke Leonardsen, Chef för klimatenheten, Köpenhamns kommun  
Sara Malmroth, Process- och projektledare, Göteborgs stad 
Anna Schultz, Miljöinspektör, Göteborgs stad 
Malin Göthensten, Miljöinspektör, Göteborgs stad
Lars-Erik Widarsson, Dagvattenspecialist, Firma LE Widarsson och NSVA AB
Hans Bäckman, Expert inom dagvatten och klimatanpassning, Svenskt vatten
Malin Engström, Projekteringschef, Växjö kommun

Anmäl dig tidigt 
– läs om våra rabatter på baksidan!

SEPARAT BOKNINGSBART FÖRDJUPNINGSPASS DEN 3 JUNI

Juridiken kring dagvattenhantering och aktuell rättspraxis 
– så skapar du förutsättningar i detaljplanen för ett enklare plangenomförande och ett gott  
omhändertagande av dagvatten
Under ledning av: Jonas Christensen, Juris dr. i miljörätt, Ekolagen Miljöjuridik AB

ORDFÖRANDE

Henrik Bodin Sköld 
Konsult 
SWECO Environment AB 

KEYNOTE SPEAKER 

Gilbert Svensson 
Expert inom dagvatten och 
seniorforskare, Docent 
SP - Urban Water  
Management 

KEYNOTE SPEAKER 

Jonas Olsson 
Forskningsledare i  
hydrologi, Docent 
SMHI och  
Lunds Universitet

KEYNOTE SPEAKER 

Björn Schouenborg 
Seniorforskare och  
Fil.dr  
CBI Betonginstitutet 

99%  
av våra deltagare rekommenderar  

oss som utbildningsarrangör

Citat från våra tidigare konferenser

”Jag skulle rekommendera dessa två dagar”

”Bra och engagerade föreläsare med stor 
förankring i verkligheten. Många bra nya 
uppslag att ta med sig från dessa två dagar”

”Bland det bästa jag har varit på”



TISDAGEN DEN 2 JUNI 2015

09:00 Registrering med morgonkaffe och smörgås

09:30 Ordföranden inleder konferensen 

Henrik Bodin Sköld 
Konsult 
SWECO Environment AB 

KEYNOTE SPEAKER 
09:40 Dagvattenhantering i den hållbara staden – hur 
möter vi nya krav och utmaningar?
• Klimatförändringar, nya miljökrav och förtätning av staden  

- vad menar vi egentligen med dagvattenhantering i den hållbara 
staden? 

• Hur väl har vi lyckas med att balansera mellan exploatering och 
en hållbar dagvattenhantering? 

• Vad bör du fokusera på för att skapa en klimatanpassad  
dagvattenhantering?

Gilbert Svensson
Expert inom dagvatten och seniorforskare, Docent
SP - Urban Water Management

Klimatförändringar, ökade miljökrav och förtätningen av städerna 
sätter dagvattensystemen på prov. För att lyckas med en långsiktig 
hållbar dagvattenhantering måste dagvattenfrågan bli en strategisk 
fråga som bygger på samverkan och en tydlig ansvarsfördelning, 
hela vägen från planering till genomförande och uppföljning. Gilbert 
Svensson, expert inom dagvatten och seniorforskare på SP - Urban 
Water Management, kommer att dela med sig av sin kunskap och 
berätta var vi står idag vad gäller forskning och den praktiska till-
lämpningen samt vad som måste prioriteras i arbetet för att nå en 
hållbar dagvattenhantering för framtiden. Gilbert vann 2014 års  
Vattenpris för sina samlade gärningar inom VA- och vattenområdet.

EXPERTANFÖRANDE
10:20 Vattendirektivet och de nya miljökvalitetsnormerna 
– hur du förhåller dig till och hanterar de nya kraven på 
dagvattenhantering?
• Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2015 - 2021   - vilka nya 

krav ställs på kommunerna?
• Hur är det tänkt att åtgärderna ska ske?
• Vem är ansvarig för vad?

Martin Larsson
Vattenstrateg
Vattenmyndigheten Norra Östersjön 

Martin är strateg på Vattenmyndigheten Norra Östersjön och är  
en av delprojektledarna i arbetsgruppen för ”Vattenmyndighetens 
förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltnings-
planer” -de dokument som sätter ramarna för den kommande  
vattenförvaltningen, år 2015-2021. Under anförandet kommer Mar-
tin att presentera det aktuella läget för åtgärdsprogrammet och hur 
det är tänkt att de olika aktörerna med dagvattenansvar ska förhålla 
sig till dem.

11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
11:20 Planering och samverkan för att uppfylla kraven i 
vattendirektivet och nå en hållbar dagvattenhantering 
• Hur vi arbetar med vår dagvattenstrategi som verktyg för att  

nå MKN och hur vi arbetar med dagvattenfrågorna i de olika 
skedena av planeringsprocessen

• Så har vi lagt upp våra åtgärdsplaner för MKN och arbetar med 
dagvattenfrågorna i  de olika skedena i planeringsprocessen

• Viktiga faktorer för att lyckas med genomförandet av åtgärds-
planer och nå målen med MKN - samverkan över förvaltnings-
gränser och en effektiv tillsyn 

Johanna Pettersson
Agenda 21 samordnare och ansvarig för kommunens vattengrupp
Huddinge kommun

Huddinge kommun är en expansiv kommun där det byggs mycket 
samtidigt som grönområden ska värnas och sjöarnas tillstånd inte 
försämras utan snare förbättras. Som ett led i det arbetet har man 
nyligen tagit fram åtgärdsplaner för hur de två mest påverkade  
sjöarna ska kunna nå god vattenstatus. Johanna berättar om 
arbetet med att ta fram åtgärdsplanerna och hur ett nytt arbetssätt i 
bland annat vattengruppen har lett till ett mer samordnat arbete för 
vattenfrågor i kommunen. 

12:10 Lunch och nätverkande

PRAKTIKFALL
13:10 God vattenstatus och hållbar dagvattenhantering 
genom kunskapsspridning och en effektiv tillsyn
• Hur Västerås stad arbetar för att minska den fysiska påverkan, 

minska miljögifter och stoppa utsläpp
• Informationsinsatser till små industrier, verkstäder och biltvättar 

respektive kunskapsspridning inom Västerås stad
• Hur vi har arbetat för att ta fram en handbok för dagvatten 

Malin Urby Lena Höglund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör VA-ingenjör
Västerås stad Mälarenergi AB

Hur du som kommun och VA-bolag lägger upp ditt arbete med  
informationsinsatser och kunskapsspridning har visat sig vara av 
stor betydelse för att minska den fysiska påverkan och stoppa 
utsläpp. Malin och Lena berättar om Västerås stads och  
Mälarenergi ABs arbete med kunskapsspridning och tillsyn och 
hur detta tillsammans bidrar till att nå en god vattenstatus och en 
hållbar dagvattenhantering. 

KEYNOTE SPEAKER 
14:00 Kortvariga nederbördsextremer – idag och i 
framtiden
• Hur kan vi öka vår kunskap om extremer i dagens klimat?
• Nederbördsextremer i väderprognoser: kan de förutsägas?
• Vad säger de senaste klimatmodellerna om framtidens extremer?

Jonas Olsson
Forskningsledare i hydrologi
SMHI och Docent, Lunds universitet

Jonas är hydrolog på SMHI med expertkunskaper inom hydrologi 
och hydrologiska konsekvenser. Jonas berättar om hur vi kan förstå 
observationer och modeller vad gäller kortvariga nederbördsextremer, 
historiskt och i prognoser och projektioner för framtiden.
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Att säkerställa en

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING 
Källa: SWECO Environment AB



PRAKTIKFALL
14:40 Klimatanpassad dagvattenhantering i  
Köpenhamn – the Blue Green City 
• Hållbar och effektiv dagvattenhantering för framtidens klimat!  

Så förbereder vi oss i Köpenhamn
• Blå-gröna lösningar i staden som fungerar bra vid extrema skyfall 

men som också är funktionella när det inte regnar
• Avledning av spill-, drän- och dagvatten - exempel på olika  

lösningar 
• Hur vi har räknat på investeringar i blå-gröna lösningar kopplat till 

samhällsnytta och på lite längre sikt som motor för ökad tillväxt i 
regionen

Lykke Leonardsen
Chef för klimatenheten
Köpenhamns kommun

Köpenhamn har byggt upp en unik beredskap och arbetsprocess 
för klimatanpassning och säkrare dagvattensystem efter att ha 
drabbats av olika nederbördsextremer. Lykke är chef för klimat- 
enheten och berättar om var man står idag i arbetet med en klimat-
anpassad dagvattenhantering. Hur utvecklingsarbetet har lett fram 
till en ökad medvetenhet om klimatförändringar, innovativa blå-grö-
na lösningar i staden och en ny plattform för tillväxt i regionen.

15:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL
15:50 Dagvatten i den hållbara staden – Göteborgs 
stads dagvattenhantering i en allt tätare stad 
• Hur påverkar förtätningsprojekt dagvattenhanteringen i  

Göteborgs stad?
• Göteborgs stads hantering av dagvattenfrågan i detaljplaner  

med avseende på förtätningsprojekt
• Dagvattenhantering i den hållbara staden – hur vi arbetar med 

dagvattenhantering i stadens befintliga miljö

Sara Malmroth   
Process- och projektledare, Kretslopp och vatten
Göteborgs stad

God vattenkvalitet i Göteborg – stadens riktvärden och 
riktlinjer för utsläpp 
• Riktvärden och riktlinjer för utsläpp i Göteborgs stad 
• Tillämpning och erfarenheter i tillsynsarbetet

Anna Schultz
Miljöinspektör
Göteborgs stad

Malin Göthensten
Miljöinspektör
Göteborgs stad

Förtätningen av städer och höjda miljökrav ställer allt större krav på 
en god planerings- och genomförande process vad gäller dag-
vatten. Under anförandet kommer du att få hur Göteborgs stad 
arbetar med översikts- och detaljplaner, bedömning, riktlinjer och 
uppföljning för att nå en god vattenkvalitet och en hållbar dag-
vattenhantering i staden.

PRAKTIKFALL
16:40 Långsiktig hållbar stadsplaneringsprocess  
– vad som krävs av planering och process för att nå en 
robust dagvattenhantering för framtiden
• Erfarenheter från planeringsarbete för en robust  

dagvattenhantering 
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• Så bör du arbeta i detaljplaneprocessen för att tydliggöra  
ansvarsfördelningen för de olika områdena inom dagvatten

• Hur vi lägger grunden för en säker och hållbar dagvattenhantering 
i utformningen av detaljplanen

• Vikten av att inte blunda för de oväntade - hur vi riskbedömer 
och skapar beredskap för klimatförändringar idag och i framtiden

 
Lars-Erik Widarsson
Dagvattenspecialist
Firma LE Widarsson och NSVA AB

Lars-Erik har en gedigen erfarenhet av planering för en hållbar 
dagvattenhantering med många års arbete med dagvattenfrågan 
inom Malmö stad och NSVA. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i 
vad som är viktiga faktorer för att lyckas med en långsiktigt hållbar 
planeringsprocess för dagvatten. Du får  exempel på hur man kan 
arbeta på ett bra sätt i detaljplanearbetet för att lägga grunden för 
en robust dagvattenhantering för framtiden.

17:30 Den första konferensdagen sammanfattas och 
avslutas

   ONSDAGEN DEN 3 JUNI 2015

08:30 Morgonkaffe och smörgås

09:00 Ordföranden inleder den andra konferensdagen

EXPERTANFÖRANDE 
09:10 Hur kommer framtidens dagvattensystem att 
vara utformade? Lyssna till samlad kunskap från 
Svenskt vatten och publikationen P110 
• Nya dagvattensystem ska vara robusta för att klara kommande 

klimatförändringar - vad innebär det i praktiken?
• P110 - avledning av spill-, drän, och dagvatten - funktionskrav, 

hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avlopps-
system

Hans Bäckman
Expert inom dagvatten och klimatanpassning 
Svenskt vatten

Hans Bäckman arbetar på Svenskt vattens enhet för vattentjänster, 
rörnät och klimat och har en lång och bred erfarenhet av strategiskt 
arbete med dagvattenhantering. Under anförandet berättar Hans 
om vad som krävs för att nå robusta dagvattensystem och en håll-
bar dagvattenhantering med koppling till klimatförändringar och de 
utmaningar som det innebär för oss idag.

10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande

Att säkerställa en

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING 

Mingel – passa på att nät-
verka under avslappnade 
former!

Källa: SWECO Environment AB



PRAKTIKFALL
10:20 Hur du genom rätt planering och rätt plats  
kan göra dagvattenhantering till ett tillskott i stads-
planeringen och i utemiljön
• Dagvattenhantering i stadsmiljö - ansvar, lösningar och praktiska 

exempel
• Hur hanteras dagvattenfrågan i detaljplaner med avseende på 

förtätningsprojekt respektive översvämningsproblematiken? 
• Att ställa krav på de olika inblandade aktörerna - hur gör vi det i 

praktiken?
• Hantering av dagvattenfrågan i olika skeden - från planering till 

uppföljning

Malin Engström
Projekteringschef
Växjö kommun

Under anförandet berättar Malin om Växjö kommuns strategiska 
och praktiska arbete med en hållbar dagvattenhantering för framti-
den. Hur man hanterar dagvattenfrågan i detaljplaner med avseen-
de på förtätningsprojekt respektive översvämningsproblematik samt 
hur man arbetar med dagvattenfrågan internt och externt. Malin 
arbetar som projekteringschef på tekniska förvaltningen med ansvar 
för dagvatten i planeringsskedet och har dessförinnan arbetat med 
utvecklingen av dagvattenanläggningar.

KEYNOTE SPEAKER 
11:00 Innovation och forskningsbaserade arbetssätt i 
utvecklingen av grå-gröna systemlösningar och  
framtidens dagvattenhantering 
• Hållbar stad går i grå-grönt! Aktuellt från projektet ”Grå-gröna 

systemlösningar för hållbara städer”
• Hur ska vi dimensionera hårdgjorda ytor och annan  

markbyggnation så att de klarar såväl aktuella laster som en  
hög dagvattenbelastning?

• Forskningsbaserade arbetssätt - exempel från kommuners, 
konsulters och forskares samverkan i arbetet med grå-gröna  
och blå systemlösningar för framtiden

Björn Schouenborg                                
Seniorforskare och Fil.dr 
CBI Betonginstitutet

Björn berättar om de senaste resultaten från projektet ”Grå-gröna 
systemlösningar för hållbara städer” vars målsättning är att med 
minskad resursförbrukning skapa städer som står bättre rustade 
inför den ökande urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat. 
Du kommer att få höra om hur man utifrån tvärvetenskapliga 
arbetssätt tar fram nya systemlösningar där det ”gråa”, ”gröna” och 
”blåa” samverkar i formandet av den hållbara staden. 

11:50 Konferensen sammanfattas 

12:00 Konferensen avslutas och lunch serveras

13:00-16:00 
FÖRDJUPNINGSPASS

Juridiken kring dagvattenhantering och 
aktuell rättspraxis
- så skapar du förutsättningar i detaljplanen för  
ett enklare plangenomförande och ett gott omhänder-
tagande av dagvatten

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Läs mer om våra övriga evenemang på 
www.abilitypartner.se

Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och  
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och 
uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din  
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, 
seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa  
tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker  
konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån  
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för 
pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande  
kunder. För mer information om Ability Partner eller detta  
evenemang, kontakta oss via telefon 08-694 91 00.

Intresserad av en affärsutställning?

Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att 
stärka varumärket och bygga relationer med en väl  
avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget.  
Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. 
Kontakta oss så berättar vi mer!

Stefan Broman I Tel: 08-694 91 00 I Mobil: 070-999 72 35 
E-post: stefan.broman@abilitypartner.se 
 
Janne Huttunen | Tel: 08-694 91 00 | Mobil: 070-495 73 50 
E-post: janne.huttunen@abilitypartner.se

Källa: SWECO Environment AB
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Juridiken kring dagvattenhantering och aktuell rättspraxis 
- så skapar du förutsättningar i detaljplanen för ett enklare plangenomförande 
och ett gott omhändertagande av dagvatten

För att säkerställa att det planeras och byggs för en säker och hållbar dagvattenhantering är det viktigt att i ett tidigt skede 
klargöra ansvaret för dagvattenhanteringen samt nå en juridisk korrekt hantering av dagvatten i detaljplanearbetet. Du som 
är delaktig i miljö-, dagvatten- och planeringsarbetet har en viktig roll att känna till hur man bör hantera lagstiftningen i 
planerings- och genomförandeprocessen. 

Under denna särskilt framtagna fördjupning, kommer Jonas Christensen att gå igenom lagstiftningen och den senaste 
rättsutvecklingen kring dagvattenhantering. Jonas tar upp vanliga juridiska frågor gällande dagvattenhantering utifrån  
miljöbalken, plan- och bygglagen, lag om allmänna vattentjänster med mera. 

Fokus ligger på hur bör tolka lagstiftningen, men också hitta vägar framåt för att tydliggöra ansvarsfördelningen, nå ett 
enkelt plangenomförande och ett gott omhändertagande av dagvatten. Du kommer att få rekommendationer på hur du kan 
reglera dagvatten i detaljplaner och avtal samt hur du kan få in åtgärder för klimatanpassning i detaljplaneprocessen.

13:00 Fördjupningspasset startar

UR INNEHÅLLET
Juridiken kring dagvatten – en översikt
• Den dagvattenjuridiska kartan – viktiga begrepp och definitioner
• Hur kan du förstå och agera i gränslandet mellan utsläpp av avloppsvatten och markavvattning?
• Juridiken kring skydd mot olyckor och annan krisberedskap

Dagvatten i miljöbalken och vattentjänstlagen
• Vem är det som är ansvarig för avledning, LAV och MB?
• Vem kan vara verksamhetsutövare enligt MB och vad innebär det? (enskilda, samfälligheter, huvudmän)
• Vem ansvarar för att MKN innehålls?
• När krävs det tillstånd respektive anmälan enligt MB?

Plan- och bygglagen ur ett dagvattenperspektiv
• Att marken ska vara lämplig för bebyggelse
• Vikten av att inse att all mark inte är lämplig för alla former av exploatering
• Dagvatten i översiktsplaner
• Om vikten av att alla nämnder och förvaltningar är med i den kommunala dagvattenplaneringen

Dagvatten i detaljplaner
• Grunder och utgångspunkter för detaljplaneläggning
• Vad som kan styras upp med planbestämmelse, bl.a. utifrån Boverkets vägledande dokument
• När det inte går att styra med planer, kan man då använda avtal?

UNDER LEDNING AV
Jonas Christensen
Juris dr. i miljörätt
Ekolagen Miljöjuridik AB 

Jonas driver sedan 2007 juristfirman Ekolagen Miljöjuridik AB. Han har tidigare varit verksam på Uppsala universitet, Uppsala  
kommuns miljökontor samt Livsmedelsverket. Han arbetar med miljöbalken, plan- och bygglagen, lag om allmänna vatten-
tjänster, livsmedelslag med mera. Jonas har länge arbetat med VA-frågor såsom enskilda och större avlopp inklusive dagvatten 
och är sedan många år juridisk expert på Avloppsguiden.se samt Dagvattenguiden.se. Han har också varit expert åt Havs- och 
vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram förslag för en ny föreskrift om små avlopp. I övrigt driver Jonas miljömål i domstol, 
skriver rapporter samt har en omfattande utbildningsverksamhet riktad mot kommunal miljötillsyn samt på diverse universitet. 

16:00 Fördjupningspasset avslutas

Avbrott görs för eftermiddagskaffe

13:00-16:00 SEPARAT BOKNINGSBART FÖRDJUPNINGSPASS

Källa: SWECO Environment AB
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Konferenskod: OFF1322

Förnamn Efternamn  e-post adress 

Befattning Avdelning   

Telefon Fax 

Företag / organisation Adress   

Post nr Ort

Tel växel Bransch Antal anställda

Anmälan till: HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING

Tid & plats 
Konferens 2-3 juni 2015 
Fördjupningspass 3 juni 2015  
Finlandshuset
Snickarbacken 4, Stockholm
Tel: 08-545 212 04

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du
bokar dig så erhåller du rabatt.
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: 08-506 214 00
Victory Hotel, Lilla Nygatan 5. Tel: 08-506 400 50
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: 08-517 517 00
Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Priser och betalningsvillkor 
Alla priser anges exkl. moms. Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller 
enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmåls-
ränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. 
 
Avbokningsvillkor och överlåtelse av deltagarplats 
Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din delta-
garplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga 
avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor (21 dagar) före evenemangets startdatum. Vid avbok-
ning senare än 3 veckor (21 dagar) från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. 
Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evene-
mang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om 1.000 kr. På vissa av våra konferenser kan 
deltagandet vara fritt för vissa yrkesgrupper/målgrupper. Vid anmälan som gratisdeltagare och 
om man inte deltar på evenemanget kan man komma att bli fakturerad i efterhand i form av en så 
kallad ”No-show” avgift. Om inte annat anges är No-show avgiften 1.500 kr. 

Information om behandling av personuppgifter 
Den personliga information som tillhandahålls av dig kommer att bevaras i en databas som 
används i vår marknadsföring och kommunikation med dig. Informationen kan även komma 
att delas med Ability Partners samarbetspartners. Om du önskar att dina uppgifter inte skall 
användas i dessa syften ber vi dig skriva till oss via traditionell post: Personuppgiftansvarig, Ability 
Partner Europe AB, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm eller via e-post: info@abilitypartner.se. 

Fotografering och filmning 
Vi tar ibland fotografier och filmar på våra konferenser och kurser. Bilderna och filmerna kan 
komma att användas i trycksaker, på webben eller i annat kommersiellt material. Som deltagare 
godkänner du att vi tar bilder och filmar på våra evenemang och att dessa får användas på 
dessa sätt. 

Övrigt 
Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av 
enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också 
rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för 
erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Vi förbehåller oss rätten att neka delta-
gande till personer som inte tillhör målgruppen samt deltagare från konkurrerande verksamhet.

Pris
Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma 
organisation som bokar plats samtidigt.

Mängdrabatt vid minst 3 bokningar
Anmäl mer än 2 personer från samma organisation så betalar person
3, 4, 5 osv endast 4.980 kr exkl. moms för konferensen och 2.480 kr för
fördjupningspasset.

PERIOD PRIS ORDINARIE  RABATT
Boka senast 16 april
Konferens  6.780 kr  7.980 kr  1.200 kr
Fördjupningspass 3.480 kr  3.980 kr  500 kr

Boka senast 22 maj
Konferens  7.280 kr  7.980 kr  700 kr
Fördjupningspass 3.680 kr  3.980 kr  300 kr

Boka efter 22 maj
Konferens  7.980 kr  -  -
Fördjupningspass 3.980 kr  -  -

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter 
kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. 

Anmäl dig idag! 
Webb: www.abilitypartner.se
E-post: bokning@abilitypartner.se
Telefon: 08-694 91 00 Fax: 08-694 91 04
Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, 111 30 Stockholm

Ability Partner samarbetar med PAR
PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens 
och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina 
kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter.
    Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till  
att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slut- 
satser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt.

Kontakta hakan.bjorkholmen@par.se så berättar han mer.
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Kontakta mattias.halvarsson@par.se så berättar han mer.

99%  
av våra deltagare rekommenderar  

oss som utbildningsarrangör


