Lite mer om det praktiska...

sveriges geologiska undersökning bjuder in till kursen

Plats:

Hörsalen på SGU i Uppsala

Tid:

Kursen ges torsdagen den 10 april kl. 09.30– 16.00

Grundvatten

Kostnad:

Kursavgift inklusive dokumentation, fika och lunch: 1500 kronor.
Betalning mot faktura 30 dagar netto, lagstadgad moms till
kommer.

Anmälan:

Senast torsdagen den 20 mars 2014. Då antalet platser är begrän
sat gäller först till kvarn. Anmäl dig på www.sgu.se.

Kontakta:

Eva Jirner, SGU, eva.jirner@sgu.se, tel. 018-17 92 05 för frågor om
kursens innehåll och upplägg.
Anita Remnegård, anita.remnegard@sgu.se, tel. 018-17 91 51, för
frågor som rör de praktiska arrangemangen.

En kurs för dig som jobbar inom kommunen med till exempel miljö och
hälsa, samhällsplanering eller VA-frågor.
10 april 2014 i Uppsala

Du hittar också information på www.sgu.se

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

Box 670, 751 28 Uppsala
tel: 018-17 90 00
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Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livsmedel.
Tillgången till rent vatten är angeläget för alla i vårt samhälle. På denna
kurs lär du dig mer om grundvatten kopplat till kommunal verksamhet.
Målet är att du i ditt arbete ska förstå den problematik som kan uppstå.

grundvatten
Tillgången till grundvatten är en förutsättning för människan, för såväl
egen konsumtion som för djurhållning och odling. I många delar av
världen är vatten en bristvara, men inte heller den goda tillgång vi har i
Sverige är självklar i framtiden, därför är kunskap om grundvattenförhållandena en förutsättning för att kunna planera för en hållbar dricksvattenförsörjning.
Det finns många faktorer som kan påverka och förstöra grundvattnet. Här är
några exempel på de risker som måste tas i beaktande vid planering och genom
förande:
• Användningen av naturgrus ökar grundvattnets sårbarhet.
• Utsläpp av miljöfarliga ämnen kan förorena grundvattnet.
• Överuttag i kustnära områden kan ge saltvatteninträngning.
• Byggarbeten och trafik kan påverka grundvattnet i känsliga områden.
Syfte med kursen: Deltagarna ska efter genomförd kurs ha fått bättre kunskap
om grundvatten i allmänhet och grundvattenfrågor inom kommunala arbetsom
råden i synnerhet.
Målgrupp: Handläggare vid kommuner som arbetar med samhällsutveckling,
miljö- och hälsoskydd, vatten och avlopp med mera.

preliminärt Program
Torsdag 10 april

09.30–10.00 Samling, kaffe och smörgås
10.00–12.30
• Om grundvatten
• Vanliga frågor
• SGUs tjänster (datamängder, karttjänster, kartvisare med mera)
• Miljömål och vattenförvaltning
12.30–13.30

Lunch

13.30–14.30
Välj ett av följande spår
A Grundvatten i samhällsplaneringen
B Tillstånd, anmälan och tillsyn
C Grundvatten i VA-planeringen
14.30–15.00

Fika

15.00–16.00
Spåren fortsätter
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