Inbjudan till utbildning

Gemensamhetsanläggningar för Vatten och Avlopp
En utbildningsdag om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp som riktar sig till både
lantmätare och kommuner. Med utgångspunkt i de två projekt som VA-guiden genomfört under
2015-2017 så presenteras och diskuteras resultat och erfarenheter.
Dagen innehåller både grundläggande utbildning i VA-teknik för lantmätare respektive i
Anläggningslagen och gemensamhetsanläggningar för kommuner.
Datum: 28 september 2017, kl. 9:00-16:30
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15 Stockholm. Karta
Arrangör: VA-planeringsguiden, en del av VA-guiden i samarbete med Lantmäteriet
Anmälan: Mer information och anmälan. Anmäl dig senast den 14 september. Anmälan är bindande
men kan överlåtas.
Kostnad: 3900 kr, ex. moms för medlemmar i VA-guiden samt deltagare från Lantmäteriet. Ej
medlem 4800 kr, ex. moms.
Frågor? Marie Albinsson, 070-285 6336, marie.albinsson@vaguiden.se

Mer om utbildningen
Utbildningen riktar sig till förrättningslantmätare samt tjänstepersoner på kommuner och VA-bolag
som jobbar enskilt eller allmänt VA. Motsvarande utbildning genomfördes våren 2016 med mer än
60 deltagare.
Syftet med dagen är att öka kunskapen om Anläggningslagen, Miljöbalken och Lagen om allmänna
vattentjänster samt visa hur de olika lagstiftningarna kan tillämpas.
Målet är att ge deltagarna en ökad kunskap om hur processerna om att bilda
gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp ser ut och skapa en ökad förståelse för hur VAfrågor ska hanteras utifrån Anläggningslagen/Miljöbalken/Lagen om allmänna vattentjänster.

Varmt välkomna!

Program

Gemensamhetsanläggningar för Vatten och Avlopp
Gemensam förmiddag
Från 9.00

Kaffe och macka

9.30 -9:50

Inledning VA-guiden & Lantmäteriet
Resultat och lärdomar från projektet -Gemensamhetsanläggningar för VA
Marie Albinsson, Ecoloop/VA-guiden & Björn Bodin, Lantmäteriet
VA-planering
Mats Johansson Ecoloop/VA-guiden
Gemensamhetsanläggningar för VA – så här ser VA-juridiken ut
Jonas Christensen, Ekolagen

9:50-10:10
10.15 – 11.00

11.00- 11.10

Bensträckare

11.10 – 12:00

Exempel på stöd till fastighetsägare
- GEMVA - Amelia Morey Strömberg
- REVRIKS ger stöd om enskilda vägar - Uno Jakobsson

12.00 - 13.00

Lunch

Delpass 1

Gemensamhetsanläggningar för VA – fördjupning för kommuntjänstemän
Leds av: Lantmäteriet
Anläggningslagen och Ledningsrättslagen – Nils Fält, Lantmäteriet

13:00-13:45
13:45–14.30

Att bilda gemensamhetsanläggningar för VA, steg för steg – Nils Fält, Lantmäteriet
Marie Albinsson, VA-guiden

14.30-15.00

Fika

Delpass 2

Gemensamhetsanläggningar för VA – fördjupning för förrättningslantmätare
Leds av: VA-guiden
Viktigt att tänka på när vi bildar GA för VA
- Vilka begrepp kan vi möta i besluten?
Mats Johansson, VA-guiden
Ruth Arvidsson Lantmäteriet
VA-teknik för gemensamhetsanläggningar och små avlopp
Ebba af Petersens, WRS

13:00 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30-15:00

15.00–15.30

15.30 - 16.15
16.15 – 16.30

Fika
Gemensam avslutning
Hur vi kan få till stånd gemensamhetsanläggningar för VA?
Richard Löving, konsult för gemensamma lösningar för vatten, avlopp och bredband på
landsbygden
Gruppövning och Diskussion
Sammanfattning och avslutning

