Inbjudan till utbildning

6§ Lagen om allmänna vattentjänster
VA-planeringsguiden arrangerar för 5:e gången en utbildningsdag som presenterar det senaste om 6§
i Lagen om allmänna vattentjänster. Utbildningsdagen innehåller föredrag från kommuner, jurist och
experter. Vi presenterar nuläget vad gäller juridik och domar samt den pågående nationella
utredningen Hållbara vattentjänster. Dagen innehåller också konkreta case som lyfter fram viktiga
frågor vid VA-utbyggnad och VA-planering.
Målsättningen är att deltagarna både ska uppdatera sig i dessa frågor och få lyssna och diskutera
konkreta case från kommuner som på olika sätt arbetar med 6§ LAV och VA-planering.

Tid: Tisdagen den 12:e september kl 9:30 - 16:30
Plats: Nordic Light Hotel Stockholm, Vasaplan 7, länk till karta
Arrangör: VA-planeringsguiden, en del av VA-guiden
Anmälan: Anmälan senast den 4:e september. Anmälan är bindande men kan överlåtas.
http://vaguiden.se/utbildningar/.
Kostnad: 3 900 kr, ex. moms för medlemmar. Ej medlem 4 800 kr, ex. moms.
Frågor? Marie Albinsson, marie.albinsson@vaguiden.se eller 070-285 63 36

Frågan om hur kommunen ska ”lösa VA i ett större sammanhang” som det står i Lagen om allmänna
vattentjänster (LAV) är ständigt aktuell inte minst nu med den nystartade utredningen om kommunens
skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Vi kommer under dagen diskutera:
•
•
•
•

Vad är läget med den nya utredningen om kommunens skyldighet enligt lagen om allmänna
vattentjänster?
Vad säger de senaste avgörandena från Mark och miljödomstolen?
Hur arbetar andra kommuner och vilket är kommunens ansvar?
Möjligheter och risker med avtalslösningar och samfällighetslösningar?

Varmt välkomna!

Program 12 september 2017
6§ Lagen om allmänna vattentjänster
Från 9.00

Kaffe och macka

9.30 - 9.40

Välkommen till VA-planeringsguidens utbildningsdag!
- Mats Johansson & Marie Albinsson, VA-planeringsguiden

9.40 - 10.00

VA-planering och pågående arbete på nationell nivå
- Margareta Lundin Unger, Havs- och Vattenmyndigheten

10.00 – 10.15

Information om den nystartade utredningen om Hållbara Vattentjänster
- Sara Linde, sekreterare Utredningen Hållbara Vattentjänster

10.15 – 11.00

Vad säger Lagen om allmänna vattentjänster om kommunens skyldighet att
inrätta allmänt VA?
Hur kopplar LAV till krav i Miljöbalken, Anläggningslagen och PBL?
- Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

11.00 – 11.15

Bensträckare

11.15 – 12.00

Hur ska vi omsätta LAVs krav i arbetet med VA-utbyggnad och VA-planering?
- Krister Törneke, Tyréns

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45

Kommunexempel 1:
Föreläggande trots genomarbetad VA-plan
”Lärdomar från Svartskär/Lisselbo”
- Therese Carlsson, Falu Energi och Vatten
Kommentarer från Krister Törneke & Jonas Christensen

14.00 - 14.45

Kommunexempel 2:
”Småskaliga avloppslösningar med kommunalt huvudmannaskap
– exemplet Tofsö, Trosa kommun”
- Rune Larsen, Trosa kommun
Kommentarer från Krister Törneke & Jonas Christensen

14.45 - 15.15

Fika

15.15 - 16.00

Kommunexempel 3:
”Avtalslösningar vid exploatering – exemplet Gåsbacken”
- Marika Hanson, Enköpings kommun
Kommentarer från Krister Törneke & Jonas Christensen

16.00 - 16.30

Avslutande diskussion

