
 

 

Inbjudan till utbildning 

6 § Lagen om allmänna vattentjänster  

En utbildningsdag om kommunens ansvar enligt §6 vattentjänstlagen LAV. En högaktuell fråga då 

utredningen om hållbara vattentjänster precis lämnats till miljöministern i slutet av maj 2018.  

Dagen innehåller föredrag från kommuner och experter samt diskussioner om hur de nya 

lagförslagen kommer påverka kommunernas va-planering. Utbildningsdagen riktar sig till 

tjänstepersoner på kommuner och va-bolag som jobbar med små avlopp och va-planering samt 

konsulter och branschpersoner. 

Målsättningen är att deltagarna ska få en uppdatering om det senaste vad gäller va-utbyggnad och 

vattentjänstlagen och dessutom få lyssna på och diskutera aktuella kommuncase. 

 

Tid: Tisdagen den 5:e juni 2018 kl 9:30 - 16:30 

Plats: Norra Latin CCC-konferens, Drottninggatan 71B Stockholm,  länk till karta 

Arrangör: VA-guiden AB  

Anmälan:  Anmälan senast den 25 maj. Anmälan är bindande men kan överlåtas.  

Kostnad: 3 900 kr, ex. moms för medlemmar i VA-guiden, va-planering. 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 är ständigt aktuell inte minst nu med utredningen om kommunens skyldighet enligt 

vattentjänstlagen och frågor om små avlopp.  

Vi kommer under dagen diskutera: 

• Vad föreslår den nya utredningen om kommunens skyldighet enligt lagen om allmänna 

vattentjänster? 

 

• Nationella och regionala aktörers syn på ändringar i vattentjänstlagen 

 

• Hur ska kommunerna arbeta med va-utbyggnad och va-planering? 

 

• Hur ska vi organisera VA i omvandlingsområden? 

 

Varmt välkomna! 

  

http://www.stoccc.se/kontakt/hitta-hit/
http://vaguiden.se/2017/12/kommunens-ansvar-enligt-6-%c2%a7-vattentjanstlagen-juni-2018-stockholm/
mailto:marie.albinsson@vaguiden.se


 

 

Program 5:e juni 2018 

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 - 10.30 Utredningen om Hållbara Vattentjänster 
- Anders Grönvall, Utredningen Hållbara Vattentjänster 
 

10.30 - 11.00 Svenskt Vattens synpunkter på förändringar i Vattentjänstlagen 
- Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten 

11.00 – 11.15 Bensträckare 
 

11.15 - 12.00 Frågor, reflektioner och diskussion  
- Leds av Krister Törneke, Tyréns &  
Kerstin Rosén Nilsson, Länsstyrelsen i Stockholms län 

12.00 – 13.00 Lunch 
 

13.00 – 13.45 Kommunexempel 1:  
”Sörfjärden i Nordanstig – lokal lösning med kommunalt ansvar” 
- Erik Norin, MittSverige Vatten & Avfall 
Kommentarer från Krister Törneke 
 

13.45-14.30 Kommunexempel 2:  
”Vi uppdaterar kontinuerligt va-utbyggnadsplanen” 
- Stefan Sjögren, Örebro kommun 
Kommentarer från Krister Törneke 
 

14.45 - 15.15 Fika 

15.15 - 16.00 Kommunexempel 3:  
” Kommunens ansvar enligt 6 § vattentjänstlagen - en stor utmaning” 
- Hanna Leife & Ludvig Lagerkranz, Norrtälje kommun  
Kommentarer från Krister Törneke  
 

16.00 - 16.30 Vad betyder utredningens förslag för kommunernas arbete med VA-utbyggnad 
och VA-planering?  
- Diskussion med föreläsare och publik 
 
 

 


