
 

Inbjudan till utbildning den 20 november 2018 

Gemensamhetsanläggningar för va i praktiken 

Med utgångspunkt i case från kommuner diskuterar vi för och nackdelar med 

gemensamhetsanläggningar för va samt de viktigaste sakerna att ta hänsyn till vid planering, 

genomförande och kommunikation med fastighetsägare. 

Målgruppen är tjänstepersoner på kommun som jobbar med va-planering, tillsyn och va-utbyggnad 

samt konsulter och bransch.  

Tid: Tisdag den 20:e november 2018 mellan 9.30 – 16.30 

Plats: Pagoden, Gullbergs strandgata 15, Göteborg ( karta) 

Arrangör: VA-guiden  

Anmälan: Anmäl dig på denna länk , senast den 2018-11-14. Anmälan är bindande men kan 

överlåtas. 

Kostnad (i kursavgiften ingår fika och lunch):  

Medlemmar inom VA-guidens va-planering och små avlopp: 4 900 kr exkl. moms.  

Ej medlemmar: 5 900 kr exkl. moms.  

Frågor? Marie Strand, VA-guiden, 018-10 57 01, marie.strand@vaguiden.se 

 

Mer om utbildningen 

På denna utbildningsdag får du dels höra myndigheter och experter berätta om de lagar och regler 

som styr va-planering och hur vi kan få till stånd gemensamhetsanläggningar för va.  

Utbildningen innehåller också föredrag där kommuner, bransch och andra delar med sig av sina 

erfarenheter. Vi diskuterar också följande aktuella frågor: 

• Hur får vi till stånd effektivt samarbete mellan lantmäteri, kommun, fastighetsägare och 

bransch? 

• Hur ska kommunen förhålla sig till samfälligheter med avtalsanslutning till allmänt va? 

• Hur kommunen kan stötta fastighetsägare som vill bilda eller som förvaltar 

gemensamhetsanläggningar för va? 

• För och nackdelarmed att organisera va-försörjningen i omvandlingsområden på olika sätt 

 

Varmt välkomna! 

  

https://www.google.se/maps/place/Gullbergs+Strandgata+15,+411+04+G%C3%B6teborg/@57.7157711,11.9694326,15z/data=!4m5!3m4!1s0x464ff49da39c0df1:0x51cd2db61fc2ca0e!8m2!3d57.7157194!4d11.9738725?hl=sv
https://vaguiden.se/2017/12/gemensamhetsanlaggningar-for-va-i-praktiken-20-november-2018-goteborg/
mailto:marie.strand@vaguiden.se


 

 

Program - Gemensamhetsanläggningar för va i praktiken – 20 november 2018 

Tid Aktivitet 

Från 9.00 - 9.30 Kaffe & macka 
 

9.30 – 9.40 Välkommen till VA-guidens utbildning 
- Marie Strand, VA-guiden 
 

9.40 – 10.00 Kommunal va-planering och gemensamhetsanläggningar för va 
- Margareta Lundin Unger, Havs- och Vattenmyndigheten  
 

10.00 – 10.30 Gemensamhetsanläggningar för VA – resultat från VA-guidens 
utvecklingsprojekt och förslagen i Utredningen om hållbara vattentjänster 
- Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop  
 

10.30 – 11.15 Juridiken kring gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp 
- Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik 

 

11.15-11.25 Bensträckare 

11.25 - 12.00 Ett alternativ till allmänt va – så får vi till stånd gemensamhetsanläggningar för 
vatten och avlopp 
-Ruth Arvidsson, lantmätare Torkel Öste AB  

 

12.00 - 13.00 Lunch 
 

13.00 – 13.50 Kommuncase 1 – Avtalslösningar i Varbergs va-planering 
- Dennie Lyckdal, marknadsingenjör, VIVAB 
 

13.50 – 14.40 Kommuncase 2 – Gemensamma va-anläggningar för landsbygdsboende i 
Grästorp 
- Tobias Leverin, Fiber, vatten och avlopp i Flo ekonomiska förening  
& Jennifer Ringsby, Skandinavisk kommunalteknik 
 

14.40 – 15.10 Kaffe 

15.10 – 16.00 Gemensamhetsanläggningar med lokalt vatten och avlopp – tre kommuners 
erfarenheter från prövning och tillsyn 
- Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop 
 

16.00– 16.30 Diskussion, sammanfattning & utvärdering 
 

 


