Inbjudan och program

Kommunal va-planering och va-juridik, 9:e oktober i Västerås
Frågan om hur kommunen ska planera för vatten och avlopp är högaktuell i alla delar av landet. De
flesta kommunerna har påbörjat eller står inför utveckling av och beslut om va-policy och va-planer.
Ökade miljö- och hälsoskyddskrav, inflyttning och Lagen om allmänna vattentjänsters krav på att lösa
VA-försörjning i allmän regi om det är ett ”större sammanhang”, innebär nya utmaningar. Arbetet
med VA i omvandlingsområden styrs av lagstiftningar som PBL, Miljöbalken, LAV och
Anläggningslagen.
Datum: Onsdag 9 oktober 2019, Tid: kl 9.00-16.30 (kaffe från 8.30)
Plats: Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås. Hitta dit
Arrangör: VA-guiden
Anmälan: Länk till anmälan. Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Kostnad:

– Early bird, medlem inom va-planering (t.o.m 9 september): 3500 kr, exkl. moms
– Early bird, icke-medlem (t.o.m 9 september): 4500 kr, exkl. moms
– Medlem inom dagvatten (anmälan fr.o.m. 10 september): 4500 kr, exkl. moms
– Icke-medlem (anmälan fr.o.m. 10 september): 5500kr, exkl. moms

Sista anmälningsdag: 1 oktober eller när kursen är fullbokad.
Frågor? Marie Strand, marie.strand@vaguiden.se, 018-10 57 01

Under utbildningen kommer en rad frågor och utmaningar aktualiseras och diskuteras:
•
•
•
•

Vilket är kommunens ansvar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten utifrån lagstiftningen?
Hur får vi en effektiv va-planeringsprocess och vilka är utmaningarna och fallgroparna?
Hur kan kommunerna använda va-planeringen för att skapa synergi mellan de olika
lagstiftningarna och övrig samhällsplanering?
Hur påverkar utvecklingen av praxis och nationella processer kommunernas arbete med vaplanering?

Utbildningsdagen syftar till att:
•
•
•

Ge grundläggande kunskaper om de juridiska förutsättningarna för kommunal VA-planering
Visa på hur kommuner kan starta och vidareutveckla va-planeringsprocessen så att den leder
till konkreta åtgärder och beslut om policy och strategier
Visa konkreta exempel på hur olika kommuner valt att planera för dricksvatten, spillvatten
och dagvattenfrågor i sin löpande verksamhet och lyfta fram såväl framgångsfaktorer som
misslyckanden.

Vänd för detaljerat program!

Program: Kommunal va-planering och va-juridik, 9:e oktober i Västerås
Tid
Från 8.30
9.00 – 9.10
9.10 – 9.20

9.20 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 11.30

11.30 – 12.30
12.30-13.15
13.15 – 14.15
14.15 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

Aktivitet
Kaffe
Välkommen till VA-guidens utbildning, presentation av dagen och föreläsarna
- Marie Strand, VA-guiden
Va-planering och va-juridik en lång och trasslig historia
- Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop &
Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
Grundläggande va-juridik kopplad till va-planering
- Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
Kaffe och macka
Forts.
Grundläggande va-juridik kopplad till va-planering
- Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
Kommunal VA-planering så funkar det steg för steg
- Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop
Lunch
VA-planering i praktiken – kommunala exempel
- Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop
Frågor, diskussion och erfarenhetsutbyte
- med utgångspunkt i exemplen
Eftermiddagsfika
Vad händer på nationell nivå?
Vad är status på utredningen om hållbara vattentjänster?
- Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop
och Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik
Sammanfattning
Hur ska vi arbeta vidare med va-planeringen?
-Mats Johansson, Jonas Christensen & Marie Strand

Mer om föreläsarna:
- Jonas Christensen Ekolagen miljöjuridik AB, som är jurist och expert på miljö- och va-lagstiftning och
som dels är författare till den av Havs- och vattenmyndigheten utgivna rapporten ”Juridiken kring
vatten och avlopp” och är VA-guidens ”Fråga Experten”.
- Mats Johansson, VA-guiden och Ecoloop, som dels medverkat i framtagandet av Havs- och
vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets vägledning om kommunal va-planering samt varit
sekreterare i den statliga utredningen om hållbara vattentjänster som lämnat förslag på ny
lagstiftning om va-planering, små avlopp och va-utbyggnad.

Varmt välkomna!

