Inbjudan och program - 9 december 2021

Webbutbildning: Grundläggande VA-juridik i kommunal VA-planering
Det finns inget uttryckligt krav på att kommunerna ska ha en samlad VA-planering, men indirekt och
genom flera olika författningar finns det ändå ett sådant krav i praktiken. Ofta berör frågorna i VAplaneringen inte endast en nämnd och förvaltning utan spänner över flera delar av den kommunala
organisationen. Det gäller därför att man är samspelt i kommunen och att det finns en
grundläggande kunskap om vilka rättsliga ramar som finns, även hos andra nämnder och
förvaltningar.
Datum: Torsdag 9 december 2021 Tid: kl 9.00-12.00
Arrangör: VA-guiden
Anmälan: Länk till anmälan. Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Kostnad:

– Medlem inom VA-planering: 1495 kr, exkl. moms
– Icke-medlem: 1995 kr, exkl. moms

Sista anmälningsdag: 6 december
Frågor? Rasmus Elleby, rasmus.elleby@vaguiden.se, 018-18 59 91

Om utbildningen
Under denna halvdag kommer vi att på ett översiktligt sätt gå igenom de viktigaste och mest
grundläggande reglerna som berör den kommunala VA-planeringen. Några av de övergripande
rubrikerna som vi kommer att beröra är:
•
•

•

Kommunalt ansvar för vatten och avlopp – de grundläggande rättsliga förutsättningarna
Olika organisatoriska former för vatten och avlopp
o Vattentjänstlagen (LAV)
o Plan- och bygglagen (PBL)
o Miljöbalken (MB)
Kommunens ansvar för VA-planering utifrån LAV, PBL och MB

Målgrupp:
Målgruppen är kommunala tjänstemän från olika förvaltningsområden som till exempel fysisk
planering, samhällsbyggnad, övergripande planering, teknisk förvaltning/ VA-bolag och miljö- och
hälsoskydd men passar även den VA-konsulter, förtroendevalda i kommunerna och andra
branschpersoner som behöver en grundläggande orientering i VA-juridik inom den kommunala VAplaneringen.

Cirkatider och viktiga hållpunkter:
•

Från kl 08:45 inloggning för deltagare - kontroll att teknik fungerar

•

kl 09:00 Välkommen till utbildningsdagen!

•

kl 10:00 – 10:10 Fikapaus och bensträckare (10 min)

•

kl 11:00 – 11:10 Fikapaus och bensträckare (10 min)

•

kl 12:00 Utbildningen avslutas!

Obs! En länk till webbsändningen kommer att skickas ut efter sista anmälningsdatum. Vi använder
oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan
ansluta ändå.

Mer om föreläsaren:
Jonas Christensen, jurist med en doktorsexamen i miljörätt. Sedan 2007
driver han Ekolagen miljöjuridik AB på heltid, där han främst riktar in sig på
rådgivning och fortbildning av kommunala bygg- och miljönämnder och
deras förvaltningar i sådan juridik som förekommer på dessa förvaltningar.
Jonas har lång erfarenhet av miljörättsliga frågor och är en av VA-guidens
experter i den uppskattade medlemstjänst Fråga experten där han bl a
svarar på juridiska frågor kring små avlopp, dagvatten VA-planering.

Referenslitteratur:
”Juridiken kring vatten och avlopp, en översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och rening av spillvatten och dagvatten”. I rapporten redogörs för den
grundläggande VA-juridiken i miljöbalken, lag om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen,
livsmedelslagstiftningen samt viss lagstiftning om markåtkomst.

Varmt välkomna!

