
 

Inbjudan till webbutbildning om små dricksvattenanläggningar för privat bruk 

Från eget vatten till kran: juridik, vattenkvalitet och ett klimat i förändring 

Välkommen till VA-guidens utbildning Från eget vatten till kran: juridik, vattenkvalitet och 

klimatförändringar om små dricksvattenanläggningar. Under utbildningen, som är uppdelad på två 

halvdagar, kommer vi blanda annat att gå igenom Livsmedelsverkets nya faktaskrift, reda ut 

begreppen, och titta på lagstiftningen. 

Tid: tisdag och onsdag den 16 – 17 maj 2023, kl. 8:00 – 12:00 

Plats: Teams 

Arrangör: VA-guiden 

Anmälan: Länk till anmälan, senast den 2023-05-05. Anmälan är bindande men kan överlåtas. 

Kostnad:  Medlem i VA-guiden små avlopp eller VA-planering 4200 kr (exkl moms) 

 Ej medlem: 6200 kr (exkl moms) 

Frågor? Elin Jansson, elin.jansson@vaguiden.se, 0583-406 74 

 Mathias Hultberg, mathias.hultberg@vaguiden.se, 018-751 30 40 

Mer om utbildningen 

I oktober 2022 lanserade Livsmedelsverket sin omarbetade faktaskrift ”Dricksvatten från 

små dricksvattenanläggningar för privat bruk” som ligger till grund för Livsmedelsverkets 

dricksvattenpaket med webbsidor och råd riktade till myndigheter såväl som privatpersoner. 

Faktaskriften berör enskilt dricksvatten för privat bruk, alltså det vatten som i snitt försörjer 

färre än 50 personer eller producerar mindre 10 m3 vatten/dygn. 

I denna utbildning erbjuds en inblick i faktaskriftens ämnesområden som innefattar enskilda 

vattentäkter; vattenprovtagning och analys; underhåll, felsökning och åtgärder; kriser och 

klimatförändringar samt ansvar och lagstiftning gällande små dricksvattentäkter för privat 

bruk.  

Gruppen som arbetade med skriften kommer presentera innehållet och ge exempel från VA-

rådgivning och från hur olika kommuner arbetar med enskilt dricksvatten. Det kommer 

finnas utrymme för frågor.  

Målgrupp: tjänstepersoner vid länsstyrelse eller kommun, miljökontor, VA-rådgivare, 

bygglovhandläggare, dricksvattenstrateger med flera. 
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Program: Från eget vatten till kran: juridik, vattenkvalitet och ett klimat i 

förändring 

Dag 1 

Tid Innehåll Presentatör 
8:00 – 8:10 Välkommen VA-guiden  

8:10 – 8:25 Inledande om SLVs faktaskrift om små 
dricksvattenanläggningar för privat bruk 

Helfrid Schulte-Herbrüggen, 
Ecoloop AB 

8:25 – 9:30 Enskild dricksvattenförsörjning – olika 
vattentäkter, tillgång och risker 

Bo Olofsson, KTH/Aquater 
 

9.30 - 9.50 Paus  

9.50 – 10.10 Klimatförändringarnas påverkan Bo Olofsson, KTH/Aquater 

10.10 – 10.15 Frågor  

10.15 – 11.00 Ansvar och juridik  Jonas Christensen, Ekolagen 
miljöjuridik AB 

11.00 – 11.15 paus  

11.15 – 11.45 Ansvar och juridik  Jonas Christensen, Ekolagen 
miljöjuridik AB 

12:00 Avslut  

 

Dag 2 

Tid Innehåll Presentatör 
8:00 - 8:15 Välkommen VA-guiden  

8:15 – 8.50 Vattenkvalitet och provtagning 
- vikten av provtagning 
- kommunexempel 

Helfrid Schulte-Herbrüggen, 
Ecoloop AB 

8.50 – 9.30 Vikten av underhåll och kontroll Amelia Morey Strömberg, 
Vatteninfo AB 

9.30 - 9.50 Paus  

9:50 – 11.00 Reningstekniker – vanligt 
förekommande (inkl avsaltning) 

Helfrid Schulte-Herbrüggen, 
Ecoloop AB 
Amelia Morey Strömberg, 
Vatteninfo AB 

11.00 – 11.15 paus  

11.15 – 11.45 Vanliga frågor från VA-rådgivning Amelia Morey Strömberg, 
Vatteninfo AB 

11.45 – 12.00 Avrundning  VA-guiden och Ecoloop 

12.00 Avslut  

 

 

  


