Inbjudan till seminarium
Planera VA - Ett förvaltningsövergripande arbete
Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund arrangerar i samarbete
med Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner en utbildningsoch inspirationsdag kring vatten- och avloppsfrågor i den kommunala
planeringen.
Syftet med seminariet är att lyfta frågorna kring VA-planering i samverkan mellan kommunerna och förbundet.
Kontakt:
Kenneth Löfgren
SMOHF
08-606 93 30
kenneth.lofgren@smohf.se

Frågor om seminariet
kan även ställas till:
Alf Olsson, Nynäshamns kommun.
Tel 08-520 682 70

Målsättningen är att detta ska lägga grunden för en stärkt samverkan
inom och mellan kommunernas förvaltningar och förbundet, tillvarata
kompetens och erfarenheter samt att vara ett första steg i dialogen om
ett gemensamt synsätt och strategi i VA-planeringen.

När:
Den 8 oktober 2010 kl. 9.00 – 16.30
Lokal: Skärgårdssalen, Haninge kommunhus
Målgrupp Politiker, chefer och handläggare på förvaltningarna för "Planering", "Teknik/ VA" och
"Miljöhandläggare från kommunerna och förbundet”

Anders Holm, Haninge
kommun.
Tel 070-656 86 27

Genomförandet av Vattendirektivets åtgärdsprogram, uppfyllandet av
miljökvalitetsnormer, miljömål och miljölagstiftningen ställer stora krav
Bertil Eriksson, Tyresö på kommunernas planering av vatten och avlopp.
Det övergripande ansvaret vilar på kommunen med utgångspunkt i
kommun.
Plan- och bygglagen, Vattentjänstlagen och Miljöbalken och där förTel 08-578 291 00
bundet ansvaret för tillsynen.
En förvaltningsövergripande planering tillsammans med förbundet behövs för att möjliggöra såväl kommunal utveckling och tillväxt som effektiva åtgärder för att skydda våra sjöar, vattendrag och hav.

Seminariet är kostnadsfritt, lunch till självkostnadspris.
Anmälan via e-post senast den 24 september till:
miljokontoret@smohf.se
Se program på baksidan!
Varmt välkomna!
Anna Billgren förbundschef & Anki Svensson ordf i Smohf´s direktion

Program – Planera VA – seminarium 8 oktober 2010
Tid

Del i programmet

8.30

Registrering
Kaffe
Välkomna, bakgrund och målsättning med dagen

9.00

9.15

Nuläget i kommunernas VA-planering

Föreläsare

Anna Billgren, förbundschef,
SMOHF & Anki Svensson, Direktionsordf/SMOHF
Kenneth Löfgren om arbetssätt
inom förbundet och med kommunerna.
Anders Holm, Haninge kommun
Alf Olsson, Nynäshamns kommun

9.40

10.00

Varför ska vi planera för VA och vad menas med
kommunal VA-planering?
Bensträckare + frukt

Bertil Eriksson, Tyresö kommun
Mats Johansson, Ecoloop

10.15

Juridiken kring VA-planering. Miljöbalk, PBL samt
vattentjänstlag

Jonas Christensen,
Ekolagen Miljöjuridik

11.30

Anläggningslagen – ett stöd vid genomförande
av gemensamhetsanläggningar för VA

Hans Rosén, Lantmäteriet

12.00

Lunch

På restaurang i närheten

13.00

Arbete med Kommunal VA-plan för Nynäshamns kommun
Erfarenheter av att lösa VA, ex från kommunen

Alf Olsson, Nynäshamns kommun

13.30

Lösa VA-försörjning i väntan på VA-utbyggnad
– exemplet Östra Tyresö

Bertil Eriksson, Tyresö kommun

13.45

Exempel på arbetssätt och verktyg för kommunal VA-planering

Mats Johansson, Ecoloop AB

14.40

Kaffe

15.00

- Hur får vi till stånd en fungerande VAplanering?
‐ Hur kan vi använda lagstiftningen som ett
verktyg den för att uppnå uppsatta miljömål?

Gruppdiskussioner
Sammanfattning från resp grupp

16.00

Slutdiskussion och framåtblick

Alla

16.30

Avslutning

13.15

Anders Holm, Haninge kommun

