
 
 

 

 

 

       
 

Seminariedag - Stockholm den 19 november 2013 
 

- Vatten och avlopp - viktiga delar i vattenplaneringen 

- Ska vi ha en VA-plan eller Vattenplan eller både och?   

- Hur arbetar andra kommuner med VA- och Vattenplanering?  

- Hur ska kommunerna möta VA-utmaningarna i en tillväxtregion?  

Den 19 november arrangeras en seminariedag som fokuserar på kommunernas utmaning att 

få igång VA-planering och åtgärdande av vatten och avlopp.  

Arrangörer är Mälarens vattenvårdsförbund tillsammans med Mälardalsrådet 

Vattenmyndigheten, VAS-rådet/KSL och VA-planeringsguiden.  

Seminariedagen riktar sig till förtroendevalda, beslutsfattare och tjänstemän som arbetar 

med VA och Vattenfrågor. Den innehåller exempel på hur kommuner arbetar med VA-plan 

respektive Vattenplan, hur man åtgärdar små avlopp och planerar för ökad 

resurshushållning.  

I workshopform diskuteras vilka behov av erfarenhetsutbyte och utveckling som finns i 

Stockholm – Mälardalsregionen och inom vilka områden åtgärder är särskilt prioriterade. 

Mälarens vattenvårdsförbund har tagit initiativ till projektet Mälaren – en sjö för miljoner och 

detta är den sista av fem seminariedagar som genomförts under 2013. Tidigare dagar har 

handlat om Övergripande vattenplanering, Politik och Vatten, Lantbrukets roll och Dagvatten. 

Läs dokumentation på Mälarens vattenvårdsförbunds hemsida. 

Seminariet är kostnadsfritt - en avgift om 500 kr debiteras om du uteblir utan avanmälan. 

Var?   Clarion hotel Stockholm, vid Skanstull på Södermalm i Stockholm. 

Anmälan - Anmäl dig via epost till anmalan@ecoloop.se senast den 12 november.  

Skriv: ”Seminariedag 19 november” i ämnesraden. Ange också namn, organisation, ev. önskemål om 

specialkost.  

OBS! Begränsat antal platser. Förtroendevalda / anställda i Mälaren – en sjö för 

miljoners medlemskommuner samt KSL/VAS-rådets medlemskommuner ges 

företräde om det blir platsbrist. I övrigt gäller principen om ”först till kvarn”. 

Kontakt – Frågor kan ställas till david.liderfelt@lansstyrelsen.se 010-224 94 13 eller 

mats.johansson@ecoloop.se – 070 - 650 0051 Se också www.malaren.org  

  

http://malaren.org/artikel.asp?categoryID=1&parentID=0&pageID=33
mailto:anmalan@ecoloop.se
mailto:mats.johansson@ecoloop.se
http://www.malaren.org/


 
 

 

 

 

       
 
 

Program Stockholm 19 november 2013 

Tid Rubrik Talare 
   

8.30  -  9.00 Kaffe och incheckning  

9.00 – 9.30 Välkomna till Stockholm 
 

Anders Ekström, ordförande VAS-rådet 
och Thomas Fredriksson, KSL 

 Om seminarieserien och projektet 
”Mälaren en sjö för miljoner” 
 

Mats Johansson, Ecoloop  
David Liderfelt, projektledare 

9.30 – 9.50  VA-planering – viktiga frågor och 
nuläget i kommunerna  
 

Ulrika Haapaniemi, Länsstyrelsen i 
Stockholms län 
 

9.50 – 10.20 
 

Vägledning för kommunal VA-planering Krister Törneke, Tyréns 

10.20 – 10.30 Bensträckare 
 

 

10.30 – 11.00 Ekerö har en ny VA-plan – vad är nästa 
steg? 

Maria Cassel och Kaspar Fritz, Ekerö 
kommun 
 

11.00 – 11.30 Örebro kommun  
- från Vattenplan till VA-plan? 

Pär Ljungqvist, Örebro kommun 
Föreläsning via webb 

11.30 – 12.00 Kretslopp i den kommunala VA-planen 
 

Karl-Axel Reimer, Södertälje kommun 

12.00 - 13.00 Lunch  

13.00 – 13.30 Små avlopp i den kommunala 
vattenplaneringen 

Helena Segervall, miljöchef Strängnäs 
kommun 

13.30 – 13.45 Erfarenheter från projektet Regionalt 
ledarskap – Plattform för vårt 
gemensamma vatten 

Johannes Sandberg, Lateral 
Management Consulting Group 

13.45 – 15.15 Start gruppdiskussioner 

 
- Hur får vi igång och tar nästa steg i 
den kommunala VA-planeringen? 
- Vilket behov av stöd, nätverk och 
erfarenhetsutbyte finns inom vatten och 
avlopp? 
 - Hur ska kommunerna möta VA-
utmaningarna i en tillväxtregion? 

Alla deltagare  
 
Kaffe serveras under diskussionerna 

15.15 – 16.00 Diskussion utifrån resultat i 
gruppdiskussioner 
 

Alla deltagare. Leds av moderator 

16.00 – 16.15 Sammanfattning av dagen   
Information om kommande aktiviteter 

David Liderfelt och Mats Johansson 

 


