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 Inbjudan  
      

VAS-RÅDET 2007 
– Inbjudan 

 
Tid 

 
Torsdagen den 8:e februari 2007, kl 08.30 samt lunch 12.30- 

 
Plats 

 
NürnbergHuset konferens, Björngårdsgatan 14B, Lokal 
Swedenborg. 
(karta nedan). 
 

 
Målgrupp 

 
Politiker och tjänstemän i beslutsfattande positioner inom 
länets kommunala VA-verksamhet 
 

 
Er VA-organisation/kommun är hjärtligt välkomna till VAS-rådet 

torsdagen den 8:e februari 2007 kl 8.30. Som vanligt hoppas vi på en stor 

uppslutning av både tjänstemän och politiker. 

 
Eftersom VAS-rådet är det forum där det regionala samarbetet ska diskuteras 
och förankras så är det viktigt att så många som möjligt kan närvara.  
 
Under VAS-rådet så kommer vi bland annat behandla följande: 
 

• Vattentäkter, hinder och möjligheter för reservvattenförsörjning i 
Storstockholm 

•  Finansiering av regionalt viktiga VA-investeringar 
• Den nya vattenförvaltningen i Norra Östersjöns avrinningsområde 
• Beslut och ställningstagande till rapporter och verksamhetsprogram 

samt val av kommunala representanter till VAS-kommittén. 
 
Ni inbjuds därför också att senast den 1:a februari inkomma med 
intresseanmälningar till kommunal tjänstemannarepresentation i VAS-
rådets arbetande kommitté. Intresseanmälningar skickas till 
marie.dolk@ksl.se 
 

KSL ska vara en attraktiv arena som tillsammans med kommunerna  

initierar nytänkande och utveckling, intressebevakar mot andra aktörer,  

skapar samverkan och bidrar med regionkunskap i syfte att åstadkomma 

en kraftfull region 
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Program 
 
 Moderator Lars Gunnarson, SYVAB 
8.30  

Registrering och fika 
 

09.00 Inledning 
Berit Assarsson, Avgående ordf för KSLs 
Samhällsbyggnadsberedning 
 

09.10 Hur bör jag som kommunpolitiker eller tjänsteman arbeta 
för att skydda kommunens och regionens vattentäkter? 
Clas Magnusson, Naturvårdsverket 
 

9.30 Avrapportering från VAS-projektet ” Reservvatten”: 
 

- Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län - hinder och 
möjligheter (Rapport utsänds inför rådet) 
Anders Finnson, Stockholm Vatten AB 
 

- Prioritering av vattentäktsskyddet i kommunerna inom 
Stockholms län. Beskrivning av pågående projekt samt av 
kommande remisshantering i länets kommuner 
Anette Björlin, Länsstyrelsen Stockholms län 
 

- Sammanfattande redovisning av 
Livsmedelsverkets/Stockholm Vattens/Norrvattens projekt  
”Krishantering och reservvattenförsöjning” 
Krister Törneke, Tyréns 
 

Ställningstagande till: 
- Rapporten ”Skydd av dricksvattentäkter i Stockholms län - 
hinder och möjligheter”  
- Remisshanteringen av rapporten ”Prioritering av 
vattentäktsskyddet i kommunerna inom Stockholms län”  
 

10.20 Bensträckare med frukt 

10.40 Avrapportering från VAS-projektet 
”Finansieringslösningar” för regionala projekt” 
 
- Finansiering av regionala VA-investeringar – tillsammans 
eller var för sig? – presentation av rapport (utsänds inför rådet) 
Leif Norman, Stockholm Vatten 
 
- Reflektioner över rapportens innehåll 
Mikael Medelberg, Roslagsvatten 
 
Ställningstagande till rapporten  
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11.10 Diskussion – Bör länets VA-organisation ses över eller är 
samverkanslösningar att föredra? 
 

11.30 Hur ska kommunerna påverka den nya 
Vattenförvaltningen i länet? 
Lars Gunnarsson, SYVAB 
 
Ställningstagande om VAS fortsatta arbetssätt samt 
deltagande i Vattendelegationen 

11.40 Presentation av verksamhetsplanen för 2007 
 

12.00 Beslut om VAS-rådets verksamhet 
Godkännande av genomfört arbete 2006 
Beslut om verksamhetsplanen samt budget för 2007 
Fyllnadsval av kommunrepresentanter i kommittén 
 

12.15 
 

Gemensam lunch 

 

 

Frågor ställs till Göran Lundberg, goran.lundberg@ksl.se 08-615 94 10 

Anmälan görs till marie.dolk@ksl.se  

Uppge namn, titel, org/kommun, avd, e-post och lunch/ej lunch. 

Det går också bra att posta/faxa anmälan till: Kommunförbundet Stockholms 
Län, Box 38145, 100 64 Stockholm, att: Marie Dolk Persson, faxnr: 08-615 94 
94. 

Avanmälan görs till marie.dolk@ksl.se eller 073-917 94 07 för att 
undvika onödiga utgifter.  

Lunch Rådet avslutas med gemensam lunch. Vänlig anmäl ert deltagande 
till lunch samt ev matallergi i förväg. 
 

Hjärtligt välkomna! 
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VAS-rådets syfte är att genom samverkan bidra till att utveckla 
Stockholms läns kommunaltekniska VA-lösningar så att de möter framtida 
behov och därmed bidrar till att utveckla regionen på ett hållbart sätt. 
 
Detta görs genom att gemensamt arbeta med för länet strategiskt viktiga vatten- 
och avloppsfrågor med utgångspunkt i det kommunala ansvaret enligt VA-
tjänstlagen. 
 
De verktyg som kan komma användas för detta är bl a. politisk dialog, 
genomförande av gemensamma utredningar och informationsinsatser, 
erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingsinsatser, gemensam 
omvärldsbevakning och analys samt i förekommande fall framförande av 
regionalt viktiga ståndpunkter via lämpliga kanaler. 
 
För att kunna göra detta effektivt kommer det i vissa fall vara önskvärt att 
samarbeta med andra organisationer och nätverk. 
 

 
Förslag till Verksamhet 2007 
 2007 2008 
Gemensamma frågor   
Den nya vattenförvaltningen X X 
Beredskap vid större störningar   
Förslag till regional värdegrund/policy för finansiering av 
regionala projekt.. 

  

Vatten   
Reservvattenförsörjning inkl distribution och vattenskydd X  
Spillvatten   
Regional avloppsutredning – uppföljning av slutsatser   
Slamhantering – analys av regionala aspekter som kan 
behöva drivas via VAS samt ev genomförande av åtgärder 

X X 

Dagvatten   
Regional dagvattenutredning X X 
X betyder att fokus läggs på frågan under det angivna året. Om fördjupat arbete även behövs året 
därpå ger sig under arbetets gång och fortsatt prioritet beslutas på nästkommande VAS-råd. I 
övrigt bevakas och diskuteras de uppräknade områdena löpande 
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SÄNDLISTA 
 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Botkyrka kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Danderyd kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Ekerö kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret Haninge kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Järfälla kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Lidingö kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Nacka kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Norrtälje kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Nykvarn kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Nynäshamn kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Salem kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Sigtuna kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Sollentuna kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Solna kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Sundbyberg kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Tyresö kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Täby kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Upplands-Bro kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Upplands Väsby kommun 
VA-ansvarig samt  Chef för tekniska kontoret i Värmdö kommun 
Direktör samt ordförande för Käppalaförbundet  
Direktör samt ordförande för Norrvatten 
Direktör samt ordförande för Roslagsvatten AB  
Direktör samt ordförande för Stockholm Vatten  
Direktör samt ordförande för SYVAB 
Direktör samt ordförande för Telge Nät AB 
Direktör samt ordförande för Sollentuna Energi 
VAS-kommittén 
 
För kännedom till: 
Kommunstyrelseordföranden i samtliga länets kommuner 
Kommunstyrelsen i samtliga länets kommuner 
Kommundirektören i samtliga länets kommuner 
Ordförande för VA-ansvarig nämnd i samtliga länets kommuner 
Miljöchefer i samtliga länets kommuner 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
RTN 
KSLs styrelse 
KSLs samhällsbyggnadsberedning 
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Karta  

  

  

 
NürnbergHuset konferens, 
Björngårdsgatan 14B 
Lokal Swedenborg. 

 
 


