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VAS-rådet 2022-02-17
Tid

Torsdagen den 17 februari 2022, kl 12.00-16.30,
därefter sedvanligt Vattenmingel!

Plats

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, lokal: Manhattan

Målgrupp

Politiker, tjänstemän och andra i Stockholms län som arbetar med VAfrågor, samhällsplanering, klimat, miljö och hälsa

Anmälan

Anmäl dig här senast den 7 februari
Konferensen är kostnadsfri, lunch och kaffe ingår
Är du redan anmäld, ber vi dig ta del av detaljprogrammet och bortse från denna påminnelse - sprid
gärna inbjudan till andra intresserade!

Program
Avloppsverken och Vattendirektivet, PFAS, Regional vattenförsörjningsplan
Tid kommer att finnas för dialog runt borden som leds och sammanfattas av moderator
Anders Ekegren, 1e vice ordförande i Solna Vatten AB, styrelseledamot i Käppalaförbundet och
ledamot i Norrvattens och Käppalaförbundets fullmäktigen samt ledamot i byggnadsnämnden i
Solna stad.
Mötet inleds med lunch mellan kl 12.00 - 12.50
13.00 Välkommen och inledning
Andreas Thunberg, VD Käppalaförbundet, VAS-rådets ordförande
Vattendirektivet och reningsverken – presentation av VAS-rapport 17
Gunnar Söderholm, tidigare chef för miljöförvaltningen i Stockholm stad, presenterar VAS-rådets

rapport 17 som bland annat behandlar konsekvenserna för avloppsreningsverken i regionen vid
tillämpning av Vattendirektivets regelverk och den s k Weserdomen.
Exempel redovisas bland annat från Käppalaförbundet och Kungsängsverket i Uppsala
Status för Weserfrågan i Sverige och EU. Peter Sörngård och Klara Westling, Svenskt Vatten.
Passet avslutas med en paneldiskussion med företrädare från Svenskt Vatten, Länsstyrelsen och
några avloppsreningsverk.
Kaffepaus (10 min)
14.50 PFAS i Sverige
Aktuella erfarenheter gällande PFAS-problematiken redovisas av bland annat Björn Gullefors,
Uppsala Vatten.
Svenskt Vatten och Länsstyrelsen närvarar för kommentarer och förtydliganden.
Bensträckare (10 min)
16.00 Presentation av uppföljning av den Regionala Vattenförsörjningsplanen
Johanna Lindgren, Länsstyrelsen Stockholms län, redogör för den uppföljning som genomförts
genom en enkät
16.20 Sammanfattning av dagen och avrundning
Efter avslutat möte, varmt välkommen till Vattenmingel fram till ca 18.00!
Då finns möjlighet att köpa drycker, äta lite snacks och att ”nätverka” med mötesdeltagarna…

Välkommen!
Thomas Fredriksson
Processledare, Storsthlm
thomas.fredriksson@storsthlm.se
Tord Andersson
Samordnare, VAS-rådet
torand56@gmail.com

Rådet för Vatten- och avloppsamverkan i Stockholms län (VAS) är Stockholmsregionens naturliga
samarbetsforum för strategiska vatten- och avloppsfrågor. Där träffas såväl politiker som tjänstepersoner för att
utbyta kunskap och erfarenheter i VA- frågor, initiera olika typer av gemensamma insatser samt för att skapa
samsyn kring olika strategiska frågor. Mer om VAS-rådet: vasradet.se
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