Inbjudan

Starka kommuner samverkar i en kraftfull region

VAS-rådets årsmöte 2012
Anmälan här!
Tid

23 februari 2012, kl. 12.00 - 16.00
senast 20/2 2012

”Vattenmingel” kl 16-17 i samma lokal.

(begränsat antal platser)

Plats

Myntkabinettet, Slottsbacken

Målgrupp

Politiker och tjänstemän med ansvar inom samhällsbyggnadsområdet

Medverkande

Anders Ekegren, ordf. i KSL:s Miljö- och samhällsutvecklingsberedning, Joakim Kruse, Bitr. Vattenvårdsdirektör, Bottenhavets
vattendistrikt, Sten Bergström, professor, SMHI, Lars Nyberg,
Miljödirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län, Bengt-Göran
Hellström, VA-projekt, Dag Boman, Capire AB, Per Ericsson,
t.f. ordf. i VAS

Övrigt

Konferensen är kostnadsfri. Lunch och kaffe ingår.
Frågor om VAS-rådet; thomas.fredriksson@ksl.se och anmälan;
ronnie.jakobsen@ksl.se

VAS-rådet bjuder in till årsmöte 2012
Boka in en av 2012 års viktigaste konferenser inom vatten- och avloppsområdet.
Denna gång tar VAS-rådet sin utgångspunkt i den under 2011 genomförda
utvärderingen av VAS verksamhet. Där syftet varit att genom intervjuer med
tjänstemän och politiker ge en bild av hur VAS verksamhet kan behöva ändras
främst mot bakgrund av EG:s ramdirektiv för vatten, befolkningstillväxten och
klimatförändringarna.
Mötet startar med en lunch och inleds sedan kl 13.00. Moderator är Anders
Ekegren, ordförande i KSLs Miljö- och samhällsutvecklingsberedning.
Efter mötet bjuder VAS på dryck och tilltugg i ett ”Vattenmingel” i
Myntkabinettets lokaler.

Postadress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel 08-615 94 00 Fax 08-615 94 94
Hemsida www.ksl.se Organisationsnummer 222000-0448

Program

12.00- 13.00

Samling/ Lunch

13.00- 13.05

Inledning
Anders Ekegren, ordförande i KSLs Miljö- och samhällsutvecklingsberedning

13.05-13.30

Vattendirektivet - ett styrmedel i den kommunala VA-planeringen


Genomförande av Vattendirektivet - miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och
förvaltningsplan. Kommunernas olika roller som myndighet och verksamhetsutövare.

Joakim Kruse, Bitr. Vattenvårdsdirektör, Bottenhavets vattendistrikt
13.30-13.55

Utmaningar i dricksvattenförsörjningen


Hur påverkas Mälaren av den pågående klimatförändringen på kort och lång sikt? Vilka
utmaningar står regionen inför när det gäller dricksvattenförsörjning, höga vattenstånd och
i slutet av seklet risk för saltvatteninträngning.

Sten Bergström, professor, SMHI
13.55-14.15

Robust och klimatanpassad avloppsrening i Stockholms län


En delrapport från projektet Robust och klimatanpassad avloppsrening i Stockholms län
som bl.a. syftar till att beskriva hur regionens reningsverk, utifrån recipientperspektivet,
ska klara den regionala befolkningstillväxten.

Bengt-Göran Hellström, VA-projekt
14.15-14.40

Kaffe

14.40-14.55

Stockholmsregionens vatten- och avloppslösningar för framtiden


Framtida utmaningar, RUFS och regelverken

Lars Nyberg, Miljödirektör, Länsstyrelsen i Stockholms län
14.55-15.20

Utvärdering av VAS och tankar om framtida inriktning


Under 2011 har en extern utvärdering genomförts av VAS verksamhet. Syftet har även
varit att genom intervjuer med tjänstemän och politiker ge en bild av hur VAS verksamhet
kan behöva ändras för att möta kommande krav på kommunerna, framförallt utifrån
Vattendirektivet, befolkningstillväxt och klimatförändringar.

Dag Boman, Capire AB
15.20-15.50

Verksamhetsfrågor


VAS verksamhet 2011



VAS verksamhetsplan 2012



Val av ordförande och ledamöter till VASK-kommittén

Se www.vasradet.se för mer information om rådet och kommittén.
Per Ericsson, tf ordförande VAS
15.50-16.00

Sammanfattning/avslutning
Anders Ekegren, ordförande i KSLs Miljö- och samhällsutvecklingsberedning

16.00-17.00

After Water
Mingel och eftersnack med kollegor

