
Vatten Avlopp Kretslopp (VAK), är ett nationellt årligt event som tillsammans 
med Vattenstämman, VA-mässan och Havs- och Vattenforum är bland de största 
vatten- och Va-konferenserna i Sverige. Konferensen består av två dagar, torsdag 
och fredag, och en avslutande  Avloppslördag. Avloppslördagen är den största 
som arrangeras i Sverige och har de senaste åren lockat 1500 fastighetsägare att 
träffa kommun, tillverkare, försäljare och entreprenörer.

Vill ni samarbeta med oss kring  
Vatten Avlopp Kretslopp?

Målsättningen med samarbete om VAK är  
• Att verka för att genomföra en konferens och Avloppslördag med hög kvalitet och 

många deltagare, besökare och utställare.
• Att genomföra lokala aktiviteter riktade till fastighetsägare, entreprenörer och eventuellt 

andra målgrupper i samarbetskommunen kring Vatten-, Va- och närliggande frågor.
• Utgångspunkten är att samarbetet ska gagna båda parter och att det ska präglas av 

god kommunikation och tydlighet vad gäller ekonomi- och ansvarsförhållanden.

För att ta in en offert behöver vi i projektorganisationen veta lite mer om era tankar kring 
konferensen och även om kostnad för de konferensanläggningar som finns i staden. Se 
mer specificerat här nedan.

Kommun och/eller kommunalt bolag alt. region
• Kommunens förslag på lokal till konferensen
• Ev. tidigare erfarenhet att anordna konferens/event
• Vilket arbete för kommunen med enskilda avlopp, enskilt dricksvatten, dagvatten och 

VA- eller Vattenplanering
• Hur tar sig besökare till staden
• Lämpliga hotell i närheten

Lokaler 
• Storlek på lokaler för seminarier, lokaler à ca 500, 100, 80 samt 60 i biosittning
• Storlek på utrymme för utställning med ca 45 montrar à 2x3 meter
• Skiss på utställningshall
• In & Utflytt – tider samt kostnader
• Max mått på större objekt som kan tas in i lokaler för utställning/mässa

• Andra kostnader så som garderob, transfer, vakt m.m.

Prisexempel, ex moms
• Totalpris för konferenslokaler och vad som ingår i lokalerna, tre dagar
• Fika och lunch under två dagar per person
• Middag för 400 sittande personer
• Teknikkostnader i samband med konferensen
• Miljö- och klimattänk gällande lokaler och förtäring
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