
                

Inbjudan till förkonferens 12 mars 2019 

• Nätverksträffar för va-planering eller små avlopp  
• Årsmöte för Avloppsguidens användarförening. 
• Guidad busstur med dagvattenfokus  

Vi smygstartar konferensen Vatten Avlopp Kretslopp 2019 med en förkonferens tisdag den 12 mars 
för alla intresserade av små avlopp, va-planering och dagvatten. Nätverksträffarna är öppna för 
kommuner och kommunala bolag medan bussturen är öppen för alla intresserade.  

Tid: Tisdag den 12 mars 2019  

        kl 13.00 för små avlopp och va-planering 

        kl 15.45 samling för guidad busstur 

Plats: Halmstads teater, Kungsgatan 25, Halmstad 

Arrangörer: VA-guiden, Avloppsguidens användarförening, Halmstads kommun och LBVA 

Anmälan: senast den 2019-02-27. Anmäl dig via www.vattenavloppkretslopp.se 

Kostnad: Förkonferensen är gratis. OBS! Utebliven närvaro debiteras med 500 kr  

Frågor: Marie Strand, tel 018-10 57 01, e-post: marie.strand@vaguiden.se 
 

Mer om eftermiddagen (du väljer inriktning i anmälan) 

Små avlopp - Vi bjuder vi på Avloppslistan live. Det blir diskussion om vanliga frågor från 
Avloppslistan med två erfarna miljöinspektörer, Maria Hübinette från Kungälvs kommun och Linda 
Sivertsson från Halmstads kommun. Avloppslistan är VA-guidens e-postnätverk för myndigheters 
diskussion kring små avlopp. Utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.  

Va-planering - På nätverksträffen för va-planerare fokuserar vi på erfarenhetsutbyte kring va-
planeringsfrågor. Mats Johansson, Ecoloop/VA-guiden ger en introduktion till va-planering och vi 
fördjupar oss i ett kommunalt exempel om va-planering. Frågor som Hur får man till ett 
förvaltningsövergripande samarbete diskuteras och vi jämför och byter erfarenheter om var 
deltagande kommuner är i sina va-planeringsprocesser. 

Guidad busstur med dagvattenfokus - Vi besöker olika platser i Halmstad och Laholm med konkreta 
exempel på dagvattenlösningar i drift. Slutstation Hotel Tylösand. 

Varmt välkomna! 

 



                 

1. Nätverksträff små avlopp samt årsmöte  

Tid Nätverksträff små avlopp och årsmöte för Avloppsguidens användarförening 
13.00 - 13.15 Gemensam inledning - Välkomna till Halmstad! 

Uppdelning i grupper för respektive nätverksträff 
13.15 - 14.45 Nätverksträff små avlopp: 

• Avloppslistan live – Maria Hübinette, Kungälvs kommun och Linda 
Sivertsson, Halmstads kommun, båda erfarna miljöinspektörer, svarar och 
diskuterar vanliga frågor från Avloppslistan  

• Tid för erfarenhetsutbyte och frågor att diskutera 
14.45 - 15.15 Gemensamt fika 
15.15 - 15.45 Årsmöte Avloppsguidens användarförening    
15.45 - 16.00 Samling till bussturen 
16.00 - 17.30 Guidad busstur med dagvattenfokus, slutstation Hotel Tylösand 

2. Nätverksträff va-planerare  

Tid Nätverksträff va-planerare 
13.00 - 13.15 Gemensam inledning - Välkomna till Halmstad! 

Uppdelning i grupper för respektive nätverksträff 
13.15 - 14.45 Nätverksträff va-planering: 

• Introduktion till va-planering med Mats Johansson, Ecoloop/VA-guiden 
• Fördjupning i ett kommunalt exempel om va-planering.  
• Tid för erfarenhetsutbyte och frågor att diskutera 

14.45 - 15.15 Gemensamt fika 
15.15 - 15.45 Årsmöte Avloppsguidens användarförening eller förlängd fika med 

gruppövning/diskussion va-planeringsfokus 
15.45 - 16.00 Samling till bussturen 
16.00 - 17.30 Guidad busstur med dagvattenfokus, slutstation Hotel Tylösand 

3. Guidad busstur med dagvattenfokus tillsammans med Laholmsbuktens VA, 
slutstation Hotel Tylösand 

Tid Guidad busstur med dagvattenfokus tillsammans med Laholmsbuktens VA 
15.45 - 16.00 Samling till bussturen  
16.00 - 17.30 Busstur med guidning av personal från LBVA. Vi besöker olika platser med fokus på 

dagvattenlösningar i Halmstad och Laholm bl.a. 
- Perkolationsmagasin i innerstan och dagvattenrening Viktoriagatan 
- Getinge, åtgärder för att förhindra skador vid översvämning. 
- Västra strandens reningsverk - poleringsdammar. 
- Dagvattenproblematik i kustnära områden - Mellbystrand. 
Bussturen avslutas på Hotel Tylösand.  

 


