Uppsala den 20 januari 2016

Utbildning i VA-juridik ?!

Före jul publicerade Havs- och vattenmyndigheten rapporten ”Juridiken kring vatten och avlopp, en översiktlig genomgång av juridiken kring dricksvattenförsörjning samt avledning och
rening av spillvatten och dagvatten”.
I rapporten (laddas ner från www.ekolagen.se/publikationer) redogörs för
den grundläggande VA-juridiken i miljöbalken, lag om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen samt viss lagstiftning om
markåtkomst.
Undertecknad, miljöjuristen Jonas Christensen, hade förtroendet att vara
huvudförfattare, men med god uppbackning av en bred referensgrupp
från Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, Lantmäteriet, Livsmedelsverket, va-guiden, Svenskt vatten samt Sveriges
kommuner och landsting. Även vissa kommuner och länsstyrelser
lämnade värdefulla synpunkter.
Kommunerna har ju en nyckelroll när det gäller VA, och det är en
fråga som rör inte en nämnd och en förvaltning utan som är kommunövergripande. Det gäller alltså att man är samspelt i kommunen och att
det finns en grundläggande kunskap om vilka rättsliga ramar som finns hos andra
nämnder och förvaltningar.
Med avstamp i denna rapport åker jag ut i landet för att utbilda och fortbilda i VA-juridik. Kanske
kan vi tillsammans arrangera och planera en kurs i VA-juridik för kommunerna i er region??
Önskar ni…
•

Ha en bredare genomgång av samtliga de rättsregler som styr VA, eller om ni..

•

Vill ha en genomgång av endast miljöbalken, PBL eller vattentjänstlagen separat, eller
om ni kanske vill

•

Ha utbildning som enbart berör dagvatten, kretsloppsfrågor, dricksvatten eller

•

Om ni har andra önskemål som passar just er.

Konceptet är att jag kommer till er, och att ni själva ordnar med det praktiska. Jag distribuerar
åhörarkopior i god tid. Rapporten kan ju alla ladda ner och läsa före, om man vill.
Slå mig gärna en signal (0730-590929) eller ta kontakt via e-post (Jonas@ekolagen.se), så kan
vi diskutera uppläggning och förutsättningar.

Med Vänlig Hälsning
Jonas Christensen

Ekolagen Miljöjuridik AB • Juris dr Jonas Christensen • Östra Ågatan 53, 5 tr. 753 22 Uppsala
Telefon: 0730-59 09 29 • e-post: jonas@ekolagen.se • Skype: christensen.jonas
www.ekolagen.se • Org. Nr 556711-2783 • Styrelsens säte: Uppsala

1

