Inbjudan till seminarium: Källsorterande avloppslösningar i
områden med behov av kommunalt VA
Datum: 17 mars 2015
Förmiddag kl. 9.00 - 12.00 – Föredrag och paneldiskussion
Eftermiddag: 13.15 - 15.30 – Workshops kring prioriterade frågeställningar
Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta.
Knivsta kommun har fått medel från Länsstyrelsen i Uppsala län för utvecklingsprojektet
Källsorterande avloppslösningar i områden med behov av kommunalt VA. Knivsta ska
tillsammans med VA-bolaget Roslagsvatten ta fram en handlingsplan för hur man i ett pilotområde kan använda källsorterande avloppsteknik inom kommunalt VA-verksamhetsområde.
Genom en serie workshops där experter tillsammans med tjänstepersoner inom Knivsta
kommun och Roslagsvatten diskuterat Teknik, Juridik och Organisation/ekonomi har
projektet fördjupat sig i en rad frågeställningar som behöver lösas innan man satsar på
källsorterande teknik. Resultatet från detta arbete presenteras tillsammans med föredrag av
externa föreläsare.
Förmiddagen den 17 mars riktar sig till förtroendevalda, kommunala tjänstepersoner och
andra intresserade. Då presenteras bland annat:
• Knivstas arbete med VA-planering, VA i omvandlingsområden och satsning på
hållbar VA-försörjning
• Exempel från andra kommuner som arbetar med kretsloppslösningar för avlopp i VAutbyggnadsområden
• De miljömässiga effekterna av att satsa på källsorterande avloppslösningar. Vad
säger forskningen?
• Kretsloppslösningar för avlopp – en möjlighet för det lokala näringslivet?
• Projektets slutsatser och huvudsaklig inriktning på Knivsta kommuns handlingsplan
• Dialog och diskussion kring slutsatser och resultat
På eftermiddagen bjuds kommuntjänstepersoner in till workshop där vi kommer att fördjupa
oss i de mest prioriterade och till viss del olösta frågorna inom teknik, juridik, ekonomi och
taxor, organisation samt kommunikation.
Målsättningen är att både kunna sprida projektets resultat och erbjuda en möjlighet till
fördjupning och erfarenhetsutbyte, vilket kan leda vidare till nya samarbeten mellan
kommuner och andra aktörer.
Ett detaljerat program är under utveckling, men du kan anmäla dig redan nu. Seminarium
och workshop är kostnadsfritt, lunch får deltagarna betala själva. För anmälan eller frågor
kontakta Marika Palmér Rivera, Marika.PalmerRivera@knivsta.se eller telefon 018-34 70 00.

Välkomna till en spännande dag i Knivsta!
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