
  
 
 
 
 

 

Inbjudan till nätverksträff  

- Små avlopp i kretslopp 
Uddevalla 4 oktober 2016 

 

VA-planeringsguiden har fått medel av Havs- och vattenmyndigheten för att genomföra en nätverksträff 
för alla er som aktivt arbetar med eller som är intresserade av Små avlopp i kretslopp. Nätverksträffen är 
kostnadsfri och genomförs i samarbete med Uddevalla kommun. I projektet ingår även att göra en 
kunskapssammanställning genom telefonintervjuer och uppföljning av flera tidigare projekt. I anslutning 
till nätverksträffen besöker vi en av Uddevallas tre hygieniseringsanläggningar för klosettvatten. 
  
Målet med nätverksträffen den 4 oktober är att:  

• Presentera kommuners pågående arbete med små avlopp i kretslopp samt exempel på hur 
kommuner byggt system för återföring till lantbruk. 

• Utbyta erfarenheter mellan olika kommuner i frågor som teknik, byggande och drift, avtal och 
organisation, krav på kretslopp utifrån Miljöbalken, ekonomi eller någon annan fråga som ni 
funderar över i er kommun.  

• Diskutera hur ett kontinuerligt nätverkande och erfarenhetsutbyte kan organiseras. 
• Diskutera aktuella och prioriterade frågor samt eventuella samarbeten och konkreta 

projektidéer. 
 
Under dagen kommer vi att växla mellan föredrag och diskussioner. Vilka frågor som ska vara i fokus 
bestämmer ni!  Skriv gärna ner en lista i anmälningsformuläret på de mest prioriterade frågorna som du 
vill diskutera, eller skicka per e-post. 
 
Se detaljerat program på nästa sida! 
 
Datum:  4 oktober 2016, 9:00–17:00 
 
Plats: Uddevalla Stadshus, Varvsvägen 1, samt ute på en av kommunens 

hygieniseringsanläggningar. Ta buss nr 6 från stationen, hållplats Sörvik, Friskis & Svettis. 
 

Kostnad:  Deltagandet är kostnadsfritt. Projektet finansieras med Hav- och vattenmyndighetens 
anslag för små avlopp. Det är möjligt att komma flera från samma kommun men vid stort 
deltagarantal kommer vi att begränsa antalet deltagare per kommun. Lunch ingår. 
Transport till studiebesöket ingår för ”bil-lösa”, men bra om ni som kommer med bil kan 
hjälpa till med skjuts! 

 
Anmälan: Fyll i anmälningsformulär på www.vaplaneringsguiden.se. I formuläret ber vi dig lista de 

mest prioriterade frågorna som du vill diskutera. Vi vill ha din anmälan så snart som 
möjligt men senast den 20 september.  
Anmälan är bindande men kan överlåtas.  
 

Frågor: Ebba af Petersens, ebba.af.petersens@vaguiden.se, 018-17 45 44, 0708-322 755 

  

 
Varmt välkomna! 

Ebba af Petersens & Mats Johansson  



 
Nätverksträff Små avlopp i kretslopp – program 

 
9.00 – 9.10 Inledning och presentationsrunda 

Ebba af Petersens, VA-guiden/WRS - moderator 

9.10 – 9.20 Välkommen till Uddevalla 
Martin Kihlstrand, miljöchef, Uddevalla kommun 

9.20 – 10.00 Uddevallas system för avlopp i kretslopp 
Andreas Roos, fd projektledare Projekt Näringsrik, Västvatten  

10.00 – 11.15 Studiebesök på Sunds gård, anläggning för ureahygienisering.  
Fika i fält om vädret tillåter. 

11.15 – 12.00 Ureahygienisering – erfarenheter från fyra års uppföljning 
Björn Vinnerås / Annika Nordin, SLU 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.25 Erfarenheter från LRFs projekt Avlopp i kretslopp  
Anna Vestling, Nitoveskonsulterna  

13.25 – 14.00 Efter många år med lokal brunnsslamshantering på Fårö och 
bevattningsdammar, vad blir nästa steg till framtida kretsloppslösningar?  
Magnus Jönsson, verksamhetsutvecklare, Region Gotland 

14.00 – 14.30 Så här arbetar vi med frågan små avlopp i kretslopp  
- Jenny Westin, Avfall Sverige 
- Peter Wallenberg, LRF 
- Åsa Gunnarsson, HaV 
 

14.30 – 15.00 Erfarenhetsutbyte kring prioriterade frågor - Gruppövning 
 
Vi diskuterar i grupper kring olika frågor: 
- Vem ska äga och ansvara för återföringen? 

- Hur ska man kommunicera med lantbruk, allmänhet och politiker?  

- Kretsloppskrav på små avlopp i tillsyn och tillstånd?  

- Hur välja teknik för behandling – vad vet vi? 

- Andra prioriterade frågor från deltagarna 

 
15.00 – 15.15 Bensträckare och fika 

15.15 – 16.15 Fortsatt Diskussion i grupper – alla deltagare väljer en ny fråga / grupp 
 

16.15 – 16.40 
 

Diskussion – vilka är de prioriterade frågorna för att utveckla arbetet med små 
avlopp i kretslopp? 
- Reflektion från nationella aktörer 
Diskussionsledare Mats Johansson, VA-guiden/Ecoloop 

16.40 – 17.00 Sammanfattning och avslutning 
 

Med reservation för ev. mindre förändringar i programmet. 


