
 

Inbjudan och program till nätverksträff 

Nätverksträff Små avlopp i kretslopp - 18:e maj 
 

Välkommen på nätverksträff om kretslopp, avlopp och slam, en träff arrangerad av VA-guiden i 

samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk, SRV Återvinning och Haninge kommun.  

 

Tid: Torsdagen den 18:e maj 2017, kl. 09:30-16:00 

Plats:  Haninge kulturhus, Poseidons torg 8, karta 

Arrangör: VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk, SRV Återvinning och Haninge 

kommun 

Målgrupp: Alla intresserade av slam, små avlopp, kretslopp 

Anmälan: Anmäl dig här senast den 2017-05-10. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Ange vid 

anmälan om du kommer med bil eller åker kollektivt. Till besöket av anläggningen kommer vi att vid 

behov att hyra buss.  

Kostnad: Max 1500 kr, ex moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader 

Frågor? Marie Albinsson 070-285 63 36, marie.albinsson@vaguiden.se eller Jenny Westin              

040-35 66 15 jenny.westin@avfallsverige.se 

 

2016 genomförde VA-guiden ett projekt om Små avlopp i kretslopp, som handlade om att samla in 

kunskap om kommunernas arbete med kretslopp och starta upp ett nätverk för kommuner som 

aktivt arbetar med eller som är intresserade av frågan. Inom projektet arrangerades en första 

nätverksträff med besök till Uddevallas hygieniseringsanläggning. Många frågor för VA-guidens 

nätverk är samma som för Avfall Sveriges slamnätverk och därför har programmet tagits fram i ett 

samarbete. Avfall Sveriges slamnätverk  bildades 2015 med syfte att förbättra förutsättningarna för 

omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp, sprida erfarenhet samt försöka få till ett bättre 

samarbete mellan avfalls-, miljö- och VA-sidan i kommunerna. 

 

 

 

Varmt välkomna! 

 

 

https://www.google.se/maps/place/POSEIDONS+TORG+8,+136+46+Handen/@59.1672475,18.1377017,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465f7b7dd82ccae1:0x1a4dbee33f076e06!8m2!3d59.1672448!4d18.1398904
http://vaplaneringsguiden.se/2017/03/natverkstraff-sma-avlopp-i-kretslopp-18e-maj/
mailto:marie.albinsson@vaguiden.se
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Program- Nätverksträff Små avlopp i kretslopp, 18:e 

maj 2017 

9:00-9:30 Kaffe och macka 

9:30-9:50 Inledning och intro till nätverken 

 

Ebba af Petersens, VA-guiden/WRS Marie Albinsson, VA-guiden/Ecoloop 

Jenny Westin Avfall Sverige 

9:50-11:15 Latrin- På land och till sjöss 

-LOVA projekt, provtagning på båtlatrin 

-Nya metoder för tömning av båtlatrin, Lennart Åsell 

 Danell Båtmiljö 

-Insamling av latrin till Karby våtkompost, Fredrik Klingstedt, Peter 

Dahlqvist, Norrtälje kommun 

-Latrinbod för insamling, Bella Hall, Värmdö kommun 

11:15-11:45 Haninges system för avlopp i kretslopp  

Tommy Holmström SRV återvinning AB, Maria Jaki Borg, Haninge 

kommun 

11:45-12:45 Lunch  

 

12.45 –14:00 Studiebesök på Haninges hygieniseringsanläggning för klosettvatten.  

Nedersta Gård 

14.00–14.30 Ureahygienisering –  riktlinjer för provtagning 

Annika Nordin, SLU 

14:30-15:45 Fika och erfarenhetsutbyte kring prioriterade frågor – Gruppövning 
Exempel på frågor: 
- certifiering enligt SPCR 178 
- logistik kring hantering av separat insamlat klosettavloppsvatten 
- kretsloppskrav på små avlopp i tillsyn och tillstånd? 

 
 

15.45-16.00 Avslut och sammanfattning  

 

 

 


