Inbjudan och program till nätverksdag

Kretsloppsnätverket Töreboda 24 maj
Nätverksträff för alla intresserade av små avlopp i kretslopp, blir den 24 maj i Töreboda. Föredrag,
diskussioner och studiebesök till Törebodas anläggning för hygienisering av klosettvatten.
Träffen ordnas tillsammans med Avfall Sverige Töreboda kommun och Sötåsens Naturbruksskola.
Tid: Torsdagen den 24:e maj 2018, kl. 9-16
Plats: Sötåsens Naturbruksskola, Töreboda. Länk till karta
Arrangör: VA-guiden i samarbete med Avfall Sverige och deras slamnätverk, samt Töreboda kommun
och Sötåsens Naturbruksskola
Anmälan: Anmäl dig här senast den 2018-05-18. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Ange vid
anmälan om du kommer med bil eller åker tåg. Det kommer att finns transport till Sötåsens
Naturbruksskola för de som kommer med tåg.
Kostnad: Max 1 500 kr, ex. moms. Priset regleras av antalet deltagare och kostnader
Frågor? Ebba af Petersens, 018-17 45 44, ebba.af.petersens@vaguiden.se

Mer om nätverksträffen
Fokus för nätverksträffen är Törebodas kretsloppssystem samt Vinnovaprojektet MACRO. Läs mer
om MACRO på http://www.macrosystem.se/. Vi kommer också ägna oss en del åt
lantbruksperspektivet.
Ur programmet:
• Vad är projektet MACRO, Mat i Cirkulära Robusta system?
• Vad tycker lantbruket om källsortering och kretslopp små avlopp?
• Studiebesök till Törebodas kretsloppsanläggning. Även demonstration av ett transportabelt
avvattningsverk.
• Diskussioner, bl.a.:
o Kretslopp för små avlopp och/eller kretslopp när vi bygger nya områden?
o Hur får vi små avlopp i kretslopp i fler kommuner?
o Hur kan vi få lantbruket mer delaktigt?
VA-guidens nätverk Små avlopp i kretslopp startade som ett HaV-projekt 2016, och är ett nätverk för
kommuner som aktivt arbetar med eller som är intresserade av att få näring från små avlopp tillbaka
till åkermarken. Nätverket har ca två träffar per år och har en egen diskussionslista via e-post. Många
frågor för VA-guidens nätverk är samma som för Avfall Sveriges slamnätverk och därför sker ett
samarbete kring träffarna. 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!

Program

Kretsloppsnätverket Töreboda 24 maj 2018
Tid
9-9.30
9.30-10.00

Aktivitet
Kaffe och smörgås
Inledning och intro till nätverken
Ebba af Petersens, VA-guiden/WRS, Marie Strand, VA-guiden
Jenny Westin, Avfall Sverige

10.00-11.50

Projektet MACRO, Mat i Cirkulära Robusta system
Vad är MACRO?” Emelie Ljung, RISE/Jennifer McConville, RISE/SLU
Kretsloppssystem i nya kommunala VA-verksamhetsområden. Jennifer
McConville, RISE/SLU
Utveckling av teknik för omställning till ett kretsloppsanpassat VA-system fluglarvskompostering, näringsåtervinning ur klosettvatten, vakuumsystem.
Emelie Ljung, RISE och Ebba af Petersens, WRS
Vad tycker lantbruket om källsortering och kretslopp små avlopp? Jan Eksvärd,
LRF

11.50-12.20
12.20-13.15
13.15-14.45

14.45-15.45

15.45-16.00

Certifiering av fraktioner från små avlopp (SPCR 178) – vad är nytt när reglerna
uppdateras? Bo von Bahr
Törebodas system för avlopp i kretslopp
Dan Harryzon, Töreboda kommun
LUNCH
Studiebesök till Törebodas hygieniseringsanläggning. På plats även ett
transportabelt avvattningsverk
Avfall Östra Skaraborg, Sötåsens naturbruksskola, Töreboda kommun, LRF
Töreboda
Diskussion i grupper:
-Kretslopp för små avlopp och/eller kretslopp när vi bygger nya områden?
-Hur får vi små avlopp i kretslopp i fler kommuner?
-Hur kan vi få lantbruket mer delaktigt?
-Vilka möjligheter finns?
-Vilka hinder/svårigheter finns? Hur kan vi övervinna dem?
Sammanfattning och avslutning
Med reservation för ev. mindre förändringar i programmet

