Inbjudan och program till nätverksträff

Små avlopp i kretslopp – Kretsloppsnätverket, 27 maj digital träff
Varmt välkomna till årets nätverksträff för alla intresserade av små avlopp i kretslopp!
Vi bjuder på en förmiddag med föredrag, diskussioner och digitalt studiebesök på Knivsta kommuns
nya kretsloppsanläggning. Träffen är till för alla er som är intresserade av små avlopp, källsorterade
fraktioner, slam och kretslopp.
Målgrupp: avfallshandläggare, miljöinspektörer, representanter från VA-bolag eller kommunens
tekniska förvaltning, avfallsstrateger, avfallsingenjörer, VA-rådgivare, teknikleverantörer, politiker
mm.
Tid: torsdag den 27 maj 2021,
kl. 9-12 (kl 8.45 inloggning för deltagare och kontroll av teknik)
Plats: En möteslänk till träffen kommer att skickas ut till alla deltagare efter sista anmälningsdatum.
Anmälan: Länk till anmälan anmäl dig senast den 2021-05-25.
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Kostnad: 500 kr/deltagare, (exkl. moms)
Frågor? Marie Strand, 018-10 57 01, marie.strand@vaguiden.se
eller Jenny Westin, 040-35 66 15, jenny.westin@avfallsverige.se
Arrangör: VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk

Mer om nätverket Små avlopp i kretslopp - Kretsloppsnätverket
VA-guidens nätverk Små avlopp i kretslopp startade som ett HaV-projekt 2016, och är ett nätverk för
alla 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.

För detaljerat program, se nästa sida!

Program Nätverksträff 27 maj (Angivna tider är cirkatider)
Tid
kl 08.45

Aktivitet
Inloggning för deltagare och kontroll av teknik

kl 09.00 - 09.50

Välkommen till nätverksträff!
•
•
•
•

På gång i kretsloppsvärlden
Marie Strand, VA-guiden
Aktuella frågor för Avfall Sverige
Jenny Westin, Avfall Sverige
Näringsåtervinning ur sorterande system i Norra Djurgårdsstaden
Sebastian Gisle, Karlstad universitet
Urintorkning och därför är kväve viktigt
Annika Nordin, SLU

kl 09.50 – 11.00

•
•
•

Diskussion i smågrupper
Fikapaus (minst 20 min)
Genomgång av diskussion från smågrupper

kl 11.00 – 11.50

•
•

Inspelat studiebesök Knivsta kommuns hygieniseringsanläggning
Frågestund ”live” – passa på att ställa frågor om Knivsta kommuns
hygieniseringsanläggning
Tomas Colm, avfallschef, Knivsta kommun,
Anders Magnusson, Nitoveskonsulterna

kl 11.50-12.00

Tack för idag – sammanfattning och avslut!
• Marie Strand, VA-guiden & Jenny Westin, Avfall Sverige

Varmt välkomna!

