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Välkommen till nätverksträff
Små avlopp i kretslopp

2021-05-27, Digital träff
Vi börjar kl 9.00!

1. Visa/göm möteschatten.

2. Räck upp/ta ned handen.

3. Enhetsinställningar m.m. (mikrofon, 
högtalare m.m.) ”Visa enhetsinställningar”. 

4. Stäng av/sätt på kameran.

5. Stäng av/sätt på mikrofonen. Håll den 
avstängd om inget annat meddelas.

Tips för nätverksträff via Teams

Marie Strand2021-05-27
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Praktisk information om dagen

kl 9.00 Välkommen till nätverksträff! - Marie Strand, VA-guiden

• Aktuella frågor för Avfall Sverige - Jenny Westin, Avfall Sverige

• Näringsåtervinning ur sorterande system i Norra Djurgårdsstaden - Sebastian Gisle, Karlstads universitet

• Urintorkning och därför är kväve viktigt - Annika Nordin, SLU

kl 9.50 Nätverksdiskussioner

• Diskussion i smågrupper

• Fikapaus (minst 20 min) 

• Genomgång av diskussion från smågrupper

kl 11.00 Studiebesök

• Inspelat studiebesök Knivsta kommuns hygieniseringsanläggning

• Frågestund ”live” – Ställ frågor till Tomas Colm, avfallschef, Knivsta kommun & Anders Magnusson, Nitoveskonsulterna

ca kl 11.50 Sammanfattning och avslut

Ställ gärna frågor i 
chatten

2021-05-27
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VA-guidens kretsloppsnätverk
För alla som arbetar med frågor om kretslopp. Syftet är att utbyta 
erfarenheter och kunskap

•1–2 träffar per år

•Samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk       

(vi samarrangerar träffarna som idag)

• Information om pågående projekt

• Länkar till relevanta rapporter

•Egen diskussionslista - inlägg till listan skickas 

till: kretslopp@diskussionslistan.se

Ureahygienisering

Ebba af Petersens

Haninge
Pilotanläggning (50 m3) sedan 2016
Nybyggd gödselbrunn (1000 m3) 
under uppstart 

Västervik
Två gödselbrunnar
2012

Östhammar
Gödselbrunn
4-500 m3

Under uppstart

Tanum
1200 m3

2016

Aneby Tranås
340 m3, plåttak
Invigd 2018

Uddevalla
Tre gödselbrunnar
2014

Knivsta
Nybyggd anläggning 2021

Töreboda
2017

Örebro
1200 m3

2016

• Klosettvatten från slutna tankar, 

• Spridd bebyggelse på landsbygden

• Hygienisering med urea i gödselbrunn
Västerås
Externslam. Revaq
2 x 5000 m3

2005

Strängnäs
Testat tillsatt värme 
2014
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Gruppdiskussioner

• Vi delar upp er i grupper i ”breakout rooms” med 5-6 personer per grupp. 

• Utse en person som skriver anteckningar i frågeformuläret – frågorna med 
instruktioner finns i mailet med möteslänken och här i chatten för mötet.

• Skicka era svar på frågorna till marie.strand@vaguiden.se Vi sammanställer och 
skickar ut alla svar till er efter träffen.

• Fikapaus – kom överens om när (minst 20 min) 

• Återsamling ca kl 10.45 i stora mötet (vi skickar ett meddelande när det är dags) 

• Redovisning av gruppdiskussion (kort genomgång)

Frågor/ämnen till gruppdiskussionen

1. Hur får vi fler fastighetsägare att välja kretsloppsanpassat 

avlopp?

2. Tömning, tankar mm.

3. Omhändertagande av avloppsfraktioner från små avlopp

4. Samarbete inom kommunen (miljö, avfall, VA, m fl) om små 

avlopp
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”Frågestund live” - Knivsta kommuns kretsloppsanläggning

Ställ frågor till:

• Tomas Colm, avfallschef, Knivsta 
kommun

• Anders Magnusson, 
Nitoveskonsulterna

2021-05-27

Efter nätverksträffen

• Kort utvärdering via e-post

• Utskick av ev: 

- åhörarkopior från föredragen 

- sammanfattning från gruppdiskussioner

• Nästa träff Slamnätverket – när? 

• Ge gärna förslag på tema för nya nätverksträffar

Stort tack för att du deltog!
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