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Avlopp & Kretsloppspriset 2017  
går till Petter Jenssen  
professor vid NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet 

 

Ur juryns motivering: 
”Petter Jenssen har med idérikedom, kunskap, pedagogisk förmåga och stort 
engagemang fungerat som en förebild inom utvecklingen av hållbara avlopps- och 
kretsloppssystem under flera decennier, såväl i Norden som internationellt. 
Petters arbete har varit en viktig byggsten för de system för återföring av näring 

från små avlopp som finns och växer i Sverige idag. […] ” 

 
- Min første reaksjon var å bli kjempeglad og rørt. Det skjer mye i Sverige innefor 
avløp og kretsløp og jeg håper prisen kan bidra til å sette mer fokus på dette 
viktig fagområdet i Norge, säger pristagaren Petter Jenssen. 
 
Petter insåg tidigt de stora fördelar som källsorterande toalettavloppssystem med 
vakuumtoaletter till sluten tank har vad gäller både små lokala utsläpp och väl 
slutet kretslopp av växtnäring. Många har inspirerats av hans kunskap och idéer 
och idag är källsorterande toalettavloppssystem med vakuumtoaletter 

huvudlinjen i utveckling av ”Avlopp & Kretslopp”, säger juryns ordförande Håkan 
Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. 

 
Läs hela motiveringen samt mer om Avlopp & Kretsloppspriset på konferensens 
hemsida http://www.vattenavloppkretslopp.se/avlopp-kretsloppspriset  
 
Priset delas ut fredag den 17 mars i Norrköping, under den årliga och nationella 
konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. 

 

Kontakt 
Petter Jenssen, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning på NMBU 
Tel: +47-67231845,  petter.jenssen@nmbu.no   
 
Ebba af Petersens, sekreterare för Avlopp & Kretsloppspriset.  
Tel: +46-18-17 45 44, ebba.af.petersens@vaguiden.se  

 

Årlig nationell mötesplats och konferens 
Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med små 
avlopp, VA-planering och dagvatten. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, 
konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta 
de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom små avlopp, dagvatten 
och VA-planering. Konferensens tema är i år ” Hållbar VA-teknik för stad och 
land”. På plats finns även 40-50 utställare från tillverkare och leverantörer i VA-
branschen.  
  
Konferensens hemsida och program: www.vattenavloppkretslopp.se 
 

Samarbetspartners 2017:  

Priset 
20 000 kr i resestipendium, en 
toalett i Filippinerna genom 
Toaletter Utan Gränser, en guld-
kanna Towa och ett hedersdiplom. 
 
Pristagaren bjuds in till VAK 2018 
för att presentera erfarenheterna 
från studieresan och sina tankar om 
miljö- och kretsloppsanpassning av 
avloppssystem. 
 
Juryns medlemmar 
Håkan Jönsson (ordf), professor i 
kretsloppsteknik vid SLU, 2008 års 
pristagare 
Erik Kärrman, gruppchef för Urban 
Water Management inom SP, 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Danielle Littlewood, VA-chef i 
Enköpings kommun som fick Avlopp 
& Kretsloppspriset 2009 
Anders Finnson, ansvarig för 
avlopp, miljö och Revaq på Svenskt 
Vatten, samt 2012 års pristagare 
Peter Wallenberg, projektledare 
vatten och kretslopp på LRF 
Jenny Westin, rådgivare på Avfall 
Sverige 

   
Petter Jenssen, årets pristagare av 
Avlopp & Kretsloppspriset. 
(Foto: Jan Mulder) 
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