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Pressinbjudan: Vatten Avlopp Kretslopp 13–14 mars 2019

Hotel Tylösand utanför Halmstad, där konferensen anordnas.

Den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som
arbetar med dagvatten, va-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra experter,
tjänstemän och konsulter från hela Sverige för att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och få
inspiration.
2019 års konferens genomförs i samarbete med Halmstads kommun, Laholmsbuktens VA, Cirkulation
och Hotel Tylösand. Konferensen har fokus på vatten, avlopp och miljö ur både ett lokalt och
nationellt perspektiv.
Plats: Hotel Tylösand
När: 13–14 mars Vi rekommenderar er särskilt att besöka konferensen den 14 mars 08.30–10.00. Vi
arrangerar då Expertsamtal i morgonsoffan samt utdelning av Avlopp & Kretsloppspriset 2019.
Expertsamtal i morgonsoffan
På förmiddagen den 14 mars arrangeras två expertsamtal i konferensens morgonsoffa:
Det första expertsamtalet handlar om Vattenbrist och återanvändning av vatten utifrån
frågeställningar som ”Är vattenbrist det nya normalläget för kommunernas planering för
dricksvatten?” och ”Vem har rätt till vattenresurserna och har kommunen rätt att vägra vissa att
använda vårt kommunala dricksvatten?” I soffan diskuterar Anna Wallefors, kommunikationsdirektör
Region Halland, Rolf Larsson, docent Lunds Tekniska Högskola samt Birger Wallsten,
dricksvattenexpert på Svenskt Vatten.
Det andra expertsamtalet belyser Kommunikationens betydelse för va och miljöarbetet; ”Hur får vi
folk att förstå?” Miljöpsykologen Lars-Olof Johansson från Göteborgs Universitet och VA SYD:s
kommunikatör Nina Steiner diskuterar hur vi kan öka kunskapen och påverka attityder och
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motivationen hos fastighetsägare och andra för att göra saker som är bra för va-försörjningen och
vattenmiljön.
Utdelning av Avlopp & Kretsloppspriset 2019
Efter expertsamtalen kommer vinnarna av Avlopp & Kretsloppspriset 2019 att presenteras. 2019 går
priset till Mälarenergi, som genom sin byggnation i Munga norr om Västerås har visat att
klosettvattensortering med toalettens växtnäring i kretslopp kan vara ett ekonomiskt system för att
miljö- och resursmässigt hantera avlopp i befintlig bebyggelse.
Priset utgörs av 20 000 kr i resestipendium och en toalett i Filippinerna genom föreningen Toaletter
Utan Gränser.
Medier hälsas varmt välkomna att delta under konferensdagarna
Mer information och konferensprogram:
www.vattenavloppkretslopp.se
Program.pdf
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