
 
 
 

 

  

 

Välkommen på premiären av EnviLoop AB:s 

Vattenklubb! 
EnviLoop har som avsikt att arrangerar minst en vattenklubbsträff per år någonstans i landet där vi behandlar 

aktuella ämnen och frågeställningar samt ämnen som ni önskar mer fördjupning i. Vattenklubben ska vara 

ett alternativ till de kurser, seminarium och användarträffar som hålls av olika aktörer. Självklart ska det vid 

klubbträffarna alltid finnas utrymme för spontana diskussioner. Samtliga träffar kommer att hållas ute på 

någon på era verk och vid varje tillfälle blandas teori med praktiska moment. EnviLoop:s roll kommer vara 

att sammanställa era önskemål om ämnen och frågeställningar och därifrån ta fram en dagordning för 

respektive träff och föredragshållare till dessa. EnviLoop kommer även att fungera som moderator vid 

genomförandet av träffarna.  

Med klubbträffarna vill vi helt enkelt erbjuda er ett forum för att diskutera aktuella frågor och händelser inom 

branschen samtidigt som möjlighet ges till att få svar på såväl teoretiska funderingar som praktiska problem 

som ni ställts inför. Ändamålet är således att bidra till ett aktivt nätverkande mellan små och medelstora 

anläggningar.  

Så tveka inte att anmäla dig till premiärträffen den 6:e mars på Västervik Miljö och Energi AB:s 

avloppsreningsverk Lucerna i Västervik, där du och dina kollegor har möjligheten att nätverka med 

branschkollegor samt även diskutera den aktuella slamavsättningsfrågan med en representant från 

Naturvårdsverket. Nedanstående ämnen kommer att diskuteras: 

Program: 

08.30-09.00  Kaffe 

09.00-09.45 Vad har vi att förhålla oss till vid drift av våra VA-verk? Lagkrav och övriga 

spelregler gås igenom. 

09.45-10.45 Hur erhålls tid till uppföljning och analys? Kan digitalisering av 

datahanteringen vara en möjlig lösning, eller är det bara ett ”nödvändigt ont”. 

10.45-11.00 Bensträckare 

11.00-11.45 Hur fortlöper utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från 

avloppsslam” och vilka alternativ finns till hållbar slamavsättning? 

11.45-13.15   Lunch (inklusive transporter). 

13.15-14.15  Forts. hur fortlöper utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från 

avloppsslam” och vilka alternativ finns till hållbar slamavsättning?  

14.15-14.45  Kaffe 

14.45-15.30 Vikten av flödesmätning på inkommande flöde.   



15.30-16.30 Rundvandring på verket. 

16.30-17.00  Sammanfattning av dagen.   

 

Plats:  Västervik Miljö och Energi AB:s anläggning Lucerna i Västervik. 

Datum:  6:e mars 2019. 

Pris:  5 000 SEK exkl. moms för respektive anläggning (obegränsat antal deltagare) alternativt  

2 000 SEK exkl. moms/deltagare (inkl. för- och eftermiddagskaffe, lunch och 

diskussionsmaterial). 

Anmälan:  Fyll i formuläret på vår hemsida enviloop.se/vattenklubb senast 13:e februari, eller ring 

Joakim Frisk på 021-40 86 57.  

 

 

 

 

 

http://enviloop.se/vattenklubb/

