PRESSMEDDELANDE
2009 års Avlopp och Kretsloppspris tilldelas
Enköpings kommun i samarbete med lokala lantbrukare
Priset tilldelas följande personer:
Ulf Pilö, VA-chef, Enköpings kommun
Eddie Johansson, fd chef för ENA Energi, nu Rindi
Energi
Herman Arosenius, Nynäs gård
Edmund von Engeström, Gögsbo gård
Magnus Eriksson, Djurby gård
Lars Helgstrand, Lundby gård
Gustav Karlström, Viggeby gård
– Jag är oerhört glad för Enköpings kommuns skull! Vår vatten- och renhållningsverksamhet och
våra samarbetspartners har arbetat som en enda väl fungerande enhet. Priset inspirerar oss att
arbeta ännu mer med utvecklingsfrågor inom miljöområdet. Vi är också mycket stolta om vårt
arbete för att bidra till ett ökat tillvaratagande av avloppets växtnäring kan inspirera andra, såväl
internationellt som nationellt, säger Ulf Pilö, VA-chef i Enköpings kommun.
– Enköpings kommun åstadkom en effektiv och för alla aktörer ekonomisk återföring av
växtnäring från avlopp i en tid då slam var bojkottat och näringsåterföringen från reningsverk gick
ned, säger jurymedlemmen Håkan Jönsson, forskare vid SLU och Stockholm Environment
Institute.
Priset, ett hedersdiplom och ett resestipendium, delas ut på Rikskonferensen Avlopp & Kretslopp
den 2–3 mars 2009 i Linköping. För information om konferensen besök www.alpab.se.
Juryns motivering
”Enköpings kommun har skapat system för lokala kretslopp av näring från reningsverk och enskilda
avlopp till odling av energiskog. Genom nytänkande och ett gott samarbete med lantbruket har man
skapat ett system där flera avloppsfraktioner återförs till odlad mark. Detta ger miljövinster och fördelar
för kommunens förvaltningar och energibolag samt lokala lantbrukare. Enköpings kommun har med
sin modell utvecklat en långsiktig lösning för kretsloppet av växtnäring och inspirerat besökare från
hela världen till att tänka i nya banor kring samverkan mellan avloppshantering, odling och
energiproduktion.”
Juryns medlemmar
Jörgen Hanæus, professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet (ordförande).
Hanna Andersson, sektionschef VA-avdelningen, Tekniska Förvaltningen, Örebro kommun.
Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik vid SLU samt forskare inom ekologisk sanitet vid
Stockholm Environment Institute.

Vad är Avlopp & Kretsloppspriset?
Avlopp och Kretsloppspriset är instiftat av arrangörerna av konferensen Avlopp & Kretslopp och delas
sedan 2004 årligen ut till en person eller en grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna
som på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen och införandet av miljö- och kretsloppsanpassade
avloppssystem.
Mer information
Ulf Pilö, Enköpings kommun
Telefon: 0171-62 52 47, e-post: ulf.pilo@enkoping.se
Ebba af Petersens, sekreterare i priskommittén för Avlopp och Kretslopps-priset:
Telefon: 0708-322 755, e-post ebba.af.petersens@wrs.se
För mer info och bilder: www.avloppsguiden.se/avloppkretslopp/priset.htm

Om konferensen Avlopp & Kretslopp
Konferensen 2009 har två huvudteman: ”Avlopp i Kretslopp – hur uppfyller vi
miljömålen?” och ”Näringslivspotentialen i VA-sektorn”. På förmiddagen dag 2 hålls tre
fördjupade seminarier inom områdena Små avlopp, Kommunalt VA samt ett seminarium
om små avlopp riktat mot kommunernas förtroendevalda och tjänstemän som behöver
baskunskaper och introduktion till arbetet med små avlopp.
Programansvariga:
Mats Johansson 070-650 00 51
Marika Palmer-Rivera 0730-96 93 31
Konferensen arrangeras av

