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Konferensen Avlopp & Kretslopp

Anders Schönbeck och Öivind Renhammar i Tanum
får 2006 års Avlopp och Kretsloppspris
Priset, ett hedersdiplom samt ett resestipendium på 15 000 kr, delas ut
på konferensen Avlopp & Kretslopp den 7-8 mars 2006 i Linköping.
Anders Schönbeck och Öivind Renhammar har varit drivande i Tanums
banbrytande arbete med VA och kretsloppsfrågor vilket gett stort eko
bland landets kommuner.

Juryn motiverar tilldelningen med att:
Tanums kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutade år 1994 att WC inte fick
installeras som enskild avloppslösning vid nybyggnation från och med år 2000. Det
var på sin tid ett djärvt och innovativt grepp som gick långt utöver alla myndigheters
och miljöorganisationers planer. Öivind Renhammar (dåvarande ordförande i Miljöoch Hälsoskyddsnämnden) och Anders Schönbeck (dåvarande miljöchef) belönas
med 2006 års Avlopp och Kretsloppspris för sina betydande insatser för utvecklingen
av kretsloppsanpassade avloppssystem. Tanums kommun har successivt utvecklat
sin VA-policy ytterligare, vilket starkt bidragit till att Tanums kommun under många år
varit en kunskapskälla för andra kommuner gällande helhetssyn i arbetet med avlopp
och kretslopp.
Juryn består av:
-

-

Anna Berggren, VA-chef i Katrineholms kommun (ordförande),
Ulrika Geber, föreståndare för CUL,
Centrum för uthålligt lantbruk vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU samt
Jörgen Hanæus professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet.

Vad är Avlopp & Kretsloppspriset?

Avlopp och Kretsloppspriset utdelas årligen 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.
Priset är instiftat av SwedEnviro Consulting Group och ALP Konferens och mässarrangör AB
och delas årligen ut i samband med konferensen Avlopp & Kretslopp. Tidigare pristagare är
Mats Wolgast (2004)och Norrköpings kommun (2005).

För mer information om årets pristagare
Kontakta Elisabeth Kvarnström, e-post: elisabeth@verna.se, telefon: 08 – 641 75 00
eller Mats Johansson e-post: mats@verna.se telefon: 070-650 00 51
För mer information, program och anmälan till konferensen Avlopp & Kretslopp
Besök
www.swedenviro.se/avlopp&kretslopp
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