P R E S S M E D D E L A N D E 2012-03-08
Årets Avlopp & Kretsloppspris tilldelas Anders
Finnson, i dag verksam vid Svenskt Vatten.
Priset får han för sitt arbete för att minska samhällets
användning av miljöstörande ämnen och att därmed skapa
bättre förutsättningar för att återföra näring till åkermark.
– Vi uppskattar särskilt att Anders tydligt sagt ifrån när onödiga,
miljöbelastande ämnen lanserats i kommersiellt syfte, säger
juryns ordförande Jörgen Hanæus, professor i VA-teknik vid
Luleå Tekniska Universitet.
Avlopp & Kretsloppspriset är instiftat av arrangörerna av
konferensen Vatten 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.
Prisutdelningen äger rum den 22 mars, under den nationella
konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Uppsala. Anders Finnson
kommer då att få motta ett hedersdiplom och ett
resestipendium.
– Priset känns verkligen som ett stort erkännande av det arbete
som genomförs av de nätverk jag har haft förmånen att jobba
med, både när det gäller att minska användningen av farliga
kemikalier i samhället och att återföra näringen. Inte minst de
kollegor, organisationer och reningsverk jag arbetar med inom
REVAQ och Svenskt Vatten, men också lite äldre nätverk som
”Bra små avlopp”, HSB:s Understenshöjden och Hammarby
sjöstadsprojekten. När det gäller kemikalieområdet vill jag också
hålla fram Internationella Kemikaliesekretariatet Chemsec, KTF,
Svanen miljömärkning och ett mycket bra samarbete med
miljörörelsen, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.

Juryns motivering
2012
”Anders Finnson har uthålligt och
engagerat arbetat för ett bättre
kretslopp och för minskad tillförsel
av miljöstörande ämnen till
avloppet såväl på nationell som på
EU-nivå. Anders har engagerat
arbetat med flera projekt syftande
till ökad återföring av olika
avloppsfraktioner. Anders är en
starkt pådrivande kraft
för ”uppströmsarbete”, med målet
att återföra renare näring och
minska användningen av
miljöstörande ämnen i samhället.
Engagemang, stor kunskap och
nätverk är ledord för Anders arbete
och som en sann debattör nyttjar
han kommunikation och media som
ett framgångsrikt verktyg.”

Juryns medlemmar
Jörgen Hanæus professor i VAteknik vid Luleå Tekniska
Universitet (ordförande)
Hanna Dufva VA-chef, Örebro
kommun
Lennart Qvarnström, Qvar AB,
tidigare chef för Bornsjöenheten vid
Stockholm Vatten
Håkan Jönsson, professor i
kretsloppsteknik vid SLU
Sunita Hallgren, ansvarig
handläggare för kretsloppsfrågor,
LRF

Kontakt:
Anders Finnson telefon: 0708-62 46 97
Åsa Erlandsson, sekreterare Avlopp och Kretsloppspriset. Telefon: 08-442 77 60

Nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp (vak.avloppsguiden.se)
är en mötesplats för alla som arbetar med små avlopp, VA-planering och dagvatten. Årets
konferens har resurshushållning som tema och Jan Eliasson talar på konferensens första dag, den
22 mars. Representanter från miljödepartementet kommer också att närvara.

Kontakt programansvariga, Avloppsguiden
Mats Johansson, telefon 070-650 00 51. Marika Palmer-Rivera, telefon 0730-96 93 31

