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Veckans nyhetsbrev från Cirkulation

Öppna mejlet i din webbläsare

VA-AKTUELLT vecka 19
Här kommer de senaste dagarna nyhetsuppdateringar på Cirkulation.se.

Nytt bevattningsförbud i Kronoberg
2017-05-05
Nu inför ännu en kommun bevattningsförbud. Den här gången är det Alvesta i
Kronobergs län som inför ett förbud i åtta tätorter i kommunen. I själva centralorten Alvesta
blir det dock inget förbud, där kommer vattnet från Ljungby. Läs mer...

Konsultrapport ger ris och ros till Örebros vattenberedskap
2017-05-04
Örebro kommun har skött sig bra under höstens och vinterns extremt låga
vattennivåer i tillrinningsområdet för kommunens vattentäkt Svartån. Samtidigt får
kommunen kritik för att inte haft tillräcklig bra planarbete då risken för konsekvenserna av
en längre torrperiod inte funnits i planeringen. Läs mer...

Folkhälsomyndigheten kartlägger dricksvattenlab
2017-05-04
Folkhälsomyndigheten startar ett projekt som ska stärka den nationella
beredskapen för laborativ analys av oväntade kemiska, mikrobiologiska och
radioaktiva föroreningar i rå- och dricksvatten. Bland annat ska den nationella
analyskapaciteten hos såväl offentliga som privata laboratorier kartläggas. Läs mer...

Mikrovågsteknologi kan hygienisera slam
2017-05-04
Hygienisering av reningsverksslam med mikrovågsenergi ska testas i en
demonstrator i Norrköping. Läs mer...

Kommunsamarbete säkrar reservvattenförsörjning
2017-05-04
Nu invigs den nya överföringsledningen för reservvatten mellan Mölndal och
Kungsbacka. Ledningen ska ge en säkrare vattenförsörjning för de båda
grannkommunerna i väst. Läs mer...

Hårdare krav på IT-säkerhet för vattenleverantörer
2017-05-03
Utredningen ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” har
överlämnats till regeringen. Det handlar om det så kallade NIS-direktivet, en ny
förordning för informationssäkerhet när det bland annat gäller leverans och distribution av
dricksvatten. Läs mer...

Bevattningsförbud även i Södertälje och Nykvarn
2017-05-02
Södertälje och Nykvarns kommuner utlyser nu ett bevattningsförbud.
Kommunala bolaget Telge Nät beskriver situationen som kritisk, systemen för konstgjord
infiltration räcker inte till. Läs mer...

Mer avancerad avloppsrening krävs
2017-05-02
Det finns behov av att införa avancerad rening av avloppsvatten för att minska
riskerna för miljön, anser Naturvårdsverket. Flera studier har visat att utsläpp av
läkemedelsrester kan ha negativa effekter på vattenmiljön. Läs mer...
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Saknar du en egen prenumeration, läs mer här.
Cirkulation utkommer åtta gånger per år och riktar sig
till dig som jobbar med vatten- och avloppsrening.
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