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Jälleen onnistuneet Biotalouspäivät!
Lahdessa alkukuusta pidetyt Biotalouspäivät olivat menestys, sillä kumpanakin päivänä
seminaariin osallistui n. 100 henkilöä. Molempien päivien tasokkaat esitelmät löytyvät kotisivuilta
kohdasta Tapahtumat https://www.biolaitosyhdistys.fi/6 Uusiouutiset on laatinut Biotalouspäivistä artikkelin 10.12. ilmestyvään juhlanumeroonsa.
Vuoden 2018 Bionääriksi valittiin iltatilaisuudessa yhdistyksen pitkäaikainen jäsen ja biokaasulaitosrakentamisen uranuurtaja, Watrec Oy:n toimitusjohtaja Juhani Suvilampi. Forssan Lehti
julkaisi asiasta artikkelin 22.11.

Ilmastomaksu muoville?
Ruotsissa Avfall Sverige toteaa, että päästötön jätteiden poltto on mahdottomuus niin kauan kuin
polttoon toimitetaan fossiilisista materiaaleista valmistettua muovia. Avfall on tutkinut Svenska
Mijöinstitutetin kanssa eri vaihtoehtoja, joista yksi olisi muovituotteille määrättävä ilmastomaksu.
Lisätietoja asiasta ja raportti:
https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/infor-en-klimatavgift-for-plast/

Kaikki ruokajäte pitää kierrättää!
Tätä mieltä ollaan myös naapurimaassa, jossa Avfall Sverige kehoittaa hallitusta toimiin säädösten
kehittämiseksi, jotta ruokajätteiden keruussa edetään riippumatta siitä, onko keruu kunnan tai
kiinteistön vastuulla. Lisää asiasta:
https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/avfall-sverige-uppmanar-regeringen-alltmatavfall-bor-atervinnas/

Tulevia tapahtumia:
Pohjoismainen biokaasukonferenssi
Järjestyksessään 7. Nordic Biogas Conference pidetään teemalla “The next wave in biogas” Oslossa 9.10.4.2019. Esillä ovat biokaasualan pohjoismaiset ratkaisut ja teknologiat globaaleja markkinoita varten.
Tilaisuuteen odotetaan yli 30 esitelmöijää ja 500 osallistujaa 20 eri maasta.

Konferenssin järjestävät Avfall Norge ja Oslon kaupunki Norjasta, Sorpa Islannista, Biogasforeningen Tanskasta, Suomen Biokaasuyhdistys sekä Ruotsista Avfall Sverige. Lisätietoja
tapahtumasta https://www.avfallnorge.no/kurs-og-arrangementer/nordic-biogas-conference-2

Pohjoismainen jätevesikonferenssi
Joka toinen vuosi järjestettävän konferenssin pääteemat ovat jäteveden käsittely, viemäriverkostot sekä
ilmastonmuutokseen sopeutuminen Pohjoismaissa. Konferenssissa aiheina ovat mm. kiertotalous, lietteen
käsittely, resurssien talteenotto, ravinteiden kierrätys ja talteenotto sekä biokaasun tuotanto ja käyttö.

Kyseessä on johtava pohjoismainen tapahtuma vesialan ammattilaisille, asiantuntijoille ja
käytännön toteuttajille: vesihuoltolaitosten työntekijöille, palvelun tarjoajille, kaupungin
suunnittelijoille, tutkijoille, insinööreille ja konsulteille. Nordiwa 2019 -konferenssin
tapahtumapaikkana on Clarion Hotel Helsinki, Helsingin Länsisatamassa 23. – 25.9.2019.
Konferenssin toteuttamisen päävastuu on Vesilaitosyhdistyksellä. Lisäksi ohjelmatoimikunnassa
ovat mukana Danva, Samorka, Svenskt Vatten, Norsk Vann sekä kansallisten IWA-komiteoiden
edustajat.
Konferenssiin pyydetään esitysehdotuksia 10.1.2019 mennessä. Katso: Kutsu luennoimaan - Call
for Abstracts pdf-tiedosto. Lisätietoa tapahtumasta www.nordiwa.org Tiedustelut ja yhteydenotot
s-postilla nordiwa2019@vvy.fi
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