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Inbjudan 
Hej! 

Avloppsreningsverket i Rättvik har byggts om till en större 

och modernare anläggning. Vi vill gärna bjuda in er till 

invigningen då ni kan få se hur verket fungerar! 

Torsdag den 15 juni kl 16-19 
Rättviks kommunalråd Annette Riesbeck och ordförande i Rättviks 

Teknik Inge Östlund inviger reningsverket kl 17. Från kl 16 finns vi på 

plats för rundvandringar, information och tilltugg. 

Vi har byggt för framtiden 
Vid ombyggnaden av reningsverket har vi tagit höjd för att hantera 

den efterfrågan på anslutningar som råder. Belastningstaket har höjts 

från 8 000 till 25 000 pe.  

Den avsevärda ökningen av kapacitet gör att fler hus och områden 

kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppssystemet. Verket 

kommer även att klara tillfälligt högre belastningar mycket bättre, 

som vid kraftig nederbörd eller vid stora evenemang som Classic Car 

Week, då flödet in i verket kan tredubblas. 

Avloppsreningsverket har en rötkammare och producerar egen 

biogas för uppvärmning. Där finns också ett system som återvinner 

värme från vattnet som används i reningsprocesserna.  

Med ny teknik i form av kolfilter och UV-ljus kan vi nu på ett bättre 

sätt reducera lukt från anläggningen.  

Ombyggnationen är finansierad med hjälp av ”Gröna lån”, vilket 

endast är möjligt om man gör miljöbefrämjande åtgärder.  

Var och när? 
Torsdag 15 juni kl 16-19. 

Invigningstal kl 17. 

Reningsverket ligger längs riksväg 70 i Rättvik.   

Vägbeskrivning från Rättvik: kör mot Leksand, 

reningsverket ligger på höger sida när ni 

passerat nerfarten till båthamnen.  

Parkering 
Vi rekommenderar parkering vid 

båthamnen där en minibuss hämtar er 

för transport till reningsverket utan 

kostnad. Ett mindre antal p-platser finns 

vid verket. 

OBS! Promenad till verket från båt-

hamnen går på ojämn mark och 

inkluderar passage av obevakad 

järnvägsövergång. 

Välkomna! 
 

Kontakt vid frågor om evenemanget:  

Stina Grönberg 

Informationsansvarig  

Dala Vatten och Avfall AB  

0247-44 109  

stina.gronberg@dvaab.se 

Kontakt vid frågor om avloppsreningsverket: 

Janne Kallur 

Bygg- och projektledare 

Dala Vatten och Avfall AB  

0247-44 111 

janne.kallur@dvaab.se

 

Invigning av 

Rättviks nya 

avloppsreningsverk 
 


