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IWA Sverige Verksamhetsberättelse 2021
Internationellt samarbete och omvärldsbevakning
Sverige har länge legat i framkant vad gäller kvalitet på vattentjänster, teknik och processer.
Samtidigt pågår internationellt avancerad forskning, utveckling och tillämpning av nya teknologier
inom många olika områden där resultaten kan vara av mycket stort intresse för både större och
mindre kommuner i vårt land. Forskningsresultat och praktiska erfarenheter presenteras vid
internationella konferenser och seminarier som i allmänhet har relativt få svenska deltagare. Det är
angeläget för utvecklingen att öka det internationella samarbetet.
Den ledande vattenorganisationen i världen är International Water Association, IWA. Svensk
representant, så kallad ”Governing Member”, är IWA Sverige, vars huvudman är Svenskt Vatten.
Engagemanget syftar till att öka det internationella utbytet av kunskap och erfarenhet för svenskar i
vattensektorn genom att dels hämta hem internationell kunskap till VA-sektorn, dels lyfta fram
svensk VA-expertis internationellt.
IWA har 170 svenska medlemmar, varav omkring 100 kommer från universitet eller ett tiotal
företagsmedlemmar som var och en har minst tre nominerade representanter. Medlemmarna
kommer huvudsakligen från universitet, konsultföretag, övrigt näringsliv samt kommunala
vattentjänstföretag. Svenska medlemmar i IWA är automatiskt medlemmar i IWA Sverige. Mer
information om IWA Sverige finns på IWA Sveriges sida på Svenskt Vattens hemsida.
https://www.svensktvatten.se/om-oss/internationellt-arbete/iwa-sverige/
Kontakt kan ske genom e-postadressen iwasverige@svensktvatten.se.
Ledningsgruppen för IWA Sverige består av nio ledamöter som representerar svenska organisationer,
universitet och företag som arbetar med vatten i Sverige och internationellt. Fem organisationer har
rätt att utse varsin ledamot medan övriga ledamöter är enskilda och utses på årsmötet. Som en följd
av att IWA Young Water Professional Sweden Chapter bildats har stadgarna för IWA Sverige justerats
under året. Från och med oktober 2021 består ledningsgruppen av tio ledamöter då ordförande för
IWA YWP Sverige ingår som ledamot. Under 2021 bestod ledningsgruppen av följande ledamöter:
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Anna Norström – representant för Svenskt Vatten (ordförande)
Kim Andersson – representant för SEI (t.o.m augusti)
Karina Barquet – representant för SEI (fr.o.m oktober)
Nicolai Schaaf – representant för SIWI (t.o.m juli)
Elin Weyler – representant för SIWI (fr.o.m september)
Thor Wahlberg, SWECO – representant för Föreningen Vatten
Bodil Aronsson Forsberg – representant för Havs- och vattenmyndigheter (HaV)
Jakob Fries, SWECO Environment
Elisabeth Kvarnström, Luleå Tekniska Universitet
Henrik Aspegren, Sweden Water Research
Anna Thomasson, Lunds universitet
Christoffer Wärff, RISE – representant för IWA YWP Sverige (fr.o.m oktober)

Sekreterare för IWA Sverige var fram till juni Viktor Sundman på SIWI Swedish Water House och
därefter Christoffer Wärff RISE.
Under 2021 hölls fyra ledningsgruppsmöten, årsmöte och konstituerande möte.
Möten, konferenser och seminarier
2021 har fortsatt definierats av covid-19-pandemin. IWA World Water Congress & Exhibition i
Köpenhamn sköts upp till september 2022. Planerna om en svensk monter kvarstår, liksom planerna
på att arrangera studiebesök i Sverige under evenemanget. IWA Sverige planerar även för att
arrangera ett mingel för de svenska deltagarna under evenemanget.
Under 2021 genomförde IWA två virtuella medlemsmöten. Den 21 april valdes bland annat Enrique
Cabrera till Senior Vice President och Hamanth Kasan til Vice President. Sammansättningen på Board
of Directors kan ses här https://iwa-network.org/about-us/. Den 27 oktober hölls Annual General
Meeting då bland annat Tom Mollenkopf omvaldes till IWA President för perioden 2022-2024. Anna
Norström representerade IWA Sverige på mötena.
Tillsammans med de nordiska branschorganisationerna och respektive nationell IWA-organisation
genomfördes NORDIWA wastewater digitalt 28 september-1 oktober. Sverige var värdland, och
kommer även vara värdland vid nästa NORDIWA wastewater som arrangeras i Göteborg 5-7
september 2023.
Andra aktiviteter
Den 8 april blev det klart att Sverige har ett IWA Young Water Professionals (IWA YWP) Chapter
https://iwa-network.org/news/new-iwa-ywp-chapter-in-sweden/. Väldigt roligt och ett stort grattis
till alla som har varit involverade i arbetet. Den nya organisationen sjösattes med ett lyckat online
event den 8 juni. IWA YWP är öppet för alla verksamma inom vatten i Sverige som är 35 år eller
yngre, och som är medlemmar i IWA antingen individuellt eller via sin arbetsgivare.
Det digitala nyhetsbrevet med information om svenska och internationella konferenser, seminarier,
böcker etc. som kan vara av intresse för personer som arbetar med vatten skickades ut sex gånger
under 2021. Under hösten påbörjades en satsning för att lyfta fram våra svenska IWA-medlemmar
som på olika sätt är aktiva inom IWA. Korta intervjuer med Linda Åmand Käppalaförbundet, Thomas
Pettersson Chalmers och Inga Herrman LTU återfinns i nyhetsbrev 5 och 6.
Förutom det egna nyhetsbrevet finns även nyhetsbrevet Internationell VA-utveckling
www.internationellva.se som startade i februari 2012 och ges ut åtta gånger per år. Det är en
artikelbevakningstjänst som drivs av förlaget Ohlson & Winnfors AB men utvecklades med stöd från
IWA Sverige. Under 2014 började utgivning också i Norge.
Under året har 77 svenska IWA-medlemmar engagerat sig i IWA:s olika specialistgrupper.

