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LEDARE

Vatten – globalt,
nationellt och lokalt
när du fÅr det Här numret av tidningen så står
vi inför ett nytt Vattenforum i Almedalen med
Svenskt Vatten som en av värdarna. Årets tema är
”Globala, nationella och lokala perspektiv”.
Och vi behöver kanske vänja oss vid tanken att
Sverige samtidigt blir mer som resten av världen
även när det gäller vatten. Med både översvämningar och torka och ett vatten som inte alltid finns
som en självklar resurs i överflödande mängd utan
är hotat av föroreningar och utsläpp.
På olika håll i Sverige finns hos våra medlemmar
en rad olika problem, möjligheter och utmaningar
– exempelvis vattenbrist, klimatanpassning och
kompetensförsörjning I ett globalt perspektiv är vi
aktiva på europeisk nivå genom vår gemensamma
organisation Eureau och vi delar numera många
av de utmaningar som varit vardag länge i andra
EU-länder. Vi kan lära av varandra men framför allt
gemensamt påverka beslut och ha många öron
och ögon öppna när snabba förändringar sker.

Många kommuner kommer inte att klara detta,
på samma sätt som många har svårt att hantera
andra kommunala uppgifter. Staten, har tillsatt
en utredning för att komma med förslag på hur
kommunernas kapacitet ska stärkas. VA-Sverige
rymmer många goda exempel på samverkan
mellan kommuner och dessa borde tjäna som
föredöme för andra kommuner och andra politikområden. Samverkan är nyckeln till att säkra
vattnets värde även i framtiden.
Man brukar prata om vattnets kretslopp och
cirkulär ekonomi för att visa hur allting hänger
ihop och att ingen del är opåverkbar av nån
annan. Det här gäller även politiken och vattenfrågorna. De hänger ihop och påverkar varandra
– lokalt, nationellt och globalt.
Och därför är Vattenforum i Almedalen en
spännande och framförallt mycket viktig arena.

När det gäller FN:s globala mål och Agenda
2030 påverkas vi framför allt av mål 6 ”Säkerställa
tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla”, men kan även bidra till många av
de andra målen Agenda 2030 är tydligt med och
styr dagordningen i EU och påverkar den svenska
regeringens politik och vi har mycket att vinna på
att koppla allt det arbete som görs i VA-organisationer till Agenda 2030.
En färsk utredning vi genomfört visar att investeringarna i VA-Sverige egentligen skulle behöva
dubbleras med omedelbar verkan. Men så mycket
kapital, organisation, människor och maskiner
finns inte tillgängliga idag så bedömningen är
att investeringarna behöver öka med minst 35%
i 20 år framöver. Och det kommer att leda till att
VA-taxan om 20 år är den dubbla mot vad den är
idag, räknat i fasta priser.

Anna Linusson
vd Svenskt Vatten
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Svenskt Vatten är branschorganisationen för vattentjänstföretagen
i Sverige. Vår vision är: ”Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och
tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster”.

VATTENFORUM

HUR KAN VI PÅ BÄSTA SÄTT FÖRVALTA VÅRT VATTEN FRÅN KÄLLA TILL HAV GLOBALT, NATIONELLT OCH LOKALT?

Vattenforum i Almedalen
4–5 juli 2017
SIWI, HaV och Svenskt Vatten sammanstrålar i Almedalen som arrangörer
för Vattenforum, en samtalsarena där vi diskuterar vattenfrågor och våra
gemensamma utmaningar och möjligheter.
Vatten är grunden till allt liv och en nödvändig naturresurs, men vilket är egentligen dess
värde? Klimatförändringen medför såväl ökade översvämningar som vattenbrist i stora regioner
av världen, och så även i Sverige, vilket påverkar både mängden och kvalitén på vårt vatten.
Vattenfrågan kräver politiska beslut, såväl globalt, som nationellt och lokalt. Regeringens satsning
på Agenda 2030 utifrån FNs globala hållbarhetsmål, den nationella livsmedelsstrategin samt
kontrollstation 2020 för uppföljning av de klimat- och energipolitiska målen är tydliga exempel
på detta. Krisberedskap, säkerhet och tryggad tillgång till mat diskuteras också allt mer kopplat
till vattenfrågor.
Möjligheterna och utmaningarna är många, bland andra finns för företagen till exempel både
affärsmöjligheter och risker kopplade till vatten och avlopp. Utmaningar föreligger i kemikalier
och läkemedel från industrin och hushållen som utgör en stor risk för både miljön och våra
vatten. I samhällsbyggande behöver vattenresursen säkerställas, renas och planeras för i form
av infrastruktur. Forskning och innovation behöver bidra till att hitta nya lösningar till de utmaningar vi står inför.
Vattensektorn har en viktig roll då vi går mot en cirkulär ekonomi, bland annat genom cirkulation av näringsämnen och avfall som resurs in i andra system.
Allt detta diskuterar vi på Vattenforum i Almedalen. Läs mer om programmet på nästa uppslag.
Välkommen!
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VATTENFORUM

Program tisdag 4 juli
8:30–9:30

Vatten i Agenda 2030 – hur når vi målen?

Svenskt Vatten, SIWI, Havs- och Vattenmyndigheten

Vatten rör sig från ”källa till hav” och Sverige
har stått som värd tillsammans med Fiji för
FNs Havskonferens. Vad blev resultaten
från konferensen, hur påverkar den arbete
i Sverige mot god vattenkvalitet och vattensäkerhet i bred bemärkelse liksom regionalt
och globalt samarbete?
09:45–10:45

Hur säkerställer vi bra dricksvatten i hela Sverige?
Sydvatten

Dricksvattenfrågan håller på att dela Sverige
i ett A- och ett B-lag. Många kommuner,
inte minst i glesbygden, kan i framtiden
ha svårt att garantera sina invånare ett rent
dricksvatten. Det krävs samarbete över kommungränserna och mellan stad och land för
att lösa denna samhällsutmaning.

Miljöteknik – från innovation till
kommersialisering
Stockholm Environment Institute

Miljöförstörelsen av Östersjön fortsätter att
vara ett problem och påverkar 60 miljoner
människor. Vi tar upp vad som krävs för att
möjliggöra en kommersialisering och implementering av rättvisa teknologier som kan
bidra till win-win lösningar för Sverige och
hela Östersjöregionen.
13:45–14:45

Kommunsammanslagning inte enda lösningen
för kommunal samverkan
Svenskt Vatten

11:00–12:00

Många mindre kommuner brottas med sviktande befolkningsunderlag och svårigheter
att rekrytera och behålla kompetens. Seminariet ger en överblick över utredningen ”Stärkt
kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen”, ger samverkansexempel
från VA-branschen och dialog om framtiden.

Norrvatten

15:00–16:00

Drabbad av tillväxt
Hur kan olika intressen samsas i en expansiv
region? Vilka har företräde till gemensam
mark; jordbruk, industri, skolor, bostäder,
grönområden? Vissa kommuner sitter på
vattentillgångar som fler nyttjar. Vem ska
betala skyddet av tillgångar? Hur säkerställer
kommunen hållbara, långsiktiga lösningar?
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Regionalt vattensamarbete – ingen har råd
att stå utanför
VA SYD

Kraven för vatten- och avloppsförsörjning
skärps. Många av vattenutmaningarna är regionala och genom samverkan kan de hanteras
bättre. Enskilda kommuner kan få svårt att
själva klara de utmaningar som dessa krav
innebär. Har din kommun råd att stå utanför
ett regionalt vattensamarbete?

VATTENFORUM

Program onsdag 5 juli
08:30–09:30

Dyrare kranvatten – lösningen på vattenbristen?
Svenskt Vatten

13:45–14:45

Övergödning från källa till hav
– mer måste göras

Just nu upplever stora delar av Sverige vattenbrist och kommunerna inför bevattningsförbud
för att klara krisen. Hur ska vi hushålla med en
ändlig resurs som alla behöver? Ramdirektivet
för vatten kräver att EU:s medlemsländer
har en prispolitik som ger vattenförbrukarna
incitament till effektiv användning av vattnet. Är
högre pris en del av lösningen på vattenkrisen?

De fem vattenmyndigheterna

09:45–10:45

15:00–16:00

Planer och strategier för havet
– 10 000 nya jobb eller verkningslösa verktyg?
Havs- och Vattenmyndigheten

De åtgärder som görs inom vattenförvaltningen för att minska övergödningen räcker
inte för att nå de uppsatta målen. Vatten
sverige behöver därför diskutera en kompletterande strategi för att lösa problemen från
källa till hav. Vilket ansvar kan olika myndig
heter och sektorer ta i åtgärdsarbetet?

Inga incitament för antibiotikaresistens:
så kan Sverige bidra till hållbar produktion
av läkemedel

Sverige är ett land med en av Europas längsta
kust. Samtidigt har Sverige ett politiskt mål
att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Utnyttjar
vi verkligen möjligheterna med vår långa
kust och våra stora havsområden för att nå
miljömål, ekonomisk utveckling och sociala
målsättningar?

SIWI

11:00–12:00

16:15–17:15

Miljonklipp vid klimatanpassning
Sweco

Alla som köper läkemedel – genom upphandling, receptfria eller receptbelagda köp – bör
kunna ställa miljökrav på produkterna för att
minska föroreningar i tillverkningsprocessen.
Men bristande transparens försvårar insyn i
leverantörskedjor och produktion.

Styrmedel för en hållbar fosforåterföring – är
samhället redo att fatta de nödvändiga besluten?

Klimatanpassning av samhället mot översvämningar är kostsamt men låta bli är dyrare.
Försäkringsbolag rapporterar årligen in
översvämningsskador för flera hundra miljoner kronor. Vi delar med oss av beslutsstöds
analyser vid klimatanpassning och hur stora
samhällsekonomiska vinster kan göras.

Ragn-Sells AB

12:30–13:30

Vikten av regionala strategier för att klara
dricksvattenförsörjningen

Vatten eller kraft, eller vatten och kraft?
Havs- och Vattenmyndigheten

Vattenkraften ska miljöanpassas samtidigt
som en hög andel förnybar energi ska produceras. Nya regelverk är på gång och finansieringsformerna diskuteras. Värdering pågår av
stora och små elproducenter i förhållande till
deras miljöpåverkan. Var i Sverige, i vilka åar
och älvar, ska åtgärder göras?

Ett aktivt vattenreningsarbete kombinerat
med ett ansvarsfullt sätt att återföra de viktigaste resurserna i vårt VA-system behöver
nya styrsignaler. Är samhället redo att fatta de
nödvändiga besluten?
17:30–18:30
WSP

Hur säkrar vi tillgången till dricksvatten? Det
finns förslag om att transportera vatten långa
sträckor för att klara dricksvattenförsörjningen
i samhället. Långsiktigt hållbara VA-planer
behöver utvecklas och politiken har ett stort
ansvar för att så sker.
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VATTEN I AGENDA 2030

Vikten av vatten
för Agenda 2030
och hållbarhetsmålen
Till 2030 ska alla människor ha tillgång till rent vatten, våra hav skyddas och ekosystemen
i sötvattnet bevaras, enligt Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. Vattenfrågan är
central för att nå flera av de 17 hållbarhetsmålen, direkt eller indirekt. Frågan är bara hur
arbetet ska gå till? En sak är säker: utan samarbete mellan offentliga, privata och ideella
aktörer blir det svårt att ro vattenfrågorna i hamn. Svenskt Vattens medlemmar kan spela
en viktig roll – och dessutom dra nytta av ramverket.
TEXT » ULRIKA MANN FOTO » UNSPLASH/JORDAN WHITT

Under Vattenforum
i Almedalen arrangerar
Svenskt Vatten, SIWI och HaV
tillsammans seminariet

Vatten i Agenda 2030
– hur når vi målen?
Tisdag 4 juli, kl 8:30–9:30
Mellang. 1, Trädgården
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VATTEN I AGENDA 2030

i en stor kraftsamling för framtiden, antog FN i

september 2015 en ny agenda för hållbar utveckling,
den så kallade Agenda 2030. Den innehåller 17
globala mål och 169 delmål, som tillsammans fokuserar på de tre dimensionerna av hållbar utveckling:
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Flera mål är direkt kopplade till vatten; mål
6 handlar om rent vatten och sanitet för alla, mål
14 om hav och marina resurser, och mål 15 berör
ekosystem och ekologisk mångfald. De 17 målen
och delmålen går dock ofta in i och är avhängiga av
varandra – och utan att beakta vattenfrågan faller
flera mål platt.
Hur ska Sverige nå målen?
Enskilda stater har det främsta ansvaret för att
genomföra Agenda 2030 nationellt. Vilka ska då
göra jobbet här i Sverige? Vi, tillsammans. Ytterst
ansvarar civilminister Ardalan Shekarabi, uppbackad
av regeringens statsråd som ansvarar inom sina
respektive områden. Regeringen har även tillsatt en
delegation som ska stödja Sveriges genomförande.
Det nationella genomförandet inkluderar också
kommuner, landsting, statliga myndigheter och
Regeringskansliet – men hur snabbt de globala
målen uppnås är också avhängigt engagemanget från
andra aktörer som frivilligorganisationer, näringsliv,
fackliga organisationer och akademi.
Målen kopplas till vattentjänsterna
Vad har då Agenda 2030 med Svenskt Vatten och
dess medlemmar att göra? En hel del. Världens
framtida vattenutmaningar handlar främst om
demografiska förändringar, socioekonomiska tillväxtmönster och klimatförändringar – och målen har
formulerats därefter.
– Många mål för hållbar utveckling är direkt
eller indirekt knutna till hållbar livsmedelsproduktion, rent vatten och sanitet, säger Anna Linusson,
VD på Svenskt Vatten. Vattentjänsternas betydelse
för en hållbar utveckling, i och utanför Sverige, kan
därför inte nog betonas.
Hälsa, skyddade hav och hållbara städer
Det handlar om att vattentjänsterna är starkt knutna
till avgörande faktorer för människors hälsa och
välbefinnande som rent dricksvatten och goda
sanitära förhållanden (målen 3 och 6), till skyddet
av våra hav från utsläpp och från marint skräp som
mikroplaster (mål 14) och dessutom utgör de en
oundgänglig pusselbit för att bygga hållbara städer
och samhällen anpassade till ett förändrat klimat
(mål 11).
– Som exempel kan VA-företagens uppströms
arbete, det vill säga förebyggande mijöarbete, kopplas till målet om hälsa, eftersom vattenrelaterade
sjukdomar minskar om föroreningar och kemikalier
minskar. När det gäller försämrad vattenkvalitet,
spelar övergödningen en viktig roll, något som vi
också påtalar. VA-organisationerna är också med och

bidrar till målet om hållbar energi genom att ta hand
om värme i avloppsvattnet.
Se målen som ramverk
Mycket av det viktiga arbetet för att nå hållbarhetsmålen, bedrivs alltså redan av VA-företagen. Ofta
har, eller planerar, kommunerna också ett program
för Agenda 2030 och det utgör en möjlighet för
VA-organisationerna att vara med och påverka. För
dem finns det därför mycket på att vinna på att se
Agenda 2030 som ett ramverk utifrån vilket de kan
förtydliga sin verksamhet.
– Ramverket kan utgöra en pedagogisk draghjälp
när det gäller att exempelvis motivera en viss investering för olika intressenter, säger Anna Linusson. Det
handlar om att lyfta blicken och se på sina frågor
utifrån en bredare kontext.

KOM IGÅNG MED
AGENDA 2030
• Se över dagsläget.
Kartlägg i vilken omfattning och hur er organisation bidrar redan idag.
• Vad kan ni göra?
Se över var ni brister
och vad ni kan göra
mer av, exempelvis när
det gäller att minska
klimatpåverkan.
• Kommunicera mera.
Tydliggör och använd ert
bidrag till Agenda 2030
i dialogen med kunder
och intressenter.

Öka organisationens attraktionskraft
En ytterligare aspekt på hållbarhetsarbetet, är att det
går att använda det som ett dragplåster vid rekrytering, något som är i fokus inom VA-branschen.
– Vi har en kompetensbrist framför oss och
behöver fler duktiga människor, säger Anna
Linusson. Vi ser att andra attraktiva arbetsgivare är
duktiga på hållbarhetsfrågor och det vore dumt att
försitta en chans att positionera sig. Faktum är ju
att vi producerar Sveriges viktigaste livsmedel och
gör en stor miljöinsats för sjöar och hav – det måste
vi bli bättre på att kommunicera till potentiella
medarbetare. ❧

»

Svenska VA-organisationer
har mycket att vinna på
att relatera sitt arbete till
målen i Agenda 2030 och
kommunicera utifrån det.

Svenskt Vatten nr 3 2017
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VATTEN I AGENDA 2030

SIWI verkar för
vattensamverkan
Vatten förenar hållbarhetsmål, länder, företag, organisationer och människor.

»Vi ser ﬂer och ﬂer
affärsinitiativ, kopplade
till vatten, från svenska
företag och branscher.«
Torgny Holmgren

FOTO: JOHAN RYDBERG
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stockHolm international Water institute

Väv in måltänket direkt
Hur kan då hållbarhetsmålen vara ett redskap för
Svenskt Vattens medlemmar? Främst handlar det om
att arbeta för ökad effektivitet och bättre användning
av vattnet.
– Sådant som berör infrastruktur, hantering av
läckage eller hur vatten kan återanvändas, blir allt
viktigare, säger Torgny Holmgren. De investeringar
som görs nu får vi ju leva med i 50–60 år och det är
otroligt angeläget att väga in dessa aspekter direkt,
eftersom vi inte kommer att ha råd med överkonsumtion av vatten framöver.

Vattenmål och kopplingar
SIWI verkar främst på en internationell arena, där
de strävar efter att sammanföra såväl policy-områden
som sektorer, länder och olika aktörer. På svensk
mark sker arbetet via Swedish Water House, en del
av SIWI. Inom ramen för målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris,
ligger tonvikten på vattnets betydelse som en länk
mellan de olika målen.
– Vi arbetar dels direkt med mål nr 6, vattenmålet, dels med de samverkansfaktorer som finns
mellan målen, där vattnet kan bidra eller vara en
förutsättning för måluppfyllnad, säger Torgny
Holmgren. När vi exempelvis tittar på olika klimatförändringar handlar det väldigt mycket om vatten.

Plats för vatteninnovation
Vårt svenska tänk kan även spilla över på vattentillförsel och -hantering runt om i världen. Åtgärderna
handlar nämligen inte bara om nödvändighet och
tvång; runt hörnet väntar också nya möjligheter,
enligt Torgny Holmgren.
– När det exempelvis gäller läkemedelsrester i
vattnet och hur vi hanterar det, tror jag att svenska
företag, myndigheter och reningsverk kan spela en
framträdande roll med ny teknik och nytt tänk. ❧

(SIWI) har en vision. Den handlar om att världen
ska bli medveten om vattnets unika betydelse och
börja handskas med vattnet på ett hållbart, rättvist
och effektivt sätt. Och det finns flera tecken på att vi
är på rätt väg, enligt SIWI:s VD Torgny Holmgren.
– Varje år under World Water Week, SIWI:s
stora event med över 3 200 deltagare från 130 länder, har vi en temperaturmätare när det gäller arbetet
med att genomföra de nya internationella vattenmålen. Vi kan nu tydligt se att vattenfrågor börjar få ett
annat fokus och kommer upp på agendan globalt.

VATTEN I AGENDA 2030

HYDRUS

ULTRALJUDSVATTENMÄTARE

Det bästa valet för framtiden
EGENSKAPER

• Tillverkat i robust mässing
• Dubbla radiotelegram för Drive-By och nätverk
• 16 års batterilivslängd
• IP68 för brunnsmontage
• Läckageövervakning
• Mätning och lagring av vatten- och omgivningstemperatur
www.diehl.com/metering
info-dmse@diehl.com
Telefon +46 (0)8 800 400
Svenskt Vatten nr 3 2017
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Från källa
till hav hos HaV
Aktiviteter på land påverkar den marina och kustnära miljön.

i aPril 2016 gav regeringen 85 olika myn-

»80 procent av
föroreningarna i haven
kommer från land,
vilket gör att vi måste
jobba uppströms.«
Jakob Granit

digheter i uppdrag att bidra med underlag för
Sveriges genomförande av Agenda 2030. En av
dessa är Havs- och vattenmyndigheten (HaV), som
arbetar för en hållbar förvaltning av hav, sjöar och
vattendrag.
– Inget annat område än vatten belyser lika
tydligt att vi måste samarbete lokalt, regionalt och
globalt, säger Jakob Granit, Generaldirektör för
Havs- och vattenmyndigheten.
HaV:s övergripande perspektiv handlar om de
viktiga flödena vatten, energi, föroreningar och om
hur vi förvaltar fiskeresurserna. Fokus ligger på att
koordinera förvaltningen från källa till hav, eftersom
HaV som nationell myndighet har en särskild möjlighet att kustplanera tillsammans med kommuner
och länsstyrelser, liksom att hantera havsplaneringen
inom ramen för EU-samarbetet.
Allt hänger ihop
Agenda 2030 är en bra modell för att förklara
hur miljöarbetet hänger ihop via vattnet. För
hänger ihop gör det: övergödning med överfiske,
översvämningar med torka, havsföroreningar med
landprocesser.
– Ekosystem i kustområden och marina miljöer
nedströms kan påverkas negativt av den utveckling
som sker uppströms på land och floder, säger Jakob
Granit. Det är viktigt att förstå de kopplingarna
som finns, från källa till hav, för att säkerställa ett
välmående ekosystem i hela kedjan.

FOTO: JOHAN RYDBERG
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Hållbara vattenburna ekosystem är också en förutsättning för social och ekonomisk utveckling. Därför
kopplar HaVs arbete ihop målen som direkt berör
vatten, mål 6, 14 och 15, med andra mål i agendan,
särskilt mål 1 om att utrota fattigdom och mål 2 om
en tryggad livsmedelsförsörjning.
Bättre globalt samarbete
I juni ordnade Sverige och HaV tillsammans
med Fiji en stor FN-konferens i New York som
handlade om världshaven och kopplingarna till de
landbaserade processerna. Syftet var att stärka den
globala havsförvaltningen. Här kan Svenskt Vattens
medlemmar också bidra genom att lyfta blicken och
se de övergripande kopplingarna.
Den stora frågan just nu är vattenbristen, där
ansvaret ligger på många olika aktörer. Sverige har
mycket att lära av andra länder som tampats med
vattenbrist länge.
– Problemen kommer vi bara tillrätta med om vi
jobbar strategiskt tillsammans, säger Jakob Granit.
Det är viktigt att vi får upp ögonen för kopplingarna
mellan exempelvis klimatförändringar, grundvatten
och dricksvatten. ❧

SKYDD AV VATTENTORN

Teleoperatörer söker ledningsrätt
på kommunala vattentorn
De flesta vattentorn i Sverige har idag antenner placerade på toppen eftersom de
utgör en hög plats. Teleoperatörerna behöver då inte bygga en egen mast. Hittills har
kommunerna och operatörerna kommit överens genom avtal, men i flera fall har opera
törerna börjat tvinga sig fram genom att söka ledningsrätt. Svenskt Vatten anser att
detta rimmar illa med de allt större säkerhetskraven på dricksvattenanläggningar.
TEXT » GILBERT NORDENSWAN FOTO » ADOBE STOCK

utbyggnaden av mobiltelefonnätet har lett
till att kommunala vattentorn och andra fastigheter
har blivit eftertraktade fundament för mobiloperatörernas antenner. Då kommunerna har ett starkt
intresse av att telekommunikationen ska vara så
välfungerande som möjligt har de hittills gått med
på detta.

Ökad säkerhet för dricksvattenförsörjningen
Jämfört med när kommunerna ursprungligen tillät
antenner på vattentornen har kravet på en säker
dricksvattenförsörjning ökat markant, till exempel
att skydda dricksvattentäkter, förbättra dricksvattenverken och god säkerhet på hela den allmänna
dricksvattenanläggningen. Vattentornen, som är en
viktig del av den allmänna anläggningen, är därför
ett angeläget samhällsviktigt skyddsintresse.
Det är viktigt att ägaren av vattentornet har
kontroll över vilka installationer som uppförs på
fastigheten och vilka som tillträder fastigheten.
Många kommuner har därför valt att genom länsstyrelsen klassa vattentornen som skyddsobjekt enligt
skyddslagen och skyddsförordningen. I de flesta
fall måste till och med teleoperatören ledsagas av
vaktbolag när de tillträder vattentornet, som oftast
annars är obemannat.

lämpligen tillgodoses bättre på annat sätt än genom
ledningsrätt, exempelvis genom frivilliga avtal.
Eftersom säkerheten är så viktig på dricksvattenverken bör också vattentornen ha ett starkt skydd,
vilket också talar emot att ledningsrätt ska medges.
De två ledningsrättsbesluten är överklagade och
Svenskt Vatten träffar bland annat Lantmäteriet och
Livsmedelsverket den 13 juni för att diskutera dessa
frågeställningar. ❧

»Vattentornen behöver
ett starkare skydd.«
Gilbert Nordenswan, jurist Svenskt Vatten

Samtal med Lantmäteriet och
Livsmedelsverket
Två teleoperatörer har nyligen fått ledningsrätt
på vattentorn. Lantmäteriets inställning är att
då kommunerna har tillåtit operatörerna att
installera antenner i vattentornen så kan de även
få ledningsrätt. Svenskt Vatten anser dock att
dricksvattensäkerheten har skärpts sedan antennerna
ursprungligen installerades. En ledningsrätt gäller för
all framtid och vilka konsekvenser det kan medföra
är osäkert. Antennernas placering och funktion bör
Svenskt Vatten nr 3 2017
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» Giftigt brandskum
läckte ner i
grundvattnet «

Övning av släckning med skum inom Försvarsmakten 2017.
Här används skum som inte innehåller PFAS och är ofarligt för miljön.
FOTO » MATTIAS NURMELA, FÖRSVARSMAKTEN
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Miljölarmet slog ner som en bomb i Ronneby i december
2013. Provsvar visade att dricksvattnet innehöll höga
halter av PFAS (perfluorerade ämnen) som kan vara
hälsofarliga. Kommunledningen fick lägga allt åt sidan
och ta itu med det akuta problemet.
TEXT » LARS EDLING FOTO » MATTIAS NURMELA, FÖRSVARSMAKTEN OCH LARS EDLING
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»V

i blev fullständigt tagna på sängen och lite
chockade, berättar Magnus Widén, kommun
direktör i Ronneby.
Med hjälp av pengar som blivit över i
budgeten för regional miljöövervakning hade
Länsstyrelsen testat grundvattnet för ett antal olika
ämnen – bland annat PFAS – som man tidigare inte
hade undersökt. Myndigheten hade misstankar om
skadliga ämnen i grundvattnet.

Ingen anledning att misstro
Ronneby kommun däremot hade dittills inte haft
anledning att misstro sitt dricksvatten. Det fanns
inte heller någon tillsynsvägledning som sade att
man skulle kontrollera dricksvatten för PFAS.
När beskedet om de höga PFAS-halterna nådde
stadshuset, råkade en lång rad kommunanställda
vara samlade till ett möte. Mötet fick ta paus och en
intensiv aktivitet utbröt.
– Först kollade vi att Brantafors vattenverk – där
man funnit de höga halterna – hade stoppats vilket
också hade skett. Sedan fick informationsavdelningen
gå ut till allmänheten och redogöra för läget – via

Magnus Widén, kommundirektör i Ronneby , dricker
Ronnebys kommunala
vatten som numera inte
innehåller höga PFAS-halter.
FOTO » LARS EDLING
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media och på hemsidan. De första dagarna hade
vi telefonjour. Vi trodde det skulle bli en väldig
anstormning, men märkligt nog var det ytterst
få som ringde då. Sammanlagt hade cirka 5 000
människor haft PFAS-vattnet i sina kranar under
längre eller kortare tid, säger Widén.
Lugnande besked
En tjänsteman i stadshuset kände till en rapport
om att brandskum kunde innehålla PFAS. Därför
kontaktades Försvarsmakten – flygflottiljen F17 är
stationerad i Kallinge strax norr om Ronneby. Man
visste att F17 regelbundet brukade öva att släcka
bränder med brandskum. Kommunen hörde också
av sig till Livsmedelsverket för att ta reda på hur pass
farliga perfluorerade ämnen är.
– Livsmedelsverket reagerade mycket snabbt
och meddelade att det inte fanns några riktvärden
för PFAS i dricksvatten men att man beräknade att
TDI (tolerabelt dagligt intag) för PFOS i vissa fall
kunde ha överskridits. Vi fick dock ett lugnande
besked som sa att det inte förelåg någon akut förgiftningsfara för dem som hade druckit av vattnet.

REPORTAGE PFAS I KALLINGE

Sett till hela den drabbade befolkningen fanns dock
sannolikt en viss risk för hälsopåverkan.
Högsta halterna närmast flygflottiljen
De abonnenter som hade betjänats av Brantafors
kopplades istället till Ronnebys andra vattenverk
– Kärragården. De två vattenverken fungerar som
varandras reserver. Den ökade belastningen gjorde
att Kärragården nu låg nära sin maxkapacitet. Även i
Kärragårdens vatten fanns spår av PFAS men halten
var mycket låg, under 50 nanogram per liter vatten
vilket anses ofarligt (se faktarutan).
Tänkbara PFAS-källor på den civila sidan
kollades, till exempel gamla kommunala deponier
och räddningstjänstens användning av brandskum,
men kunde snart uteslutas. Provtagningen visade att
de högsta halterna fanns i råvattentäkterna närmast
brandövningsplatsen på flygflottiljen. Försvarsmakten
tog egna prover inom sitt område och drog samma
slutsats: brandskummet var föroreningskällan.
– Vi hade mycket bra dialog med
Försvarsmakten. Vi var inte överens i allt men kunde
ändå vidta åtgärder i samförstånd, säger Widén.
➤

PFAS – FAKTA
• PFAS, eller perfluorerade alkylsyror, är ett samlingsnamn för cirka 3 000
syntetiskt framställda ämnen. De är mycket beständiga och bryts inte ned
i naturen.
• De farligaste PFAS-ämnen som fanns i mycket höga halter i dricksvattnet
från Brantafors vattenverk var PFOS och PFHxS. Även halten av PFOA var
förhöjd. PFOS förbjöds inom EU 2008.
• Livsmedelverket har inte bestämt riktvärden för PFAS i dricksvatten men
har lämnat rekommendationer som innebär att 11 olika PFAS-ämnen
analyseras i dricksvatten. Summan av ämnena bör understiga 90 ng/l.
• Rekommendationerna har tagits fram för att långsiktigt minimera
exponeringen av PFAS.
• Mellan 90 och 900 ng/l: vidta snarast åtgärder så att halten sänks under
åtgärdsgränsen 90 ng/l.
• Över 900 ng/l: vattnet bör ej drickas eller användas till matlagning.
• Provsvar visade en PFAS-halt på 5 970 ng/l (2013-12-03) och 10 380 ng/l
(2013-12-10) i utgående dricksvatten från Brantafors vattenverk (siffrorna
är summan av 12 olika PFAS-ämnen där PFOS dominerar).
• En enskild råvattentäkt (G7) visade en PFAS-halt på 22 161 ng/l vatten.
Källor: Livsmedelsverket, Alcontrol och Naturvårdsverket.
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Nya grusfilterbrunnar
I Brantafors upptäcktes att kolfiltren som normalt
borde ha sugit upp de perfluorerade ämnena
var mättade. Filtren byttes och på våren 2014
återstartades Brantafors på försök – dock med de
två mest förorenade vattentäkterna avstängda. Till
en början hade de nya kolfiltren god effekt, men de
mättades snabbt och på hösten samma år stängdes
vattenverket åter.

Kommunen tog så småningom
fram kartor som visade vilka
bostadsområden som haft
förorenat vatten i sina ledningar.
Invånarna kunde sedan kolla i
en pärm i stadshuset exakt vilka
gatuadresser som berördes.
FOTO » LARS EDLING

Sökandet efter andra användbara vattentäkter hade
redan börjat och på våren 2015 inledde Ronneby
Miljö & Teknik (kommunens helägda bolag som
ansvarar för dricksvattnet) projekteringen av nya
brunnar i Karlsnäs sju kilometer norr om den
förorenade vattentäkten. På hösten borrades fyra
grusfilterbrunnar varav en kopplades till Brantafors
via provisoriska ledningar ovan mark. Därmed
kunde vattenverket åter leverera vatten och avlasta
Kärragården.
Fler drabbade
Widén medger att kommunen i början missade att
tydligt informera vilka bostadsområden som hade
haft förorenat vatten i sina ledningar.
– Först nämnde vi bara Kallinge men även norra
Ronneby hade fått sitt vatten från Brantafors. Därför
tog vi under våren 2014 fram kartor som visade
exakt vilka områden som berördes. I stadshuset
placerades även en pärm där invånarna kunde kolla
vilka adresser som varit anslutna till Brantafors.
PFAS-föreningen upprättas
För att etablera direktkontakt med de drabbade
invånarna ordnades offentliga möten i Kallinge. På
första mötet hösten 2014 kom 300 personer.

FOTO » ADOBE STOCK
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Blev kommunledningen hårt ansatt?
– Många Ronnebybor var så klart oroliga men det
blev ingen hätsk stämning gentemot kommunen.
Försvarsmakten däremot fick ta emot en hel del
upprörda synpunkter, berättar Widén.
På våren 2015 bildades PFAS-föreningen för att
tillvarata de drabbade invånarnas intressen. Beroende
på gatuadress och inflyttningsår varierar tidsrymden
som medlemmarna har varit utsatta för PFAS men
många har använt det förorenade vattnet under
närmare 30 år. I juni 2016 skickade föreningen
en ansökan till Blekinge tingsrätt om stämning av
Ronneby Miljö och Teknik AB.
– PFAS-föreningen vill att de utsatta ska få
ekonomisk kompensation och det är något som
rättsprocessen får ta hand om. Rättegången startar
sommaren 2017 vid tingsrätten i Karlskrona. Då
avgörs i ett första steg vilket lagrum som ska gälla.
Ronneby kommun företräds av Länsförsäkringars
jurister.
En uppgörelse mellan kommunen och
Försvarsmakten har också slutförts.
– Dels har vi haft en dialog kring föroreningens
spridning, dels har en ekonomisk överenskommelse
ingåtts. Försvarsmakten ersätter kommunen och
Ronneby Miljö & Teknik för de kostnader man haft
med direkt koppling till arbetet med föroreningen,
förklarar Widén.
Försvarsmaktens användning av det PFAShaltiga brandskummet pågick vid övningar från början av 1980-talet och fram till 2013 då föroreningen
upptäcktes. Övningarna genomfördes på ett antal
militära flygplatser och marinbaser i landet, bland

REPORTAGE PFAS I KALLINGE

annat i Tullinge och Uppsala. Även på dessa platser
har förhöjda PFAS-värden konstaterats men det
är Ronneby som har blivit värst drabbat. Numera
använder Försvarsmakten ett övningsskum som inte
innehåller PFAS och inte utgör någon miljöfara.
– Men vid skarpa lägen, ifall det brinner i
ett flygplan och man ska rädda livet på en pilot,
kommer det PFAS-haltiga brandskummet att
användas eftersom det är så oerhört effektivt. Tiden
för släckning och att få ut piloten är mycket kort.
Tyvärr finns ännu ingen fullgod ersättare som inte
innehåller PFAS, men det av EU förbjudna ämnet
PFOS är borttaget, påpekar Folke Borgh, jurist vid
Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.
Långtidsuppföljningsstudie
Redan på våren 2014 inledde AMM (Arbets- och
miljömedicin) en långtidsuppföljningsstudie för att
övervaka de drabbade invånarnas hälsa.
– Vi vet att perfluorerade ämnen kan ha en
hormonstörande verkan. De misstänks kunna
påverka fostertillväxten och öka risken för barnfetma, förhöjda blodfetter, sköldkörtelpåverkan samt
njur- och testikelcancer. Men mycket är fortfarande
oklart, säger professor Kristina Jakobsson, forskare
vid AMM i Göteborg och Lund.

Hon förklarar att man aldrig säkert kommer att
kunna slå fast att det är PFAS-vattnet som har
orsakat en viss sjukdom hos en enskild individ.
Men genom att observera hälsan hos hela den utsatta
gruppen och jämföra med en kontrollgrupp som
inte har druckit av vattnet men annars levt under
likvärdiga förhållanden, kan man få en bra bild av
hur PFAS-vattnet har påverkat människorna.
– Ännu är det för tidigt att dra några slutsatser,
studien ska ju pågå i flera decennier. Just nu bearbetar vi de data vi hittills har samlat ihop, framförallt
via regelbunden blodprovstagning. Inom något år
ska de första resultaten presenteras.
Fortfarande tillåtna
Den värsta konsekvensen av föroreningen är den
osäkerhet och oro som invånarna tvingas leva med,
menar Magnus Widén.
– Detta hade de kunnat slippa om man
nationellt och internationellt gjort en ordentlig
riskbedömning av ämnena innan de kom ut på
marknaden. Men de används av räddningstjänster,
kemtvättar, betongfabriker och andra industrier över
hela världen – och är fortfarande tillåtna. ❧

»Numera använder
Försvarsmakten ett
övningsskum som
inte innehåller PFAS
och inte utgör någon
miljöfara.«

Nödvattendagarna
M

ånga organisationer saknar fortfarande tillräcklig
beredskap för att kunna hantera allvarliga dricksvatten
störningar. Under hösten 2017 bjuder Livsmedelsverket därför
in till Nödvattendagarna på 14 orter i landet, då vi presenterar
en helt ny guide för nödvattenplanering. Vi välkomnar såväl
dricksvattenproducenter som kommunala beredskapssam
ordnare och säkerhetschefer.
Seminarierna är kostnadsfria, men antal platser är begränsat så
anmäl dig direkt till mats.eriksson-uhr@slv.se. Ange vilken
ort du kommer till, så får du mer information från oss.
Kontaktperson är Christina Nordensten, Livsmedelsverket,
telefon 01817 55 00. Sista anmälningsdag är 14 dagar före
respektive seminarium.

Göteborg
Malmö
Bromma
Norrköping
Kalmar
Uppsala
Borlänge
Luleå
Umeå
Sundsvall
Örebro
Karlstad
Hässleholm
Nässjö

17 okt
18 okt
24 okt
25 okt
26 okt
7 nov
8 nov
22 nov
23 nov
24 nov
28 nov
29 nov
5 dec
6 dec

Hösten
2017

13.00–16.30
08.30–12.00
13.00–16.30
08.30–12.00
08.30–12.00
13.00–16.30
08.30–12.00
13.00–16.30
08.30–12.00
08.30–12.00
13.00–16.30
08.30–12.00
13.00–16.30
08.30–12.00
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Mats Rostö:

»Vi är alla
ambassadörer
för vår bransch «
Mats Rostö är muraren som blev byggnadskonstruktör
som blev vatten-vd. Efter 25 år i branschen har han nu
tagit sig an sin hittills tuffaste utmaning. Som vd för
Nacka vatten och avfall ska han trygga vattenleveransen
i en kommun som växer i rekordfart.
TEXT OCH FOTO » MIA WIBACKE BORNBERGER

P

å sätt och vis kan man säga att cirkeln slöts för Mats Rostö
när han den 1 november i fjol installerade sig som vd för
det nyetablerade kommunala bolaget Nacka vatten och
avfall, med kontor i Nacka stadshus. De ursprungliga
rötterna har han i Farsta i södra Stockholm, men han
bodde också i Fisksätra i Nacka under uppväxten.
– Det är roligt att befinna sig här igen, säger han och blickar bort
mot det 47,5 meter höga och 30 år gamla Jarlabergs vattentorn, som
med sina abstrakta mönster är ett av Nackas mest kända landmärken.
Utanför stadshuset och parkeringen där Mats Rostö laddar sin
el-bil om dagarna växer Nacka kommun med ofattbar fart. Exploateringsingenjörerna arbetar årligen med hundratals detaljplaner och
byggprojekten pågår överallt, framför allt i området runt det centrala
Sickla, som ska expandera kraftigt de närmaste 15 åren. Invånarantalet
passerade nyligen 100 000, vilket placerar kommunen i samma
storleksklass som Halmstad, Gävle och Eskilstuna.
➤
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PERSONPORTRÄTT MATS ROST

Namn och ålder: Mats Rostö, 51 år.
Familj: Hustru, tre söner, 11, 22 och 26 år.
Bor: Skarpnäck i södra Stockholm.
Gör: Vd för Nacka vatten och avfall.
Kör: Mitsubishi Outlander PHEV (laddhybrid).
Kran eller kolsyrat: Kranvatten.
Det gör jag i sommar: Njuter i Stockholms skärgård eller vid Siljan.
Favoritplats i Nacka: Skogarna runt Hellasgården.
Lyssnar gärna på: Taube, Robert Broberg, Weeping Willows.
Viktig fråga för bolaget:
Det ska vara lätt att göra rätt när det kommer till hållbarhet och miljö.
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Och det är här den stora utmaningen ligger för
Nacka vatten och avfalls nye chef: att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för att ro de väldiga
exploateringsprojekten i hamn.
– Vårt bolag startades dels för att kunna erbjuda
fler och bättre miljösmarta och hållbara avfalls- och
VA-lösningar, men framför allt för att etablera en
sakkunnig organisation som klarar att möta behovet
av en hållbar infrastruktur i alla de bostadskvarter
som nu tar form i snabb takt. Vi arbetar intensivt för
att bidra till en bärkraftig samhällsutveckling och i
Nacka finns en lång tradition och mycket erfarenhet
inom området. Det ska vi föra vidare och utveckla.
Att Mats Rostö hamnade i VA-branschen var
till stor del en slump. Han är murare i grunden och
siktade tidigt in sig på att bli byggnadsingenjör. Efter
att ha utbildat sig på Stockholms tekniska institut
och sedan avverkat ett par år på fastighetsbolaget LE
Lundberg i Norrköping kom han tillbaka till huvudstaden. Han fick jobb på ett arkitektkontor i Gamla
stan, men den karriären satte det tidiga 1990-talets
byggkris effektivt stopp för.
Mats Rostö började i stället arbeta på Norrvatten
och via konsultbolaget Ramböll sedermera i Gävle
som vd med uppdraget att starta det regionala
VA-bolaget Gästrike vatten.
– Det är mycket tillfälligheterna som avgör
var man hamnar i livet. Jag har varit hantverkare,
entreprenör och konsult. Nu sitter jag som beställare
av just de tjänsterna och jag tror det är en tillgång
att ha suttit på många stolar runt ett och samma
”projektbord”. De samlade erfarenheterna bidrar
förhoppningsvis till bättre beslut.
Nacka vatten och avfall köper och distribuerar
sitt vatten från Stockholm Vatten och Avfall, som
hämtar vattnet från Mälaren. Det gör Norrvatten
och Telge (Södertälje) också. Det är dessa tre leverantörer som förser Storstockholms cirka två miljoner
invånare med vatten.
Eftersom Nacka står utan egen vattentäkt är en
av nyckelfrågorna för Mats Rostö att kunna säkra
vattenförsörjningen i kommunen, om Stockholm
Vatten och Avfall av någon anledning skulle stänga
sina kranar.
– Skulle det bli en stor kris av något slag så är
det Stockholms stadskärna som ligger högst upp på
prioriteringslistan när det gäller vattenförsörjningen.
Så vi måste ställa oss frågan, vad har vi för beredskap
om och när det händer någonting? Hur ska vi säkra
vattenleveransen för våra kunder i Nacka, som är
väldigt beroende av vad som händer i Mälaren? En
åtgärd är vår nödvattentäkt som vi håller på att förbereda för att den effektivt ska kunna tas i bruk med
kort varsel om så skulle behövas.
Parallellt med detta löper säkerhetsfrågan och
risken för eventuella sabotage. Och det är, enligt
Mats Rostö, nödvändigt med en övergripande
analys av bolagets säkerhetsmedvetenhet och fysiska
anläggningar.

PERSONPORTRÄTT MATS ROST

– Samhället har förändrats och vi måste vara förberedda. Desto mer vi samarbetar inom branschen,
desto säkrare och tryggare blir vattenförsörjningen.
VA-bolagen konkurrerar ju inte i egentlig mening
och har allt att vinna på att hjälpas åt, vilket vi också
gör. Och vi arbetar alla mot samma mål, oavsett om
vi hämtar vatten ur Mälaren eller ur Bolmen. En
enkel och bra standard som snabbar på arbetet och
kvalitetssäkrar vattnet gynnar alla.
Mats Rostö är också mån om att Nacka vatten
och avfall ska vara ett VA-bolag som vårdar relationen
med de boende i regionen. Och ju fler synpunkter
och frågor som kommer in från allmänheten, desto
bättre är det för företagsutvecklingen.
– Kommunikation och information är några av
de mest väsentliga bitarna. Vi ska jobba långsiktigt,
modernt och vara nyfikna och närvarande där våra
kunder finns.
VA-branschen har svårt att locka till sig
kompetent personal, inte minst från den
yngre generationen som ska ut i arbetslivet.
Hur ser du på det?
– Återigen, det handlar om kommunikation och
att vi alla är ambassadörer för branschen och vår

verksamhet. VA är en spännande sektor och man
behöver inte bli spelutvecklare för att få vara med
om häftiga saker, det kan vi erbjuda här hos oss, ett
modernt reningsverk är hitech så det förslår. Men vi
behöver engagera oss i lärosäten och högskolor som
vill vara med och utveckla utbildningar inom vår
bransch, det behövs på alla plan. Av egen erfarenhet
vet jag att det finns ett intresse och vilja för detta –
och stor potential.
Mats Rostö ser också en öppning till nya
medarbetare via den våg av nyanlända som kommit
till Sverige de senaste åren. Bolaget samarbetar redan
med Arbetsförmedlingen men behöver göra mer,
anser han.
– Jag är alldeles övertygad om att det finns
mängder med hög kompetens inom VA bland våra
nyanlända, de har bara inte haft möjlighet att ta
sig in i branschen på grund av exempelvis språkförbistringar. Men det behövs folk inom hela sektorn,
behovet har funnits länge, och det tänker vi ta ett
större grepp om.
– För att möta den utmaning som vi står inför i
Nacka är det viktigt att vi är en attraktiv och kreativ
arbetsgivare. Jag vill att vår organisation ska sjuda av
liv – det är en stark drivkraft. ❧

KALK RENAR

VATTEN
NORDKALKS PRODUKTER GER OSS RENARE
VATTEN OCH ÄR ETT EFFEKTIVT
MEDEL MOT FÖRSURNING.
www.nordkalk.se

Kontakt
Solveig Jakobsson, 010-476 25 51

Member of Rettig Group
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BILTVÄTTARHELGEN

Biltvättarhelgen
2017 blev viral
Årets kampanj inför Stora Biltvättarhelgen 22–23 april fick stor spridning digitalt.
Svenskt Vatten samarbetar med flera kända influencers (Instagramprofiler) som under hashtaggen
#biltvättartid, sprider korta humoristiska filmer om vad de gör under tiden de tvättar bilen.
att samarbeta med välkända influencers för att nå
den yngre målgruppen bilförare är ett nytt grepp för att göra
biltvättarbudskapen virala. Våra influencers delade flera kortfilmer med biltvättarbudskap om #biltvättartid och hur man
tvättar bilen rätt, vilket till dags dato har genererat cirka
673 000 visningar. Målsättningen var cirka 100 000 visningar, vilket alltså har överträffats med god marginal.
Beteenden är svåra att förändra, framförallt sådana som
inte direkt kopplas till påtagliga konsekvenser. Kampanjens
målsättning formulerades därför till att framförallt nå framtidens bilister, dvs huvudsakligen personer i åldern 18–25 år
– en åldersgrupp som sannolikt inte hunnit etablera ovanan
att fultvätta bilen på gatan.

Biltvättarhelgen genomfördes för fjärde gången 2017.
Flera andra aktörer hänvisar till den i egna kampanjer,
bland annat Svanen, OKQ8 och Hållbar Biltvätt. hållbar
Biltvätt är ett initiativ av Svensk Bensinhandel där man
bland annat uppmärksammar en rapport om biltvätt
och biltvättens miljöpåverkan.

@pojkendrommer

Brutet vatten
Marknadens minsta hörnmodell!
Radonett AirGap 60/5 – Pumpstationsmodell
Radonett Airgap uppfyller SS-EN 1717
kategori 5 och har mer än 40 miljoner
drifttimmar sedan 1994.

@danielnorbergs, @emilnorbergs
@lucas_simonsson

Radonett AirGap
+ invändig rostfri 3-faspump

NYHET!

skyddad mot aggresiv miljö

Hörnmodell!

+ styrning via givare och PLC
+ inga krånglande
och läckande flottörer

@frureinhold

mjukstängande magnetventil
kompletta aggregat
191

driftsäker och kort installationstid
frekvensstyrning som tillval

38
0

418,41

tank i syrafast rostfritt stål Aisi 316

0

larm och torrkörningsskydd

5
8,
41

5 olika modeller

119,44

+
+
+
+
+
+
+

488,46

0248-107 00

www.radonett.se

info@radonett.se

Sex influencers fick i uppdrag att lägga ut filmer om vad
de gör av sin biltvättartid på Instagram: @lucas_simonsson
(som nyligen kammade hem priserna Årets Facebook, Årets
Instagram, Årets stjärnskott i tävlingen Guldtuben 2017),
@danielnorbergs, @emilnorbergs, @mandokicirillo,
@frureinhold, @pojkendrommer
Filmerna finns tillgängliga för alla Svenskt Vattens medlemmar (se verktygslådan för kommunikatörer på Svenskt
Vattens webbsida) att publicera och sprida till och med juli
2017. Använd #biltvättartid och lägg gärna ut egna filmer! ❧
TEXT » KRISTINA MELANDER FOTO» JOHNNY KÄÄPÄ/ FOTOSCENEN
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DRICKSVATTENKONFERENSEN

Frontfigur för vattenkampanjen ”Vattensmart”
är kamelen Törsten från Vattikranen.

Nationella dricksvattenk
onferensen 2017
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TEXT » GISELA HOLM

FOTO» GISELA HOLM
OCH

Ultraﬁlter i närbild från
anläggningen i Lackarebäck.

Konferensen spelades in
av Utbildningsradion (UR)
och kommer att sändas på
Kunskapskanalen för att
sprida arbetet med dricksvatten till en bredare publik.

FRANK PALM
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VATTENRESAN

Vattenresan
Vattenambassadören, miljöinspiratören och världsfotografen Mattias Klum fortsätter sin
resa genom Sveriges 21 län för att ta bilder på vårt viktiga vatten och samtala om dess värde.
Hittills har Mattias besökt 13 län och näst på tur är Visby, Gotlands län, under Almedalsveckan
då Mattias deltar på Vattenforums (Svenskt Vatten, SIWI, Havs- och Vattenmyndigheten)
Vattenmingel 4 juli och besöker Region Gotlands tält den 5 juli.
Läs mer om de senaste resestoppen nedan och på
www.svensktvatten.se/vattenresan
Följ även Instagramkontot @vattenresan, där din
vattenbild kan dyka upp om du taggar #vattenresan.

DALARNAS LÄN/RÄTTVIK 23 MAJ

Mattias Klum invigde naturreservatet Vattholmsskären tillsammans med Eric Marcus, som förra året
tog emot Svenska juniorvattenpriset för sin undersökning av skären. Invigningen bestod i att slänga i
en flaskpost där det låg ett brev med budskapet att
skären skulle skyddas för all framtid. Med på båten
var markägare, representanter från näringsliv, politik
och VA-branschen. Närmar 60 personer fick lyssna
på Mattias Klum när han förklarade hur viktigt det
är att bilda naturreservat för att bevara naturen till
kommande generationer.

VÄRMLANDS LÄN/KARLSTAD 16 MAJ
Mattias besökte Vattenstämman,
Svenskt Vattens årliga föreningsstämma
och Sveriges största samtalsarena om
aktuella vattenfrågor. Mattias deltog på
presskonferensen och berättade om sitt
engagemang för vattnets värde och vad
han har lärt sig och fått erfara under
Vattenresans första halva.

HALLANDS LÄN/HALMSTAD 26 APRIL

Vattenresans stopp i Halmstad var välkommet då det råder bevattningsförbud
till följd av de låga grundvattennivåerna.
Under ett frukostmöte träffade Klum tjänstemän och politiker i Halmstad för att diskutera hur man kan lösa vattenbristen.

GÄVLEBORGS LÄN/GÄVLE 6 APRIL

Vart kommer vattnet ifrån? Kan det
ta slut? Hur gör man dricksvatten?
Hur kommer det vara i framtiden och
hur är det i andra länder? Dessa och
andra frågor pratade världsfotografen
Mattias Klum med mellanstadieelever
och studenter från Högskolan i Gävle.

UPPSALA LÄN/UPPSALA 10 MAJ
Uppsala Vatten återinvigde ett
gammalt pumphus tillsammans
med fotografen och författaren
Mattias Klum samt elever från
årskurs fyra på Uppsävjaskolan.
Pumphuset har rustats upp för att
kunna ta emot tusentals elever i
utbildnings- och informationssyfte.
Under invigningen fick eleverna
chansen att ställa sina vattenrelaterade frågor till Uppsala Vatten
och Mattias Klum.

VÄSTMANLANDS LÄN/KÖPING
29 MAJ

Kommunstyrelsens ordförande
Elizabeth Salomonsson och
Mattias Klum invigde Köpings
kommuns nya vattenverk. Media,
politiker och anställda från Köpings
kommun bjöds in för att delta
vid invigningen och visningen av
anläggningen.

NÄSTA STOPP PÅ VATTENRESAN

VISBY,
ALMEDALEN

4–5 JUNI
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SKELLEFTEÅUTBROTTET

Hälsoläge – systemet för tidig sjukdomsupptäckt
som kan spara miljoner
En ny studie om det stora magsjukeutbrottet i Skellefteå 2011 visar att utbrottet gick oupptäckt förbi under
flera månader. Med dagens system för tidig sjukdomsupptäckt, som Folkhälsomyndigheten håller i, hade
utbrottet kunnat begränsas kraftigt och besparat samhället stora kostnader. TEXT » PÄR BJELKMAR
totalt drabbades cirka 20 000 individer i utbrottet, som

orsakades av parasiten Cryptosporidium.
Folkhälsomyndigheten har sedan dess utvecklat ett system för
tidig upptäckt och lägesbild av exempelvis infektionssjukdomar
i befolkningen, kallat Hälsoläge. Hälsoläge utför dagligen automatiska analyser av rapporterade symtom till 1177 Vårdguiden,
landstingens och regionernas tjänst för sjukvårdsrådgivning.
I en ny vetenskaplig artikel som accepterats för
publicering i BMC Public Health presenterar forskare vid
Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheten i Västerbottens
läns landsting resultaten från den epidemiologiska undersökningen från det stora vattenburna utbrottet i Skellefteå som
pågick i början av 2011. Både den enkät som skickades ut efter
utbrottet och analys av samtal till 1177 Vårdguiden visar att det
framförallt var personer som bodde i leveransområdet för vattenverket Abborrverket som blev infekterade.

NYA RAPPORTER OCH PROJEKT
Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget forsknings- och utvecklingsprogram om kommunal VA-teknik.
Här har vi samlat nya rapporter och projekt
som du även hittar på svensktvatten.se.
NYA SVU-RAPPORTER

» Miljönyttan av uppströmsåtgärder
för minskad spridning av läkemedel
till miljön
I kartläggningen har ett urval av uppströms
åtgärder undersökts. Genom optimerad
användning eller utökad rening av läkemedel kan dessa åtgärder bidra till en
minskning av den totala konsumtionen och
därmed utsläppen av läkemedel till miljön
och samtidigt öka patientsäkerheten samt
bidra till minskade kostnader för samhället.
Rapport: C_IVL2017-B2280
Författare: Lisette Graae, Jörgen Magnér,
Sven-Olof Ryding, Robin Westergren
» Enzym i dricksvatten som
indikator på bakteriell belastning
Traditionell bakterieodling är tidskrävande. Målsättningen med projektet

var att undersöka om en teknik för att
bestämma bakteriemassa med ett enzym
skulle kunna komplettera den vanliga
bakteriologiska kontrollen av dricksvatten.
Resultaten indikerar att den undersökta
metoden kan komplettera bakterieodling
när det behövs snabbare svar.
Rapportnr: 2017-08
Författare: Ragnar Rylander, BioFact
Miljömedicinska Forskningscentrum.
Lerum. Redaktionell bearbetning av
rapporten av Birgitta Johansson.
» Termisk hydrolys vid
Sundets biogasanläggning
Sundets biogasanläggning i Växjö rötar
både slam från avloppsreningsverket
och sedan några år också källsorterat
matavfall. Regionens invånarantal ökar
konstant och för att kunna hantera en
ökande mängd material till anläggningen
installerades 2014 en ny förbehandlingsteknik, s.k. termisk hydrolys (Cambi AS).
Eftersom installationen är den första i sitt
slag genomfördes en uppföljning/utvärdering av teknikens betydelse för att kunna
hantera större mängder material och också
nå högre gasproduktion. Även energi-

En viktig nyhet i studien är att samtalsmönster mellan olika
geografiska områden som får sitt dricksvatten från olika källor har
jämförts. Hur dricksvattnet levereras är uppgifter som är kända.
Det gör att ett system som Hälsoläge – om det hade varit i drift
2011 – tidigt hade kunnat indikera både att det var ett magsjuke
utbrott i Skellefteå och att detta troligast berodde på att vattnet
från Abborrverket var kontaminerat.
– Denna information är så klart extremt viktig för att snabbt
kunna vidta relevanta åtgärder, säger Pär Bjelkmar, utredare på
Folkhälsomyndigheten och artikelns huvudförfattare.
Studien visar också att utbrottet pågick under flera månader
utan att upptäckas. Om ett system som Hälsoläge hade funnits
på plats hade utbrottet upptäckts cirka 3,5 månader tidigare än
vad som blev fallet. Det skulle troligtvis ha begränsat utbrottet
till cirka 2 300 fall, vilket motsvarar en minskning med nästan
90 procent. ❧

balans och effekten av förbehandlingen
på processens mikrobiologi studerades.
Rapporten beskriver denna utvärdering,
som utfördes i samarbete mellan Växjö
kommun, Cambi AS, SLU och RISE.
Rapportnr: C_Energiforsk2017-367
Författare: Anna Schnürer, Maria del Pilar
Castillo, Mats Edström, Anneli Andersoon
Chan, Steve Karlsson, Pål Jahre Nielsen

kade utsläpp av växthusgaser jämfört med
fossila bränslen. I rapporten redovisas
dagens system för att beräkna utsläppsreduktionen. Dessutom ges förslag på
alternativa sätt att räkna som kan vara mer
rättvisande för biogas i förhållande till
andra biodrivmedel.
Rapportnr: C_LU2017-100
Författare: Mikael Lantz

» Ammoniakhygienisering för säker
användning av slam i odling
Behandling av avloppsslam med ammoniak är en billig och effektiv process som
ger ett hygieniserat slam med ett kväveinnehåll som kan tas upp av grödorna
vid gödsling med slammet. Rapporten
sammanställer kunskapsläget och redogör
för ett pilotförsök i Uppsala.
Rapportnr: 2017-10
Författare: Björn Vinnerås,
Annika Nordin, Håkan Jönsson

» Rejektvattenbehandling
– en kunskapssammanställning
Strängare reningskrav avseende kväve är
att vänta vid flera reningsverk i Sverige.
Med rejektvattnets höga kvävekoncentration kan separat rening av detta utgöra
ett viktigt komplement för den totala
kvävereduktion. Denna rapport utgör en
kunskapssammanställning med genomgång av en rad olika rejektvattenbehandlingsmetoder.
Rapportnr: 2017-11
Författare: Fredrik Stenström,
Jes la Cour Jansen, Anneli Andersson
Chan, Magnus Eliasson, Ylva Eriksson,
Anne-Kari Marsteng, Robert Sehlén,
Gunnar Thelin
➤

» Hållbarhetskriterier för biogas
– En översyn av data och metoder
För att biodrivmedel ska få skattereduktion
måste deras användning leda till mins-
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REMISSVAR OCH VA-DOMAR

NYA SVU-PROJEKT

Biofilmens funktion och korrelation
med dricksvattenkvalitén
Projekt: 17-104
Projektledare: Peter Rådström
Lunds universitet, 805 000kr
Metod för upprättandet av
underhållsplan för vattenverks
betongkonstruktioner
Projekt: 17-105
Projektledare: Mikael Jacobsson
RISE CBI Betonginstitutet, 400 000 kr
Förundersökning – utmaningar och
möjligheter med framtidens certifiering
Projekt: 17-106
Projektledare: Kenth Olsson
4S Ledningsnät, 200 000 kr
Förundersökning – utmaningar och
möjligheter med framtidens certifiering
Projekt: 17-106
Projektledare: Kenth Olsson
4S Ledningsnät, 200 000 kr
Framtidens uppkopplande VA-ledningsnät
Projekt: 17-107
Projektledare: Annika Malm
RISE/SP, 170 000 kr
Kartläggning av certifieringskrav
för betongrör
Projekt: 17-108
Projektledare: Fredrik Johansson
4S Ledningsnät, 215 000 kr
Standard för driftstörningsdata
till VA-databaser
Projekt: 17-109
Projektledare: Annika Malm
RISE, 160 000 kr
Erfarenhet av VA-tunnlar,
från utredning till drift
Projekt: 17-110
Projektledare: Erik Karlsson, Mikael Nielsen
Stockholm Vatten och Avfall/Käppalaförbundet, 750 000 kr
Modellerande effekter vid imple
mentering av fördröjande åtgärder av
dagvatten – fallstudie från områden i
Göteborg och Karlstad
Projekt: 17-111
Projektledare: Helene Sörelius
RISE, 480 000 kr
Design, drift, underhåll och
upphandling av luftningsutrustning
för kommunala avloppsreningsverk
Projekt: 17-112
Projektledare: David Gustavsson
Sweden Water Research, 699 400 kr
Slamspridning på åkermark
– långsiktiga effekter på jord och
gröda, samt förekomst av antibiotika
resistenta bakterier
Projekt: 17-113
Projektledare: Anders Persson
Sysav Utveckling AB, 598 000 kr
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REMISSVAR
Svenskt Vatten deltar som remissinstans
och skickar in ett 20-tal remissvar per år
till olika utredningar. Här har vi samlat de
senaste.
HaV-rapport – tydligare regler
för små avloppsanläggningar
Svenskt Vatten är positiva till generella
föreskrifter med krav på ca 700 000 privata s.k. enskilda avlopp på landsbygden.
Dessa släpper ut ca 300 ton fosfor varje år
till våra hav, sjöar och vattendrag. Jämförelsevis släpper färre än 1 000 kommunala
små avlopp ut några enstaka ton fosfor
per år. Tyvärr var även Havs- och vattenmyndighetens andra förslag undermåligt.
Detta blandade återigen samman krav på
enskilda avlopp på landsbygden med krav
på kommunala små avlopp i tätorter, trots
att regeringen begränsat uppdraget till
enskilda avlopp. Vi anser att föreskrifter på
de senare kan utredas men i så fall regleras för sig av Naturvårdsverket. Vi avstyrkte
en statlig skatt eller avgift på kommunala
små avlopp från tätorter i syfte att minska
utsläpp från enskilda avlopp på landsbygden. Vi avstyrkte också att yrkesmässigt
bedrivna kommunala små avlopp, utöver
tillsynen, ska kontrolleras av ett certifierat
externt organ med kompetens från branscher som tillverkar och bygger enskilda
avlopp.
Genomförande av ändringar i
dricksvattendirektivet
Näringsdepartementet har på remiss
skickat ut en promemoria där man föreslår
ett nytt bemyndigande i livsmedelslagen
(2006:804). Det nya bemyndigandet
innebär att Livsmedelsverket får ett tydligare bemyndigande att meddela den som
producerar eller tillhandahåller dricksvatten att denne ska ta fram faroanalyser
och förslag till egenkontrollprogram som
underställs kontrollmyndighetens prövning. Svenskt Vatten är positiv till det nya
bemyndigandet. Svenskt Vatten instämmer i handlingsplanens beskrivning av
klimatförändringens effekter, liksom att
det behöver bli tydligare om ansvarsfördelningen avseende åtgärder.
Förslag till nya grundföreskrifter
som ska ersätta KIFS 2008:2
Kemikalieinspektionen ska meddela
grundföreskrifter som förenklar och
ersätter de som finns (KIFS 2008:2). Det
remitterade förslaget ändrar inget i sak,
COD-analysen få fortsatt undantag från
kvicksilverförbudet. Svenskt Vatten tillstyrkte förslaget och föreslog anmälningsplikt för maskindiskmedel som innehåller
plastgranuler. När sådana kartlagts finns
underlag för ett förbud. Platsgranuler är
lika onödiga som mikroplaster i hygienartiklar, som ska förbjudas.

VA-DOMAR
Domstolsavgöranden som rör VA-organisationerna eller vatten- och avloppsfrågor.

Clara Lindgren, jurist på Svenskt Vatten

HD KAN PRÖVA OM
VATTEN ÄR EN PRODUKT
Den 16 december 2013 beslutade Ronneby
Miljö och teknik AB (Miljöteknik att omedelbart stänga vattenverket i Kallinge. Orsaken
var att man upptäckt höga halter av ämnet PFAS
i både råvatten och utgående vatten till nätet. PFAS
är ämnen som inte kan brytas ner av levande organismer
och som därför anrikas i näringskedjan. PFAS från brandövningsplatser och avfallsdeponier har spridits på många
ställen i landet.
Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen och
boende i Kallinge, har med stöd av en advokatbyrå väckt
talan mot Miljöteknik. Afzelius och PFAS-föreningen (Afzelius m.fl.) anser att Miljöteknik är ansvariga att kompensera
de som druckit vattnet för personskador som de har drabbats av. I mars 2017 beslutade Blekinge tingsrätt att tvisten
mellan Miljöteknik och Afzelius m.fl. först ska prövas som
en fastställelsetalan, alltså en domstolsprocess där syftet är
att fastslå om Miljöteknik är skadeståndsskyldiga eller inte.
Vid fastställelsetalan prövas inte varje enskild skada eller
hur stort skadestånd som kan bli aktuellt vilket innebär en
betydligt kortare och mindre komplicerad domstolsprocess.
Miljöteknik har uppgivit att de anser att Lagen om allmänna
vattentjänster (LAV) ska tillämpas vid prövningen av eventuell skadeståndsskyldighet. Afzelius m.fl. har å andra sidan
framfört att det är produktansvarslagen som ska användas
eftersom även vätska, i detta fall vatten, kan anses utgöra
en produkt. Miljöteknik har framfört ett önskemål om att
frågan om vilken lagstiftning som ska tillämpas ska ”hissas”
till Högsta domstolen (HD). 15 juni möts parterna på nytt i
Blekinge tingsrätt som då har att pröva huruvida frågan om
tillämplig lagstiftning ska hänskjutas till HD eller inte.

Nationellt förbud mot plastpartiklar
i kosmetiska produkter
Kemikalieinspektionen redovisade i
januari 2016 en rapport från regeringsuppdraget. Kemikalieinspektionens
förslag har remitterats och Miljö- och
energidepartementet har nu omarbetat
förslaget. Svenskt Vatten stödjer Miljö- och
energidepartementets förslag att det blir
förbjudet att på marknaden tillhandahålla
en kosmetisk produkt som innehåller
plastpartiklar som har tillsatts för att ha en
rengörande, skrubbande eller polerande
effekt, och är avsedd att avlägsnas eller
spottas ut efter att den används på hud,
hår, slemhinnor eller tänder. Svenskt
Vatten anser samtidigt att det är viktigt att
Sverige fortsätter att verka för en gemensam EU-reglering om mikroplaster.

ANNONSERA I
SVENSKT VATTEN
Som annonsör i tidningen
Svenskt Vatten når du alla med
intresse för branschen från
driftingenjörer, vattentjänstchefer och studenter till myndigheter och beslutsfattare på
både kommunal och riksnivå.
Tidningen har närmare 12 000
aktiva läsare. Läs mer på
svensktvatten.se eller kontakta
Migge Sarrión för mer information: 08-590 771 50.

KALENDARIUM

KALENDARIUM
För att se det senaste uppdaterade kalendariet gå in på svensktvatten.se och klicka på kurser och seminarier.
Saknar du någon kurs i kalendariet? Hör av dig till kursbokning@svensktvatten.se.
RÖRNÄT & KLIMAT
Läcksökning – Grundkurs i läcksökning
på vattenledningsnät
Stockholm, 29–30 aug
Arbete i slutna utrymmen
Uppsala 15 juni

Förnyelseplanering ledningsnät
– Grundkurs
Ort ej bestämd 10–11 okt
Schaktfritt renoverings- och
ledningsbyggande – Grundkurs
Stockholm/Alvik 22–23 nov

MANAGEMENT &
KOMMUNIKATION
Lagen om allmänna vattentjänster
Göteborg 27–28 sep
Kommunikation och kundbemötande
Göteborg 11–12 okt

Läcksökning – Grundkurs i läcksökning
på vattenledningsnät
Stockholm 4–5 sep

Arbete i slutna utrymmen
– Repetitionskurs
Uppsala 6 dec

Hydraulisk och hydrologisk
dimensionering av avloppssystem
– Grundkurs
Hässleholm 5–6 sep

Arbete i slutna utrymmen – Grundkurs
Uppsala 7 dec

VA-ekonomi: fördjupning i
komponentavskrivningar (NY)
Sigtuna 19 okt

Hygien vid arbete med vattenledningar
Karlstad 6 sep

DRICKSVATTEN
Dricksvattenteknik Diplomkurs
Sigtuna 4–8 sep och 23–27 okt

Lagen om allmänna vattentjänster
Stockholm 14–15 nov

Läcksökning – Grundkurs i läcksökning
på vattenledningsnät
Stockholm 12–13 sep

Dricksvattenteknik för miljö- och
livsmedelsinspektörer
Malmö 19–21 sep

Schaktfritt renoverings- och
ledningsbyggande – Grundkurs
Göteborg 19–20 sep

Dricksvattenteknik Introduktion
Sigtuna 3–5 okt

Kontrollant VA-ledningar
– kontroll av plaströrssvetsar
Stockholm 19–21 sep
Rörnät Diplomkurs – Drift,
underhåll och förnyelse
Stockholm 25–29 sep och 6–10 nov
Arbete i slutna utrymmen
– Repetitionskurs
Uppsala 27 sep
Arbete i slutna utrymmen
Uppsala 28 sep
Hydraulisk och hydrologisk dimensionering av avloppssystem – Grundkurs
Stockholm/Alvik 3–4 okt
Rörnätsteknik Introduktion
Stockholm 10–12 okt

Dricksvatten riskanalys
– MBA och HACCP
Malmö 18–19 okt
Dricksvattenteknik Introduktion
Göteborg 7–9 nov
Dricksvattenteknik – Desinfektion
Sigtuna 28–30 nov

VA-Ekonomi
Sigtuna 17–18 okt

Hållbarhet och samhällsansvar i
VA-branschen (NY)
Stockholm 14–15 nov
Lagen om allmänna vattentjänster
– fördjupning och tillämpning (NY)
Stockholm 16 nov
VA-taxa
Stockholm 21–22 nov
VA-taxa: fördjupning i
anläggningsavgifter (NY)
Stockholm 23 nov
Kommunikation och kundbemötande
– Svåra samtal och fördjupad
kommunikation (NY)
Stockholm 22–23 nov

AVLOPP & MILJÖ
Avloppsteknik Diplomkurs
Sigtuna 11–15 sep och 30 okt–3 nov
Avloppsteknik Introduktion
Sigtuna 10–12 okt
Avloppsteknik Introduktion
Ort ej bestämd 28–30 nov

Tillämpad hydraulik – för VA-ingenjörer
Sigtuna 10–12 okt och 14–16 nov

Annonsörer i detta nummer:
Grundfos, Internetguiden, Diehl Metering, KZ Handels, Nordkalk, Livsmedelsverket, Radonett
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www.svensktvatten.se

VA-banken ger stöd för hela informationskedjan, från
arbetet i fält till digitalisering och planeringsarbete.
va-utveckling.se
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Kvalitetssäkrade utbildningar
inom vatten- och miljöområdet!

Svenskt Vatten
Utbildning

Ett av våra allra viktigaste uppdrag är att hjälpa våra medlemmar med
relevant kompetensutveckling. Svenskt Vatten anordnar därför en mängd
kurser inom dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, ledningsnät,
VA-ekonomi, VA-juridik, kundservice och kommunikation, upphandling
och mycket mer.

Nya kurser hösten 2017
Hållbarhet och samhällsansvar
i VA-branschen Stockholm 14 –15 nov
Hållbarhetsfrågan och CSR ökar ständigt i
betydelse både för den privata och den offentliga
sektorn. VA-organisationerna har gedigen kunskap
om hur deras verksamhet påverkar miljön och vattenfrågan är nära kopplad till de andra hållbarhetsområdena: mänskliga rättigheter, arbetsrätt och
antikorruption. Den här två-dagars–kursen ger dig
kunskap om hållbarhet och samhällsansvar, samt
verktyg för att arbeta med hållbarhetsfrågan i den
dagliga verksamheten.
Lagen om allmänna vattentjänster –
fördjupning och tillämpning Stockholm 16 nov
Lagen om allmänna vattentjänster, som trädde
ikraft 1 januari 2007, är den lag som reglerar
den allmänna VA-verksamheten. Deltagarna får
kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet
mellan VA-huvudman och abonnent samt
information om gällande rättspraxis.

VA-taxa – fördjupning i anläggningsavgifter
Stockholm 23 nov
Frågan om anläggningsavgifternas nivå har länge
varit en omdiskuterad fråga. Det är stor spridning
på avgiftsnivåerna i kommunerna. Kursen riktar sig
till VA-chefer och ekonomer i VA-organisationer,
men även konsulter och andra som har behov av
fördjupad kunskap om anläggningsavgifter.
Kommunikation och kundbemötande –
Svåra samtal och fördjupad kommunikation
Stockholm 22–23 nov
Denna kurs är en fortsättning på ”Kommunikation
och Kundbemötande – grundkurs”. Kursen ger dig
en ökad förståelse för hur värderingar, attityder
och förväntningar påverkar kommunikationen,
samt en fördjupad kunskap i hur du kan anpassa
och hantera din kommunikation för att skapa en
nöjd kund. Du får även kunskaper i hur du kan
förebygga samt hantera konflikter.

Boka på svensktvatten.se/utbildning

