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EurEau: Vatten spelar roll i EU.
Läs mer om vattenfrågan på EU-nivå

sidan 14

Nr 4. 2017

Meit Fohlin, ordförande regionstyrelsen Gotland:
”Landet har mycket att lära av Gotland” sidan 20
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Cactus Eye.
Ett öppet driftsystem.
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Cactus Eye är inget vanligt driftsystem. Med mer än 70
kommunikationsprotokoll kan Cactus Eye kommunicera med de
Ta steget! flesta PLCer som finns på marknaden.
Utöver att kunna kommunicera med olika typer av PLCer, har
Cactus Eye även stöd för att enkelt integrera in data från andra
externa system. Vad sägs om labb data direkt in i driftdatat. Energidata för
uppföljning på förbrukning.Väderdata för att styra i förbyggande syfte.
Data från fler och fler käller blir allt mer tillgängliga. Ni som verksamhet ska
enkelt kunna dra nytta av all data ta beslut utifrån informationen som hämtas in.
Cactus Eye skapar insikt så att du lättare kan ta rätt beslut.
Ett 30-tal kommuner har redan valt Cactus Eye som överordnat driftsystem
för deras VA-anläggningar. Kontakta oss i dag för en egen demo.
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LEDARE

Vattenbrist inte
den enda utmaningen
vi kan redan nu se tillbaka på en vår och sommar där vattnet på många sätt
varit mer uppmärksammat än på länge.
Extremt låga grundvattennivåer i stora delar av landet och därmed hotande
vattenbrist har aktiverat inte minst väldigt många nyhetsredaktioner. Och
när journalisterna har börjat sätta sig in i vattenfrågorna, ja då har vi fått tillfälle att också börja prata om utläckage, investeringsbehov, värdet av vatten
eller någon av de många andra angelägna frågor som vi på Svenskt Vatten
arbetar dagligen med.
Så det gäller att passa på att lyfta frågorna om långsiktigt hållbara vattentjänster. En regnig höst, en snörik vinter och intresset falnar snabbt trots att
de stora utmaningarna, inte minst i form av klimatförändringarna, kvarstår.
Vattenforum i Almedalen, som Svenskt Vatten arrangerade tillsammans med
Havs- och Vattenmyndigheten och Stockholm International Water Institute,
blev en stor succé. En lång rad välbesökta seminarier, spännande diskussioner och ett inspirerande Vattenmingel med bland annat Jan Eliasson som
gäst, visar hur aktuell vattenfrågan är just nu. Det stärks också av det faktum
att vattenfrågorna inte bara avhandlades på Vattenforum utan hos många
andra arrangörer. Exempelvis hade Region Gotland tillsammans med
Svenskt Vatten en pressträff om vattenbrist där Mattias Klum medverkade
och talade om sina erfarenheter och Vattenresan genom Sverige.
Vattenforums tema om globalt, nationellt och lokalt manifesterade
sig kanske tydligast i det gemensamma inledningsseminariet
om hur vi i Sverige ska nå målen i Agenda 2030. Det är en fråga
som kommer att vara aktuell långt fram i tiden och i november
genomför också Svenskt Vatten sin första hållbarhetsutbildning.
Läs gärna mer om den och övriga nya kurs på annan plats i det
här numret.
Under Vattenforum fanns också regeringens utredare (och numera
migrationsministern) Helene Fritzon på plats för att diskutera
kommunernas framtida roller och ansvar. Här har vår bransch
många exempel att bidra med, både på långvarig samverkan mellan
kommuner men också på små kommuner som behöver samverka med
andra för att klara sina åtaganden även inom vatten och avlopp.
Vi har en minst sagt spännande höst framför oss.
Och då tänker jag inte bara på grundvattennivåerna …

Anna Linusson
vd Svenskt Vatten
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AquaP och EnviDan Purenova går samman
för att bli ännu starkare och bredare
inom ledningsnät,
anläggningar och process.
Vi sätter kunder och medarbetare i centrum.
Vi jobbar enbart med VA.
Vill du vara med?
Se www.aquap.se eller www.purenova.se

INTERVJU PETER NORMAN

Peter Norman, nationalekonom och fd finansmarknadsminister:

” Katastrofobligationer är en
möjlighet för drabbade av olika
naturkatastrofer att få pengar till
återuppbyggnad efter förödelsen”
Jordens klimatförändringar måste inte bara förebyggas. Det krävs också att
mänskligheten blir bättre på att hantera konsekvenserna av förändringarna.
Ett sätt vore att använda potentialen i kapitalmarknaderna. Det anser bland
andra förre finansmarknadsministern Peter Norman.
TEXT » LINDA SWARTZ FOTO » MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN / SVD / TT
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INTERVJU PETER NORMAN

P

å kvällen den 23 oktober 2015 träffar den
tropiska orkanen Patricia Mexikos kust.
Under det närmaste dygnet drabbar ovädret
även Guatemala, El Salvador och Nicaragua.
I spåren följer massiva översvämningar,
raserade hus och mängder av förstörda grödor. Skador
för hundratals miljoner dollar. En typ av skador som är
svåra att försäkra sig emot. Men i det här fallet fick mexi
kanska staten 50 miljoner dollar till återuppbyggnad från
investerare över hela världen. Hur gick det till?
Lösningen heter katastrofobligationer. Det är
en möjlighet för drabbade av olika naturkatastrofer
att få pengar till återuppbyggnad efter förödelsen.
Obligationerna fungerar så att investeraren tar en
kalkylerad risk och köper obligationer som löser ut vid
en specifik naturkatastrof. Under löptiden ges ränta. Om
katastrofen inte inträffar får investeraren tillbaka det
satsade beloppet.
– Det här är ett instrument som är föga känt, men
det är väldigt fint eftersom den som råkar ut för svåra
problem får pengar nästan omgående, säger Peter Norman,
före detta finansmarknadsminister som numera kallar sig
styrelsearbetare.
Han tar som exempel en flodvåg i Bangladesh
– Den orsakar stor förödelse. FN anordnar en
givarkonferens efter i bästa fall ett halvår och sedan tar
det ett år till innan pengarna betalas ut. Med katastrof
obligationer går det mycket fortare. Och det är bra för
alla att människor får hjälp vid en katastrof, säger han.

VAD ÄR KATASTROF
OBLIGATIONER?
Det är värdepapper kopp
lade till naturkatastrofer
med liten sannolikhet och
stora befarade skador.
Obligationerna ges ut av
ett företag som tecknar ett
försäkringsavtal med risk
bäraren. Det kan exempel
vis vara ett försäkringsbolag,
ett land eller en region.
De som investerar i obli
gationerna är med och tar
risken att till exempel en
orkan, översvämning eller
jordbävning inträffar. Då
utlöses obligationen och
kapitalet används för att
bygga upp det som blivit
förstört.
Placeringen löper på en
bestämd tid, vanligen 1–3
år, och ger ränta i förhål
lande till storleken på ris
ken. Om den på förhand
antagna katastrofen inte
inträffar, betalas det inves
terade beloppet tillbaka
plus ränta och en premie.
Källa: Entropics Asset
Management AB

Finansmarknaderna underutnyttjad potential
Tillsammans med meteorologen Martin Hedberg
skrev Peter Norman i somras en debattartikel i Dagens
Nyheter om katastrofobligationer. De lyfte fram dessa
som ett instrument för världens finansmarknader att
bidra till samhällets motståndskraft mot extrema väder
händelser eller naturkatastrofer.
– Finansmarknaderna har en enorm kraft, eftersom
de är så vansinnigt stora. Det är en underutnyttjad
potential i sammanhanget.
Att katastrofobligationer kan vara till stor nytta för
ett drabbat land eller region står klart, men enligt Peter
Norman är de också bra för investerarna.
– Det är ett instrument som är helt okorrelerat till
aktiemarknaden och övriga obligationsmarknaden. Det
är en bra riskminimerare för till exempel pensionsfonder
med stora innehav, men kommer aldrig att bli en stor
post i en portfölj, kanske 10–20 procent.
Möjliggör förebyggande arbete
Katastrofobligationer har funnits på marknaden i
drygt tjugo år. Under den tiden är det 1,8 procent av
alla utställda obligationer som har löst ut. Några av
de senaste är då Kansas i USA drabbades av tornador
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– I Sverige har vi ju obefintlig risk för jordbävningar,
men man skulle kunna tänka sig katastrofobliga
tioner mot stormar. Till exempel skulle skogsägare
kunna gå samman och ställa ut en sådan, säger Peter
Norman.
Det sker hela tiden en utveckling av både de
skador och regioner som omfattas. Ett exempel är
Världsbankens obligation som ställdes ut under
sommaren och som täcker pandemirisk i ett antal
afrikanska länder. Tredje AP-fonden är en ledande
investerare i denna nya sorts katastrofobligationer
som syftar till att bekämpa utbrott av pandemier i
världens fattigaste delar.
Möjligt även för privatpersoner
Just stora pensionsfonder som svenska statens anser
Peter Norman kan dra nytta av att satsa på katastrof
obligationer. Tredje AP-fonden investerar sedan
2008 i vissa orkan- och jordbävningsrisker. Själv
har Peter Norman ett förflutet som vd för Sjunde
AP-fonden, dit han tog med sig erfarenheterna
från fondförvaltaren Alfred Berg där han med egna
ord ”marinerades i hållbarhet”. Sjunde AP-fonden
investerade tidigt i grön teknologi och var föregång
are inom etiskt sparande.
Som svensk privatperson har det tidigare varit
svårt att ha katastrofobligationer som en del av sin
portfölj, men 2015 lanserade förvaltaren Entropics
en fond som investerar i katastrofobligationer, eller
så kallade cat bonds. Sedan start har avkastningen
varit cirka 3,5 procent.

Peter Norman
Ålder: 59 år.
Bakgrund: Vice riksbankschef
1994–1996, vd Alfred Berg Asset
Management 1996–1999, vd
Sjunde AP-fonden 2000–2010,
Finansmarknadsminister (M)
2010–2014, egen företagare och
styrelseproffs 2014–
Gör nu: Ordförande eller
ledamot i tio styrelser, bland
dessa Swedbank, Stockholm
Resilience Centre, crowdfundingföretaget Pepins och Kungliga
Musikhögskolan.

under 2011 samt jordbävningen utanför Japans kust
samma år som orsakade Fukushima-haveriet. I det
första fallet betalades 200 miljoner dollar ut och i
det senare 300 miljoner dollar.
Räntan på obligationerna varierar med hur stor
risk de innebär. Ju mer sannolikt att en katastrof
faktiskt inträffar, desto högre ränta. Peter Norman
säger att förändringar i räntan också ger en signal till
riskbäraren.
– Finanssektorn är väldigt bra på att prissätta
risker. Eftersom det är så många bedömare som är så
pass kvalificerade blir det en intelligent ”best guess”
om vad risken med en viss placering är. Anta att
vi får ett nytt vädersystem i världen, och risken till
exempel ökar för översvämning i New Yorks tun
nelbana. Då stiger räntan på en katastrofobligation
kopplad till just den risken. Då kan staten New York
riskhantera genom att exempelvis bygga skyddsvallar.
Störst i USA
Världsmarknaden för katastrofobligationer omfattar
i dag nära 30 miljarder dollar. Den största markna
den är USA, följt av Japan och Europa. Andra länder
är Mexiko, Turkiet, Kina och Australien.
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Puttas mot hållbara val
Förutom att vara förespråkare för katastrofobliga
tioner lyfter Peter Norman fram andra sätt att få
finansmarknaden att ta ansvar för klimatet. Några
mildare trick bygger på nudge-teorin, att människor
kan puttas mot att göra hållbara val utan att tvingas.
– Något som jag införde och som Per Bolund
fortsatt med är att AP-fonderna redovisar koldiox
idavtrycken för sina investeringsportföljer. Det skulle
man kunna kräva även av privata fonder. Man skulle
också kunna kräva att värdepappersfonder redovisar
sin hållbarhetspolicy, säger Peter Norman.
Han är övertygad om att allmänhetens kunskap
om hållbarhetsfrågor ökar stadigt. Han tror också att
kopplingen mellan våra pensionsmedel och klimats
marta investeringar kommer att bli allt tydligare.
– Staten tvingar oss som privatpersoner att
investera. Tror att de allra flesta tänker på dessa
frågor, och det räcker ofta med transparens för att få
att göra bra val.
Peter Norman är optimistisk om svensk folkets
förmåga att få kapitalmarknaden att gå åt ett ännu
mer hållbart håll.
– I takt med att medvetenheten ökar hos
folkflertalet blir det lättare för politiker att vidta steg
för att finansmarknaden används för goda ändamål.
Då finns en större handlingsfrihet för statliga inter
ventioner. ❧

UTBILDNING

Hållbarhet nytt
kursämne i höst
Ett av våra allra viktigaste uppdrag är att hjälpa våra medlemmar att utveckla sina
medarbetares kompetens. Svenskt Vatten erbjuder därför, förutom seminarier och en
lång rad specialinriktade konferenser, kortare och längre utbildningar inom VA-området.
I år har vi flera helt nya kurser.

Anmälan och senast
uppdaterad information
hittar du alltid på webben,
www.svensktvatten.se

➤
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UTBILDNING

» VA-EKONOMI: FÖRDJUPNING I KOMPONENTAVSKRIVNINGAR
Utbildningsdagen syftar till att ge en fördjupad kunskap om hur
anläggningsredovisningen kan utvecklas. Fokus kommer att
ligga på tillämpning av komponentavskrivningar inom sektorn.
Vilka anläggningar är aktuella för komponentavskrivningar? Vilka
komponenter har andra huvudmän valt? Vilka överväganden är
centrala? Behöver vi förändra vårt sätt att arbeta? Frågorna är
många och intressanta. Deltagarna kommer också att ta med sig
material (riktlinjer, exempel) från hemmaplan som kommer att
utgöra underlag för gruppdiskussioner.

Kursen vänder sig till:

I första hand till VA-chefer och ekonomer
i VA-organisationer, men även konsulter och
andra som har behov av fördjupad kunskap om
komponentavskrivningar.

Sigtuna
19 oktober

Föreläsare:

Mattias Haraldsson, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet,
Institutionen för Företagsekonomi

Kursen består av teori och konkreta exempel varvat med
gruppdiskussioner.

» REVAQ
Denna kurs har genomförts tidigare men med ny huvudlärare på
kursen kommer kursen att se något annorlunda ut.
Revaq är ett certifieringssystem med syfte att minska flödet av
farliga ämnen till reningsverk, skapa en hållbar återföring av
växtnäring samt hantera riskerna på vägen dit.
Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt och
strukturerat uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar
och är öppet med all information. Renare avloppsvatten till
reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Anna Vestling, lärare på kursen:

– Att en fabrik, t ex en livsmedelsfabrik,
utför kvalitetskontroller på sin råvara ser de
flesta som självklart. Det är lika viktigt för ett
reningsverk, med dess tuffa utsläppsvillkor,
att ha koll på innehållet i inkommande vatten.

Linköping/
Norrköping
7–8 nov

Slam från Revaq-certifierade reningsverk är efterfrågat då det
uppvisar god kvalitet. Att endast slam från certifierade reningsverk sprids på svensk åkermark är avgörande för det förtroendefulla samarbete som nu finns mellan vattentjänstbranschen,
jordbruket, livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln.
Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap om vad Revaq innebär,
hur ett aktivt uppströmsarbete kan bedrivas samt vad som krävs
för att ett reningsverk ska kunna bli certifierat.

» HÅLLBARHET OCH SAMHÄLLSANSVAR FÖR VA-BRANSCHEN
Hållbarhetsfrågan ökar ständigt i betydelse både för den privata
och den offentliga sektorn. Mycket har hänt sedan konceptet
hållbarhet kom till och det är idag ett komplext och omfattande
område som samtliga av samhällets aktörer förväntas arbeta med.
VA-organisationerna har gedigen kunskap om hur verksamheten
påverkar miljön, samtidigt är vattenfrågan nära kopplad till
andra hållbarhetsområden: 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.
Vi går till exempel igenom ämnen som FNs globala hållbarhetsmål (SDGerna), ekosystemtjänster och hållbara leverantörskedjor.
Deltagarna får även lära sig att genomföra en risk- och möjlighetsanalys utifrån ett hållbarhetsperspektiv, samt en väsentlighetsanalys som hjälper organisationen att identifiera vilka
hållbarhetsområden som ska prioriteras.
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Kursen vänder sig till:

I första hand till VA-chefer, personalansvariga,
kommunikatörer och övriga chefer och handläggare
i VA-organisationerna men även konsulter och andra
som jobbar med hållbarhets- och ansvarsfrågor.

Föreläsare:

Magdalena Frembäck, Ethos International
Catarina Larsson, Ethos International

Stockholm
14–15 nov

UTBILDNING

» PRAKTISK MILJÖLAGSTIFTNING
Vilka krav ställs på reningsverken när det gäller innehållet i utgående vatten? Vilka utsläppsvillkor har era reningsverk och vad
händer om ni bryter mot dessa villkor?
Enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll ska
avloppsreningsverk fortlöpande planera, kontrollera och följa
upp sin verksamhet med avseende på miljö och hälsa. Kraven på
egenkontroll gäller redan vid risk för olägenhet.

Kursen vänder sig till:

Dig som arbetar praktiskt med provtagning
och behöver utökade kunskaper om vikten av att
provtagning och transport av prover sker korrekt.

Göteborg
15 november

Vi har tidigare genomfört denna kurs på beställning men nu
genomför vi den även som en vanlig öppen kurs.

Under denna kurs går vi igenom de lagar och regler som berör
reningsverken, hur provtagning bör ske, hur man kan reducera
felkällorna, samt vad de olika analysresultaten innebär. Deltagarna tar för sina respektive reningsverk med sig utsläppsvillkor
och analysresultat. Dessa används som utgångspunkt för diskussioner och gruppövningar.

» LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER – FÖRDJUPNING OCH TILLÄMPNING

Stockholm
16 november

(Fullbokad)
För dig som gått kursen Lagen om allmänna vattentjänster finns
numera en fördjupningskurs där deltagare och kursledare tillsammans diskuterar och löser ett antal VA-situationer baserade på
verkliga rättsfall.

För att delta i fördjupningskursen behöver du ha
gått grundkursen om Lagen om allmänna vattentjänster
som Svenskt Vatten arrangerar.

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig tillämpa
vattentjänstlagen i vardagen. Kursdagen utgår därför från en
fiktiv kommun och djupdyker i frågor kring utbyggnad av verksamhetsområde, vattenavstängning och översvämningsskador.
Kursen avslutas även med en diskussion om hur VA-verksamheten
påverkas av klimatförändringar och hur dess konsekvenser,
såsom torka och skyfall, ska hanteras i praktiken.

Clara Lindgren, Svenskt Vatten
Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten

Föreläsare:

» KOMMUNIKATION OCH KUNDBEMÖTANDE – FORTSÄTTNING

Stockholm
22–23 nov

– Svåra samtal och fördjupad kommunikation
I VA-branschen är det inte bara kundservice som möter kunder, abonnenter, medborgare utan även handläggare, rörläggare m.fl. Detta är
kursen för dig som känner att du vill ta ytterligare ett steg i att effektivt
föra dialog med de du möter i svåra situationer och möten.

Innehåll:

Kursen ger dig en ökad förståelse för hur värderingar, attityder och
förväntningar påverkar kommunikationen, samt en fördjupad kunskap i hur du medvetet och viljestyrt kan anpassa och hantera din
kommunikation för att skapa en nöjd kund. Du får även kunskaper
och färdigheter i hur du kan förebygga samt hantera konflikter.

• Personlighetsutveckling – individuella styrkor och utvecklingsområden

Som ett komplement till de teoretiska passen och gruppdiskussionerna kommer vi även att använda oss av ett s.k.
kommunikationsverktyg. Deltagarna kommer ett par veckor innan
utbildningen börjar få ett mail med en länk till ett frågeformulär
för att innan kursstart kunna utforma sitt eget personliga verktyg.

• Bygga effektiva relationer samt dialog

Kursen vänder sig till:

Teori varvas med rollspel, scenarier och gruppövningar.

Alla som har direkt eller indirekt kontakt med kunder/abonnenter
– från reception/växel till VA-chef, och som har gått grundkursen
”Kommunikation och kundbemötande” eller liknande utbildning.

• Värderingar, attityder och förhållningssätt – grunden vi står på
• Personlighetstyper – förståelse för sitt eget och andras sätt att
kommunicera

• Medvetenhet kring hur individuella drivkrafter samt farhågor
påverkar
• Effektiv och anpassad kommunikation
• Förväntan vs verklighet
• Delge negativa besked
• Konflikter – förstå och utvecklas
• Träna samtal utifrån VA-relaterade situationer med feedback

Lärare:

Conny Johansson, Mindset
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UTBILDNING

» VA-TAXA – FÖRDJUPNING I ANLÄGGNINGSAVGIFTER
Frågan om anläggningsavgifternas nivå har länge varit en
omdiskuterad fråga. Det är stor spridning på avgiftsnivåerna i
kommunerna, inte främst på grund av kostnadsskillnader utan
snarare på hur stor andel av denna kostnad som kommunen
väljer att ta ut genom anläggningsavgifter. Frågan är komplex, det
är viktigt att varje kommun analyserar vald nivå och arbetar med
frågan systematiskt.
Frågor som kommer att tas upp inkluderar:
• Vilka kostnader kan ligga till grund för anläggningsavgifterna?
Hur kan man resonera när avgifterna sätts?
• Påverkas anläggningsavgifterna av andra
förhållanden i kommunen?
• Vad blir konsekvensen av hög respektive låg
kostnadstäckning?

Stockholm
23 november

• Vad säger rättspraxis om
anläggningsavgifter och särtaxa?
• Systematisk arbetsgång när anläggningstaxa
tas fram och revideras i kommunerna gås igenom
och diskuteras

Kursen vänder sig till:

I första hand till VA-chefer och ekonomer i VA-organisationer,
men även konsulter och andra som har behov av fördjupad
kunskap om anläggningsavgifter.

Föreläsare:

Anna Dahlman-Petri, WSP
Magnus Montelius, Svenskt Vatten

» KORROSION PÅ VA-LEDNINGAR
– HUR FÖREBYGGA OCH AVHJÄLPA?

Stockholm/Kista
28–30 nov

Yttre korrosion på avlopps- och vattenledningar är ett stort problem som
kan orsaka haverier, stopp i vattenförsörjningen och en försämrad drickskvalitet.
Med rätt kunskap om korrosionsmekanismer, materialval och korrosionsskyddsmetoder
kan de flesta problem undvikas eller förebyggas.
För att öka VA-organisationernas kunskaper i dessa frågor har Swerea KIMAB tillsammans
med 4S Ledningsnät och Svenskt Vatten tagit fram kursen ”Korrosion på VA-ledningar –
hur förebygga och avhjälpa?”.

Kursen vänder sig till:

Utredare, projektörer, arbetsledare och planerare

Daniel Ejdeholm, Swerea KIMAB, lärare på kursen:

– Ökad kunskap om korrosion och dess påverkan på ledningsnätet är en viktig aspekt när
det gäller att minska framtida underhållskostnader.

NYA KURSER SOM ÄR
UNDER UTVECKLING
OCH KOMMER ATT
GENOMFÖRAS 2018
• Arbete i slutna utrymmen
– fortsättning
• Ledningsteknologi
• Läcksökning – fortsättning
• Schaktfritt lednings
byggande – fortsättning
• Stum- och elektrosvets
ning av PE-ledningar
– stora dimensioner
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Under kursen går vi bl.a.
igenom korrosionsegenskaper
hos metaller, plast och gummi,
olika typer av korrosionsskydd
samt korrosionsmekanismer
i vatten och jord

Välj rörmagasin i betong,
som är enkla att anlägga
och håller i 150 år minst

Välj betong som material i rörmagasinen, det är förmånligt både när det gäller hantering och hållbarhet. Utjämningsmagasinen bromsar och fördelar extrema regn över tid så att översvämningar förhindras.
De dimensioneras för varje enskilt projekt och kan utformas som en enkel ledning eller som paket med flera
parallella ledningar.

Våra magasin i betong är enkla att anlägga under grönytor och har liten uppflytningsrisk. De ger
bästa totalekonomi och har liten miljöpåverkan. Magasinen utjämnar det översvämmande dagvattnet och
de kraftigaste flödestopparna i avloppsledningsnäten.

Erfarenheten visar att våra produkter i det moderna materialet betong, håller i minst 150 år.
gasin har olika valmöjligheter; de kan avskilja slam, olja och tungmetaller samt även
förses med infiltrationsfunktion. Med haverifunktion kan de automatiskt stänga utflödet vid exempelvis en olycka med oljespill. Magasinen kan okulärbesiktas och
slamtömmas samt klarar tung trafik under hårdgjorda ytor.

Våra ma-

Välj
Betong!

Kontakta Meag Va-system,

branschens enda specialist på va-lösningar i betong,
så berättar vi mer om fördelarna med att välja betong. www.meag.se
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EUREAU

VATTENFRÅGOR PÅ EU-NIVÅ

EurEau – Water matters
EurEau är samarbetsorganisationen som samlar de nationella organisationerna för
allmän vattenförsörjning och avlopp. EurEau grundades 1975 och representerar
europeiska VA-organisationer i 27 länder. Tillsammans erbjuder dessa vattentjänster
åt 400 miljoner människor och är arbetsplats åt en halv miljon anställda. EurEau:s roll
är att erbjuda sin kompetens i EU-organen och påverka de europeiska beslutsfattarna.
EurEau:s struktur
EurEau styrs av en generalförsamling där varje europeiskt land som är medlem har rätt till en plats. General
Assembly har ett verkställande utskott, Executive Committee (EXCOM). Sedan den 1 juli 2015 är Bruno
Tisserand från Frankrike ordförande för båda. I EXCOM är Anna Linusson, vd på Svenskt Vatten och
CarlEmil Larsen, vd DANVA invalda.
Tre kommittéer med olika ansvarsområden behandlar ärenden och rapporterar till General Assembly.
EurEau 1 hanterar EUfrågor gällande råvatten, dricksvatten och tillhörande distributionsanläggningar.
EurEau 2 hanterar EUfrågor om avlopp och vattenmiljö, uppströmsarbete, kemikaliearbetet i samhället och
kretsloppsfrågor. EurEau 3 fokuserar på juridik, ekonomi, och standardisering.
På nästa sida berättar Svenskt Vattens kommittérepresentanter mer om vad som är på gång inom respektive
områden.

Representanter från Sverige i de olika kommittéerna är:
EurEau 1: Dricksvatten
Alexander Keucken, VIVAB och Gisela Holm, Svenskt Vatten
EurEau 2:
Susanne Tumlin, Gryaab och Anders Finnson, Svenskt Vatten
EurEau 3: Juridik, ekonomi, standardisering
Stefan Broström, Stockholm Vatten och Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten.

HÄR HITTAR DU MER INFORMATION OM EUREAUS ARBETE:
• På webben www.eureau.org
• Via nyhetsbrevet EurEau Water Matters som du hittar på Svenskt Vattens webb
• Via sociala kanaler Facebook, Linkedin, Twitter och YouTube
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GISELA HOLM, EUREAU 1: DRICKSVATTENFRÅGOR

En viktig fråga i EurEau 1 just nu är revideringen av dricksvattendirektivet (98/83/EG).
Ett EU-direktiv anger mål som medlemsländerna ska uppnå och det implementeras genom
medlemsländernas nationella lagstiftning. Dricksvattendirektivet infördes 1998 och är det
direktiv som Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter baseras på.
I revideringen ingår att gå igenom de kemiska och mikrobiologiska parametrar som kontrolleras
i dricksvattnet och som ingår i Bilaga 1, för att se om några parametrar bör tas bort eller läggas till,
och säkerställa att ny vetenskap fångas upp. Arbetet utförs av världshälsoorganisationen (WHO) som har en
dialog med bland annat EurEau 1 för att få in synpunkter från dricksvattenproducenter. Arbetet pågår för fullt,
men det kommer att ta ännu några år innan det är klart och kan införas i de svenska dricksvattenföreskrifterna.
Ett annat viktigt område inom dricksvattendirektivet är artikel 10 som rör material i kontakt med dricksvatten.
Där står det att medlemsstaterna ska säkerställa att inga ämnen eller material som kommer i kontakt dricksvatten finns i högre koncentrationer än vad som är nödvändigt för syftet med användningen. Den vaga formuleringen har fört med sig att EU-länderna har infört mycket olika åtgärder, eller inga alls i vissa fall, för att skydda
hälsan hos dricksvattenkonsumenterna. EurEau 1 har därför skrivit ett förslag som syftar till att alla material och
produkter i kontakt med dricksvatten ska uppfylla samma hygieniska krav inom hela EU. Förslaget diskuteras nu
med berörda parter inom EU, med förhoppningen om att så småningom få till stånd ett EU-gemensamt system.

ANDERS FINNSON, EUREAU 2: ÖVERSYNEN AV RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN

Redan när Ramdirektivet beslutades för snart 17 år sedan lades det in en paragraf om att en
översyn skulle göras av direktivet senast under år 2019. Fortfarande två år kvar men arbetet
med översynen har redan startat på EU-kommissionen och hos ministerrådet.
Även EurEau har startat sitt arbete med översynen av ramdirektivet för vatten och vilka förändringar vi i EurEau anser är viktigast för att på ett effektivt och hållbart sätt kunna nå en god
vattenmiljö i EU. En bred arbetsgrupp inom EurEau – som leds av Svenskt Vatten – håller ihop trådarna och har senvåren 2017 tagit fram de två första övergripande yttranden eller ”position papers”:
• The need for greater EU policy coordination
• Customers and cost recovery

De viktigaste synpunkterna som vi lyft fram för att möjliggöra genomförande av ramdirektivet och på ett
hållbart sätt kunna nå en god vattenmiljö i EU är att:

• det behövs betydligt bättre samordning och mindre silostänkande mellan vattenfrågor, kemikaliefrågor
och klimatfrågor.
• kemikalielagstiftningen behöver anpassas till vattenlagstiftningen och fasa ut fler farliga ämnen redan
vid källan. Det skyddar både vattenmiljön från farliga ämnen och gynnar återanvändning av mull,
näringsämnen och renat avloppsvatten.

• den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU behöver ses över och anpassas så att den bättre bidrar till
att uppfylla ramdirektivet för vatten och därmed till att skydda och säkra våra dricksvattentäkter.

• vatten- och avloppsfrågorna behöver integreras betydligt bättre i den långsiktiga stadsplaneringen, både
för att mildra effekter av klimatförändringar och att kunna nå en god vattenmiljö i EU.
Dessa två yttranden har vi i EurEau nu skickat till EU-kommissionen så att våra synpunkter kommer in tidigt i
EU:s fortsatta process med översynen av ramdirektivet för vatten. Under hösten kommer vi i EurEau att följa
upp med såväl möten med EU-kommissionen som fler yttranden om bland annat om undantagsregler och
statusklassificeringen i ramdirektivet.
”Position papers” i sin helhet går att ladda ned från EurEau:s hemsida www.eureau.org.
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GILBERT NORDENSWAN, EUREAU 3

EurEau 3 är en kommitté som arbetar med ekonomiska och
juridiska frågeställningar. Framförallt följer vi utvecklingen både
vad som är aktuellt inom Europakommissionen och Europaparlamentet men även i de olika medlemsländerna. Vi tar fram gemensamma ståndpunkter och statistik som underlag för EurEau:s påverkansarbete. Regleringen och det statistiska underlaget ser mycket
olika ut i medlemsländerna, men även förutsättningarna att bedriva
VA-verksamhet. För Sveriges del är det därför viktigt att se till att
kommande regler är utformade för att passa de svenska förhållandena.
De frågeställningar som är intressanta för närvarande är att vi tillsammans ser över
möjligheten att jämföra data och statistik inom EU. Detta arbete är viktigt för att
beskriva och förstå skillnaderna mellan medlemsländerna. Samtidigt ser vi över
de stora investeringarna i infrastruktur som branschen står inför. Detta är inte unikt i
Sverige. Arbetet i EurEau har vi naturligtvis även nytta av i vårt arbete med att se till
att regleringen i Sverige blir mer ändamålsenlig.
En annan väldigt viktig fråga för EurEau 3 är också översynen av Ramdirektivet (som
Anders Finnson skriver om utifrån arbetet i EUREAU 2) har inletts.

VEM GÖR VAD I EU?
EU-kommissionen – föreslår all lagstiftning
EU-parlamentet och ministerrådet – består av miljöministrarna, finansministrarna osv. (beroende på
vilken fråga det handlar om) ändrar i lagförslaget. När EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet antagit samma slutgiltiga text blir den lag. I undantagsfall bestämmer ministerrådet ensamt,
till exempel inom utrikespolitiken.
EU-kommissionen övervakar att medlemsländerna efterlever de lagar och regler man gemensamt
kommit överens om. Kommissionen kan dra länder som inte sköter sig inför EU-domstolen och
denna kan döma ut böter.
Direktiv och förordningar
EU-lagar kan antingen vara direktiv eller förordningar. Ett direktiv sätter upp ett konkret mål som länderna ska uppnå, men hur den exakta lagtexten ser ut är upp till varje land. Det finns alltid en deadline för när direktivet måste vara infört i lagen. Förordningar däremot är precis lika för alla länder och
börjar gälla direkt.
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VATTENFORUM I ALMEDALEN:

Alla viktiga
vattenfrågor
på samma scen
Vattenforum i Almedalen 4–5 juli samlade många besökare från branschen, politiker och
andra intresserade. Fokus var på att diskutera viktiga samhällsutmaningar kopplat till vattenfrågor. Vattenforum är ett samarbete mellan Svenskt Vatten, Havs- och Vattenmyndigheten
och Stockholm International Water Institute och arrangerades nu i år för andra gången.
TEXT » SOFIA LERINGE

nytt för i år var att arrangemanget förlängdes till

två dagar. Programmet var späckat både tisdagen
och onsdagen. Svenskt Vatten erbjöd samtliga
medlemmar möjligheten att själva arrangera semi
narier, vilket till exempel VA SYD, Norrvatten och
Sydvatten gjorde under tisdagen.
Sydvatten arrangerade seminariet Hur säkerställer
vi bra dricksvatten i hela Sverige? som handlade om
en av framtidens stora samhällsutmaningar, nämli
gen tillgången till rent vatten för alla svenskar. 6 av
10 kommunala VA-organisationer anser sig ha dåliga
förutsättningar för att kunna leverera ett hälsomäs
sigt säkert vatten och främst gäller det kommuner i
glesbygd. Ofta är det svårt att hitta finansiering för
de omfattande renoveringar som krävs för att hålla
fortsatt god kvalitet.
Norrvattens seminarium Drabbad av tillväxt
handlade om en utmaning som uppstår i en kom
mun med snabbt ökande tillväxt, till exempel vem
eller vilka som har företräde till gemensam mark. Är
det jordbruket, industrin, skolor eller bostäder till
nyinflyttade? Hur säkerställer kommunen långsik
tigt, hållbara lösningar under sådana förutsättningar?
Johanna Lindgren, VD för Norrvatten diskuterade
detta tillsammans med Magnus Montelius, Svenskt
Vatten, Mathias Boman, Upplands Väsby kommun,
Jonas Nygren, Hyresgästföreningen tillika vice
ordförande i Norrvatten samt Tatjana Joksimovic,
Länsstyrelsen Stockholm.

På tisdagskvällen var det dags för Stora Vattenminglet där världspolitikern Jan Eliasson och foto
grafen Mattias Klum delade sina tankar och visioner
om vårt vatten och framtiden.
Dag två fortsatte med välbesökta seminarier,
arrangerade av SIWI och Havs- och Vattenmyndigheten. ❧

Från vänster: Jakob Granit (GD Havs- och Vattenmyndigheten), Torgny Holmgren (VD SIWI),
Anna Linusson (VD Svenskt Vatten), Jan Eliasson och Mattias Klum.

FOTO » ÅSA ANDERSSON
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Vattenforum var så klart ett Kranmärkt evenemang.

Dyrare
kranvatten –
lösningen på
vattenbristen?
TEXT » ANDERS FINNSON FOTO » ADOBE STOCK

vi SvenSkar BetaLar 4 öre per liter för vårt viktigaste livsmedel, inklusive

FOTO » SOFIA LERINGE

hemleverans – och borttransport av det använda vattnet. Men förra somma
ren rådde plötsligt vattenbrist och i år har läget varit ännu värre. Låga grund
vattennivåer är en av orsakerna men kemikalier och oskyddade vattentäkter
bidrar också till att vi inte längre kan ta vårt rena vatten för givet.
Ramdirektivet för vatten kräver att EU:s medlemsländer har en prispo
litik för vatten som ger vattenförbrukarna tillräckliga incitament till effektiv
användning av vattenresurserna och därigenom bidrar till miljömålen. Hur
skulle en sådan prispolitik kunna se ut i Sverige?

» Rent vatten har ett
enormt samhällsekonomiskt värde
4—5 juli 2017

Peter Norman pratade om hur en prispolitik för vatten skulle kunna se ut i Sverige.

Rent vatten har ett enormt samhällsekonomiskt värde, Svenskt Vatten har
tidigare lyft fram att Mälarens samhällsekonomiska är 127 miljarder per
år*. För att samhället ska kunna fortsätta att få detta värde från Mälaren,
behöver vi investera ytterligare 1,2 miljarder per år i form av minskat läckage
av näringsämnen från jordbruket motsvarande 400 miljoner kronor per år.
Även bättre infrastruktur för dricksvattnet behöver investeringar – det skulle
innebära en ökad kostnad på 45 kr per hushåll och månad.
Panelen ställde också frågan; vad är en rimlig maxnivå för kranvatten? En
rekommendation från WHO/FN säger att vattentaxan bör vara max 3–5%
av disponibel inkomst för ett hushåll. Kan då vattnet bli dubbelt så dyrt i
Sverige och dessutom med stora lokala variationer?
Panelen lyfte fram att vi idag har fel system för prisreglering. Med ett
annat system hade vi kanske inte haft en så stor återinvesteringsskuld inom
VAsektorn.
* Hela studien “Samhällsekonomisk värdering av rent vatten”
finner du på http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2014-14.pdf
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Ett av de seminarium som Svenskt Vatten arrangerade
handlade om en förändrad prissättning på vatten och vilken
effekt det skulle kunna ha på rådande situation med vattenbrist på flera håll. Peter Norman, nationalekonom och f d
finansmarknadsminister pratade inledningsvis om hur
en prispolitik för vatten skulle kunna se ut i Sverige.
Detta följdes upp av ett panelsamtal där
Lars Beckman, riksdagsledamot (M),
Håkan Svenneling, riksdagsledamot (V),
Lars Tysklind, riksdagsledamot (L) och
Isabell Källström, regionråd Gotland (Mp)
deltog. Anders Finnson från Svenskt Vatten
redogör här för huvuddragen i debatten.

KZ
AB
KZ Handels
Handels AB

Levererar
för rörnätservice!
rörnätservice!
Levererar utrustningar
utrustningar för

- Nyhet! KZ ventildragare ”Akkupanter”
- Nyhet! KZ ventildragare ”Akkupanter”

- KZ vattenmätarbrunn Qn2,5 2xQn2,5 och Qn6 - KZ ventilrobot monterad på släpkärra
- KZ vattenmätarbrunn Qn2,5 2xQn2,5 och Qn6 - KZ ventilrobot monterad på släpkärra

Kontakta oss gärna för ytterligare information!
Kontakta oss gärna för ytterligare information!

www.kzhandels.se · info@kzhandels.se · Tel: +46 300 54 16 10 · Fax: +46 300 54 38 05
www.kzhandels.se · info@kzhandels.se · Tel: +46 300 54 16 10 · Fax: +46 300 54 38 05
KZ Handels AB · Box 10337 SE-434 24 KUNGSBACKA
KZ Handels AB · Box 10337 SE-434 24 KUNGSBACKA

KZ
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PERSONPORTRÄTT MEIT FOHLIN

Meit Fohlin
Ålder: 46 år.
Familj: Särbo, två vuxna barn,
ett barnbarn, hund.
Bor: Eskelhem,
ett par mil söder om Visby.
Engagemang i urval: Medlem i
Socialdemokraterna sedan 2005.
Har suttit i folkhögskolestyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden,
byggnadsnämnden, regionstyrelsen, ordförande i S-kvinnorna,
Visby Centrum, ordförande för
Länsteatern på Gotland, Ung
Företagsamhet.
Aktuell som: Ordförande i
regionstyrelsen på Gotland.
Kör: Volkswagen Polo.
Kran eller kolsyrat: Kran.
På fritiden:
Går hundpromenader, hänger
på landsbygden, reser inte.
Favoritplats: Gotländska stränder.
Lyssnar gärna på: Talböcker och P1.
Viktig fråga på agendan utöver
vatten: Välfärden och utmaningen
att klara kvalitet och utbud med de
resurser vi har.
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Meit Fohlin:

»Landet har
mycket att lära
av Gotland«
Vattenkrisen på Gotland består och ön fortsätter att dras med rekordlåga grundvattennivåer. För
att avlasta de hårt ansträngda färskvattentäkterna ska en ny avsaltningsanläggning stå klar 2019.
– Verket är ett måste för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen, säger Meit Fohlin,
ordförande i regionstyrelsen på Gotland.
TEXT » MIA WIBACKE BORNBERGER FOTO » REGION GOTLAND/KARL MELANDER

D

et går bra för Gotland, på många sätt.
Turismen ökar, landsbygden lever,
Almedalsveckan växer sig allt större och
inflyttningsnettot är positivt. Det går
mindre bra för Gotland, på ett annat sätt,
för läget när det gäller färskvattnet är alltjämt kritiskt.
– Vi är dessvärre förbi tiden då det räckte med att
man kunde skjuta till pengar för att skydda vatten
täkterna, för vad hjälper det när själva vattnet saknas,
säger Meit Fohlin, mångårig lokal politiker på Gotland,
som i juli tillträdde som ordförande i regionstyrelsen och
i ett slag blev ett av öns främsta ansikten utåt.
Stark inflyttning
Att Gotland är populärt, inte bara för soltörstande
sommargäster, märks i statistiken. De senaste åren har fler
flyttat till än från ön, som nu har drygt 58 000 bofasta.
Och en grundförutsättning för att regionen ska kunna
fortsätta att utvecklas och växa, och att landsbygden blir
bärkraftig, är i allra högsta grad en tryggad vattenförsörj
ning. Befolkningen är utspridd vilket också innebär att
man behöver ha en spridd infrastruktur.

– Även de mest perifera delarna i kommunen behöver
service för att det ska bli attraktivt att leva och bo där,
eller ens möjligt, säger Meit Fohlin.
Ny vattenplan
Hon är själv inte född på Gotland men har bott på ön
sedan hon var sex år och hennes mammas sida av släkten
är gutar sedan generationer. Under många år levde Meit
Fohlin för sina hästar även om hon hela tiden haft ett
djupt engagemang för både politik och kultur.
– Det var egentligen när vi sålde hästgården och
barnen blev större som jag fick tid och möjlighet att enga
gera mig politiskt. Intresset för samhälle, utveckling och
landsbygdsutveckling och regional kraft har jag haft med
mig länge. Och öbo, det är jag in i själen, säger hon.
I dag leder Meit Fohlin arbetet med en ny vattenplan,
en väsentlig del i den regionala utvecklingsstrategin som
löper fram till 2030 med väl utvalda stegvisa insatser.
– Där handlar det väldigt mycket om att arbeta i
samverkan med andra myndigheter, medborgare och
näringsliv. Vi har ett bra samarbete med de gröna näring
arna men också med stora vattenkonsumenter, säger hon.

➤
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FOTO » ANNIKA BÖRJE

Anslutningsstopp
För att spara på vattnet har en rad konkreta åtgärder
införts på Gotland. Bevattningsförbud sommartid
har rått under många år och 2016 blev det förbudet
totalt, det vill säga inga dispenser medges. För att
inte ytterligare öka belastningen på det kommunala
nätet får boende söder om Tofta inte ansluta sig.
– Tyvärr är det en åtgärd som är hämmande
för utvecklingen. Det går stick i stäv med viljan att
utveckla landsbygden, men just nu är det nödvän
digt, säger Meit Fohlin.
En annan åtgärd har varit att sänka trycket i
ledningarna, som man gjorde i Visby med omnejd i
fjol. Kommunen lägger också stort fokus på att inte
ha några läckage i ledningsnätet och processvatten
används till exempelvis bevattning. Information
och aktiva kampanjer, riktade till både turister och
lokalbefolkning har också gett resultat.
Sjunkande vattenkonsumtion
Att vara sparsam med vattnet har under lång tid varit
vardag för öns invånare och Meit Fohlin menar att res
ten av landet har en hel del att lära av hur gotlänning
arna faktiskt tänker och agerar. Vattenkonsumtionen
på Gotland sjunker nämligen för varje år – trots fler
turister och ett ökat antal bofasta.
– Bland oss som lever här är förståelsen för situ
ationen stor vilket vi ser varje år vid våra mätningar.
Vi hushåller på alla möjliga sätt, samlar regnvatten
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till blommorna i tunnor och duschar snålt. För mig
är det otänkbart att tappa upp ett bad. Sedan kanske
man i förlängningen behöver bli ännu mer konkret
och innovativ, är exempelvis det här verkligen rätt
plats för gröna fotbollsplaner och så vidare, säger
Meit Fohlin, som trots allt också sett en välkommen
bieffekt av vattenbristen.
– Nu när problemen finns nationellt så är det
inte längre en lokal angelägenhet vilket gör att fler
människor engagerar sig i våra viktiga vattenfrågor.
Privatpersoner, kommuner och politiker tar lärdom
av varandra, både inom landet och mellan länder, i
större utsträckning än vi gjort tidigare. Och med de
klimatförändringar vi har så kommer det inte vara
något kortsiktigt och övergående problem utan en
fråga lång tid framöver. Jag ser fram emot att frågan
lyfts i fler kommuner och regioner.
Sinande tillgång
Men kampanjer och bevattningsförbud till trots så
sinar det alltjämt i öns brunnar och vattentäkter.
I fjol invigdes därför avsaltningsanläggningen i
Herrvik på Gotlands östra spets, där alltså havsvatten
från Östersjön avsaltas, renas och pumpas ut i
ledningsnätet.
Herrvik är Sveriges första större verk i sitt slag.
Metoden används sedan en tid på ett flertal öar i
Stockholms skärgård och i somras fick även Öland
sitt första bräckvattenverk.

PERSONPORTRÄTT MEIT FOHLIN

Nödvändigt för framtiden
Gotlands nya avsaltningsanläggning vid Kvarnåkers
hamn beräknas stå klar att tas i bruk 2019. Verket är
enligt Meit Fohlin ett helt nödvändigt komplement
för att klara den framtida dricksvattenförsörjningen.
– Vattnet från Kvarnåkershamn kommer inte
enbart att bestå av avsaltat vatten utan vara blandat
med vanligt färskvatten. Vi måste helt enkelt minska
uttaget av grundvatten för att inte tära på täkterna
lika hårt som vi gör i dag.
Avsaltning är dock inte helt okontroversiellt.
Dels är processen energikrävande, dels släpps
restprodukten, det vill säga det vatten med hög
saltkoncentration som blir kvar, ofta tillbaka rakt ut i
havet, vilket kan ge miljöproblem.
Återanvända vatten
Sett ur ett internationellt perspektiv är dock de båda
gotländska verken små i jämförelse. Råvattenintaget
till Kvarnåkershamn beräknas till cirka 12 000
kubikmeter per dygn, vilket i slutänden ger cirka
5 000 kubikmeter dricksvatten per dygn. Det kan
jämföras med de stora verken i till exempel Spanien
och runt Persiska viken som omsätter hundratusen
tals kubikmeter per dygn.

– Vi har inte så mycket att välja på, någon ny
grundvattentäkt har inte hittats på 40 år på Gotland.
Vi jobbar dessutom med bräckt vatten, vilket inte
är lika energikrävande som saltvatten. Men visst
är det ny teknik och vi behöver hitta andra sätt
och vårda vattnet. Vi måste börja återanvända
vatten som vi tidigare inte har tagit hand om, som
avloppsvatten. En möjlighet är att faktiskt styra det
via VAtaxan, att man premieras om man sänker sin
vattenkonsumtion. Och slutligen: hur kan vi bli mer
cirkulära i vårt tänkande i vatten på totalen? ❧

Avsaltningsverket i Herrvik
är det första på ön. Det här
är en vattenkiosk där lantbrukare kan köpa vatten
per kubikmeter.
FOTO » MALIN HOELSTAD/SVD/TT

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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Vad kan VA-leverantörer lära
av IT-skandalen?
Med anledning av sommarens medierapportering kring Transportstyrelsens hantering
av säkerhetsskydd och outsourcing av IT är det viktigt att fråga sig vad kan kommunala
VA-bolag och förvaltningar lära sig av skandalen och hur gör man för att göra rätt?
TEXT » CLARA LINDGREN

Clara Lindgren,
jurist på Svenskt Vatten

Bakgrund
De brister som under sommaren avslöjades
handlade främst om hur Transportstyrelsen la ut
ansvaret för delar av verksamheten till IBM och
därmed gav utomstående tillgång till stora delar av
Transportstyrelsens IT-miljö. Enligt säkerhetspo
lisens förundersökning genomfördes den aktuella
outsourcingen utan tillräcklig hänsyn till säkerhets
skydd och innan säkerhetsskyddsavtalen var klara.
Det avslöjades även att tekniker i utlandet kunnat ta
del av delar av det svenska militära fordonsregistret
– utan att ha genomgått en säkerhetsprövning.
Hantering innebar att Transportstyrelsen gjorde
avsteg både från sina egna riktlinjer och från person
uppgiftslagen, lagen om offentlighet och sekretess
samt säkerhetsskyddslagen. I juni fick dåvarande
generaldirektör Maria Ågren ett strafföreläggande
för att ha tillgängliggjort information som kan anses
skada rikets säkerhet.
Hur påverkas VA-leverantörer?
Dricksvattenförsörjning är en komplicerad verk
samhet med många olika typer av anläggningar,
installationer och anordningar och ofta förekommer
en omfattande datoranvändning för att styra och
övervaka driften och distributionen. Exempel på
uppgifter som inte bör förvaras alltför lättillgängligt
är kartor över uttagsområden, ledningsnät och bygg
nader, information om nödvattenplanering och om
samhällsviktiga kunder som är anslutna till lednings
nätet. En felaktig hantering av skyddsvärda uppgifter
kan medföra allvarliga konsekvenser och medföra
skada för verksamhetsutövaren och allmänheten,
eller i värsta fall utgöra en risk för rikets säkerhet. En
del av informationen kan därmed sekretessbeläggas
och/eller hemligstämplas.
I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
(OSL) finns bestämmelser om när en uppgift kan
vara sekretessbelagd och/eller hemligstämplad
med hänvisning till rikets säkerhet. Enligt säker
hetsskyddslagen (1996:627) ska det finnas ett
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informationsskydd som motverkar spioneri, sabo
tage, terrorism och andra brott som kan hota rikets
säkerhet. Någon exakt definition av begreppet rikets
säkerhet finns inte men begreppet omfattar samhälls
viktig infrastruktur såsom elförsörjning, vattenför
sörjning och telekommunikation. Vattenförsörjning
är därmed en samhällsviktig verksamhet som kan ha
betydelse för rikets säkerhet. Säkerhetsskyddsreglerna
gäller för såväl förvaltningar som kommunala
bolag. För sekretessbelagd information som inte
hemligstämplats med hänsyn till rikets säkerhet är
det kommunerna själva som anger vilket skydd som
är tillräckligt.
Rekommendation
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter, LIVSFS
2008:13, ska livsmedelsföretagaren vidta de åtgärder
som behövs för att förebygga skadeverkningar. För
att komma fram till vilka åtgärder som behöver
vidtas är det nödvändigt att göra en systematisk
genomgång av den nuvarande säkerhetsnivån, ana
lysera vilka risker och eventuella hotbilder som kan
finnas för olika delar av dricksvattenanläggningen,
hitta de sårbarheter som kan finnas i systemet och
ta fram en tidsplan för genomförande av åtgärder.
Information om riskanalyser finns bland annat på
Myndighet för samhällsskydd och beredskaps (MSB)
webbplats.
• Genomför en riskanalys.
Bestämmelser om sekretess saknas vid många organi
sationer. För att inga tveksamheter ska råda om vad
som är hemlig och känslig information på arbets
platsen är det lämpligt att de anställda får skriva
under en sekretessförbindelse. Sekretessförbindelsen
ska utformas beroende på vilken information den
anställde har eller kommer att få tillgång till.
• Säkerställ att personer som kommer i kontakt
med känslig information undertecknat en
sekretessförbindelse.

FRÅGA VA-JURISTEN

När det gäller information som kan skada rikets
säkerhet är det Säkerhetspolisens författningar som
anger vilket skydd som informationen ska ha. Om
man innehar och hanterar information som klassats
som hemlig med hänvisning till rikets säkerhet ska
man enligt säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
genomföra en säkerhetsanalys. Personal som enligt
säkerhetsanalysen arbetar med hemliga uppgifter
som rör rikets säkerhet ska genomgå säkerhets
prövning och eventuell registerkontroll.
• Om verksamheten omfattar hantering av information som har betydelse för rikets säkerhet och därmed
har eller bör hemligstämplas bör en säkerhetsanalys
genomföras samt säkerhetsprövning av berörd
personal.

LÄSTIPS:

LIVSFS 2008:13 – om åtgärder mot sabotage
och annan skadegörelse riktad mot
dricksvattenanläggningar
Vägledning till LIVSFS 2008:13 – kapitel
4 handlar om ”Åtgärder för att förebygga
skadeverkningar”.
Råd och riktlinjer för hantering av skyddsvärda
uppgifter inom dricksvattenförsörjningen –
Svenskt Vatten
Säkerhetshandbok dricksvattenproducenter –
Svenskt Vatten
Säkerhetsskydd – en vägledning,
Säkerhetspolisen

BEHÖVER DU HA HJÄLP FRÅN SVENSKT VATTENS JURISTER?
Du som arbetar i en kommunal VA-organisation och har en juridisk fråga kan boka in en tid med våra
jurister, Clara Lindgren och Gilbert Nordenswan. Rådgivningen kostar 1 200 kronor per timme och
bokas via Svenskt Vattens hemsida. Vi kan även erbjuda stöd i form av exempelvis juridiska utredningar och hjälp med att ta fram PM för en specifik fråga.

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

Svenskt Vatten nr 4 2017

25

VATTENRESAN

Vattenresan genom Sverige
Fotografen Mattias Klum har varit på resa genom Sveriges 21 län för att aktualisera den viktiga
vattenfrågan, såväl lokalt som nationellt. Under ett år har Klum dokumenterat vattnets olika uttryck
under fyra årstider. Genom hans ögon får vi möta vattnets världar i sjöar, åar och älvar, och exceptionella landskap. I början på hösten gjorde Vattenresan flera täta stopp och avslutade i Kiruna.
När resan är slut ges höjdpunkterna ut i en bok för att bjuda in läsaren att njuta
av våra unika vattenmiljöer och reflektera kring värdet av rent, friskt vatten.
www.svensktvatten.se/vattenresan

14/9 KIRUNA
Tekniska Verken bjuder in till en
diskussion med vattenambassadören
Mattias Klum. Målgruppen är politiker
och tjänstemän. Fokus i diskussionen
är vattnets värde och specifikt vattentäkten Torne älv.

31/8 ÖREBRO
Länsstyrelsen i Örebro län och Mattias
Klum välkomnade politiker och högre
tjänstemän till ett strategisk samtal om
dricksvatten och risken för torka när
nederbörden uteblir.

5/9 ESKILSTUNA
Eskilstuna bjöd in till en inspirerande eftermiddag på Ekeby
reningsverk. Mattias Klum intervjuades om Vattenresan och man
presenterade även ”Ecofriends”,
en miljösatsning för skolbarn.

7/9 STOCKHOLM
Bornsjön är ett väl bevarat sjöoch naturområde, med uppgift
att säkra dricksvattenförsörjning.
Vid invigningen visades det nya
vattenreningsverket vars syfte är
att både rena sjön från kväve och
fosfor samt att bidra till Stockholms
dricksvattenförsörjning. Invigningen
gästades av Mattias Klum och Anna
Linusson, VD Svenskt Vatten.

29/8 GÖTEBORG

Under en båttur på Göta älv – stadens
råvattentäkt – samtalade Kretslopp och
vatten Göteborgs stad och vattenambassadör Mattias Klum med byggföretagare, fastighetsägare, forskare, politiker
och tjänstemän om vattnets betydelse
och de lokala utmaningarna kring stadsplanering, klimat och skyfall.

29/8 JÖNKÖPING
Invigning av Brunstorps vattenverk i
Huskvarna. Sedan VA-verket togs i drift
under 1950-talet har det under senare
år genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad. Invigningen
gästades av Mattias Klum.
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30/8 LJUNGBY
Rent vatten är allt annat än en självklarhet. Ljungby kommun bjöd
in till diskussion kring de viktiga
vattenfrågorna tillsammans med
Mattias Klum. Gästerna besökte
vattenkiosken där VA-renhållningsavdelningen informerade om vad
de gör för att säkerhetsställa ett
gott och friskt dricksvatten.

NYA RAPPORTER
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

» Att deﬁniera normaldagvatten
– förslag och resonemang

Utifrån lagstiftningens ramar har förslag
till begränsning av VA-huvudmannens
skyldighet att hantera enbart normaldagvatten tagits fram. Definition av normaldagvatten kvantitet föreslås utformas
som en normal andel hårdgjord yta för
olika bostadsbebyggelsetyper, medan
normaldagvatten kvalitet utgår från det
förväntade innehållet av de vanligaste
föroreningarna. Rapport: 2017-12
Författare: Jane Hjelmqvist och
Emma Sjögren
Medförfattare: Godecke-Tobias Blecken
och Helene Österlund
» Verksamhetsberättelse VA-kluster
Mälardalen 2016
VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt
Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor
och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att säkra VA-organisationernas
kompetens och kunskapsbehov på kort
och lång sikt. Mälardalsklustret samlar
regional forskningskompetens och verksamhetsutövare vid VA-organisationer
för samarbeten rörande avlopps- och
slamhantering med fokus på effektivt
resursutnyttjande. Antalet deltagande
VA-organisationer har successivt ökat
sedan starten, vilket tyder på ett starkt
intresse och engagemang från branschen
för den samordning av forsknings- och
utvecklingsarbete som VA-kluster
Mälardalen erbjuder.
Rapport: C_VA-klusterMD2016VB
Redaktörer: Bengt Carlsson samt
Linda Åmand
» The impact of inﬁltration and inﬂow
on wastewater treatment plants
Av litteraturstudien framgår att tillskottsvatten är ett problem för drift, ekonomi
och reningsresultat för många reningsverk
men att kvantifieringen och regleringen
varierar. I fallstudien, där 11 svenska
reningsverk ingår, var medianflödet
250-500 l/P/d medan 99-percentilen för
flödet varierade mellan 500 och 1500
l/P/d mellan reningsverken.
Rapport: C_VA-teknikSodra2016-06
Författare: Gerly Hey, Karin Jönsson,
Ann Mattsson

» Privata servisledningar för
dricksvatten, spillvatten och dagvatten
– så långa är de
Längden av Sveriges privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten har nu beräknats. Den del av
VA-näten som ägs privat är betydande.
Ansvaret för drift, underhåll och förnyelse
av de privata serviserna ligger på respektive fastighetsägare. Även längden av de
allmänna servisledningarna har beräknats.
Rapport: 2017-13
Författare: Emma Lundin, Annika Malm,
Gilbert Svensson

Goodbye
Ta farväl av mekaniska vattenmätare och
välkomna fördelarna med smart mätning

Mekanisk mätning

» Verktyg för måluppföljning i regionala vattenförsörjningsplaner med
hållbarhetsindex som utgångspunkt
Projektet har tagit fram en uppföljningsmodell för regionala vattenförsörjningsplaner med utgångspunkt i Svenskt
Vattens hållbarhetsindex. Med hjälp av
modellen kan man ta reda på om åtgärder
leder mot målen och en hållbar vattenförsörjning. Rapport: 2017-14
Författare: Per Sander, Lena Blom,
Joanna Friberg, Lars Heineson,
Erik Kärrman och Annika Malm
» Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2016
Dag&Nät ingår i Svenskt Vatten Utvecklings satsning på högskoleprogram och
utvecklar och förmedlar forskningsbaserad
kunskap samt bygger nätverk inom
dagvatten- och ledningsnätområdet i nära
samverkan med privata och offentliga
aktörer. Rapporten ger en överblick över
Dag&Näts verksamhet 2016.
Rapport: C_DagoNatLTU2016VB
Redaktör: Maria Viklander
» Organisering och styrning av
kommunal VA-verksamhet
– En studie av förmågor, brister och
förbättringspotential
Rapporten beskriver vilka förmågor och brister som svenska kommuner uppvisar när det
gäller att utveckla långsiktiga planer, strategier och processer för sin VA-verksamhet.
Den förklarar vilka orsaker som ligger bakom
dessa förmågor och brister, och den presenterar kommunernas förbättringspotential på
det här området. Rapport: 2017-15
Författare: Robert Jonsson
» Omfattning av bräddning
i svenska kommuner
Vatten som bräddar från avloppsledningsnätet kan innebära risk för smittspridning
i badvatten och dricksvattentäkter. Rapporten sammanställer statistik för bräddningar
i några svenska kommuner och beskriver
en metodik för att bedöma bräddningarnas
påverkan på recipienten. Syftet är att ge
underlag för åtgärdsstrategier som bygger
på riskbedömning. Rapport: 2017-16
Författare: Cecilia Wennberg, Hanna
Nordlander, Claes Hernebring
➤
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Det är aldrig lätt att säga farväl. Men när det
kommer till vattenmätning är det rätt beslut.
Säg farväl till den mekaniska vattenmätaren
och välkomna fördelarna med smart mätning.
Smart mätning är framtiden och fördelarna
är många.
Läs mer på:

kamstrup.com/saygoodbye
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REMISSVAR OCH VA-DOMAR

NYA SVU-PROJEKT

» MISSA INTE!
Vetlanda kommun har gjort flera små, korta filmer på temat ”Varje droppe räknas”
för att uppmärksamma hur vi tillsammans kan spara på vårt kommunala dricksvatten,
både för miljöns och vår egen skull. Sök upp Vetlanda kommun på Youtube och ta
del av Vetlandabornas vattenvanor och smarta spartips.

Dag och Nät (projektprogram)
Projekt: 17-114. Projektledare: Maria Viklander
Luleå tekniska universitet, 5 700 000 kr
Underlag för bedömning av reparation av
vattenverks betongkonstruktioner
Projekt: 2017-15. Projektledare: Mikael Jacobsson
RISE CBI Betonginstitutet, 200 000 kr
REMISSVAR
Svenskt Vatten deltar som remissinstans och skickar in ett 20-tal remissvar
per år till olika utredningar. Här har vi samlat de senaste.
Betänkandet av Informationssäkerhet
för samhällsviktiga och digitala tjänster SOU2017:36
Svenskt Vatten välkomnar i stort de åtgärder som följer av implementeringen av NIS-direktivet i Sverige då vår bedömning är att förslaget om
riskanalys med tillhörande åtgärdsplan och minimering samt rapportering av betydande incidenter kommer att bidra till att öka säkerheten på
de svenska dricksvattenanläggningarna. Vi anser dock att det är viktigt att
definitionen av betydande incidenter blir så enkel som möjligt för att inte
ta onödigt mycket resurser från dricksvattenproducenterna. En mycket
viktig fråga är att uppgifterna som lämnas från dricksvattenproducenterna till tillsynsmyndigheten i samband med incidentrapporteringen inte
hamnar i orätta händer. Svenskt Vatten vill understryka vikten av denna
fråga och, även om utredningen anser att så är fallet, särskilt trycka på
behovet av att säkerställa att lagstiftningen är tillräcklig i detta avseende.
Betänkande från SOU 2017:22 cirkulär ekonomi
Svenskt Vatten stödjer utredningens förslag om att tillsätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi och förslaget om att öka inslaget
av miljöskatter och avgifter till förmån för att sänka skatten på arbete.
Svenskt Vatten anser att det är helt nödvändigt att regeringen snarast
fattar ett beslut gällande Fosforförordningen med återföringsmål för
fosfor och kväve samt ett regelverk för hållbara kretslopp.

Brutet vatten
Marknadens minsta hörnmodell!

Livsmedelsverkets remiss angående förslag till ändring i
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30 om dricksvatten)
Införlivande av EU-direktiv 2015/1787 i Livsmedelsverkets Dricksvattenföreskrifter medför ändringar i kraven på kontroll av dricksvattenkvalitet. Svenskt Vatten tycker det är positivt att faroanalys och kritiska
styrpunkter (HACCP) nu blir obligatoriskt att göra för vattenverken eftersom det bidrar till en ökad säkerhet inom dricksvattenförsörjningen. Det
är också bra att dricksvattenvattenproducenten ska säkerställa att laboratoriet informerar producenten och kontrollmyndigheten om ett dricksvattenprov bedöms eller sannolikt kommer att bedömas som otjänligt. Vi
anser dock att det, liksom tidigare, bör stå att laboratoriet omedelbart ska
informera om detta för att minimera risken för dricksvattensäkerheten.
Svenskt Vatten anser vidare att det bör vara kontrollmyndigheten och inte
dricksvattenproducenten som ska meddela fastighetsägaren om överskridna gränsvärden beror på fastighetsinstallationer, då dricksvattenproducenten enligt Lagen om allmänna vattentjänster endast är ansvarig för
dricksvattenkvaliteten fram till förbindelsepunkten i fastigheten.

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

Radonett AirGap
+ invändig rostfri 3-faspump

NYHET!

skyddad mot aggresiv miljö

Hörnmodell!

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

mjukstängande magnetventil
kompletta aggregat
191

driftsäker och kort installationstid
frekvensstyrning som tillval

119,44

5 olika modeller
488,46

0248-107 00
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418,41

tank i syrafast rostfritt stål Aisi 316

0

larm och torrkörningsskydd

5
8,
41

+
+
+
+
+
+
+

www.radonett.se

info@radonett.se

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

ARBETSMILJÖ

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

Arbete i slutna utrymmen
– Repetitionskurs
Uppsala 6 dec

Kontrollant VA-ledningar
– kontroll av plaströrssvetsar
Stockholm 19–21 sep

Arbete i slutna utrymmen
– Grundkurs
Uppsala 7 dec

Rörnät Diplomkurs
– Drift, underhåll och förnyelse
Stockholm 25–29 sep och 6–10 nov

Arbete i slutna utrymmen
– Repetitionskurs
Uppsala 27 sep

Hydraulisk och hydrologisk
dimensionering av avloppssystem
– Grundkurs
Stockholm/Alvik 3–4 okt

Arbete i slutna utrymmen
Uppsala 28 sep

Rörnätsteknik Introduktion
Stockholm 10–12 okt

Dricksvattenteknik Diplomkurs
Sigtuna 23–27 okt

Tillämpad hydraulik – för VA-ingenjörer
Sigtuna 10–12 okt och 14–16 nov
Förnyelseplanering ledningsnät
– Grundkurs
Ort ej bestämd 10–11 okt
Schaktfritt renoverings- och
ledningsbyggande – Grundkurs
Stockholm/Alvik 22–23 nov
Rörinspektion för beställare
Stockholm 3 oktober
Förnyelseplanering Ledningsnät
– Fortsättning
Stockholm 25 oktober
Korrosion på VA-ledningar
– hur förebygga och avhjälpa
Stockholm-Kista 28 – 30 november
Kontrollant VA-ledningar
– kontroll av plaströrssvetsar
Stockholm-Kista 5 – 7 december

DRICKSVATTEN

Dricksvattenteknik för miljö- och
livsmedelsinspektörer
Malmö 19–21 sep
Dricksvattenteknik Introduktion
Sigtuna 3–5 okt
Dricksvatten riskanalys
– MBA och HACCP
Malmö 18–19 okt
Dricksvattenteknik Introduktion
Göteborg 7–9 nov
Dricksvattenteknik – Desinfektion
Sigtuna 28–30 nov
AVLOPP & MILJÖ
Avloppsteknik Diplomkurs
Sigtuna 30 okt–3 nov
Revaq-utbildning
Norrköping 7–8 november

Praktisk miljölagstiftning
Göteborg 15 november
Uppströmsarbete
Sigtuna 20–21 november
Avloppsteknik Introduktion
Borås 28–30 november
MANAGEMENT & KOMMUNIKATION
Lagen om allmänna vattentjänster
Göteborg 27–28 sep
Kommunikation och kundbemötande
Göteborg 11–12 okt
VA-Ekonomi
Sigtuna 17–18 okt
VA-ekonomi: fördjupning i
komponentavskrivningar (NY)
Sigtuna 19 okt
Lagen om allmänna vattentjänster
Stockholm 14–15 nov
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

Annonsörer i detta nummer:
Cactus Utilities, PipeLife, Aqua P Teknik, Meag Va Teknik, KZ Handels, Nordkalk, Livsmedelsverket, Kamstrup, 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

30

Svenskt Vatten nr 4 2017

SETTING NEW STANDARDS
WWW.SSG.SE

.se
En enklare VArdag

Företag
Produkt

Omvärldsbevakning

Dokumentbibliotek

Erfarenhetsutbyte

Svenskt Vatten nr 4 2017

31

POSTTIDNING B

Svenskt Vatten
Box 14057, 167 14 Bromma
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Godkända
brunnar

Ledande svensk tillverkare

Ledande svensk tillverkare

Ljung

Ledande svensk tillverkare

Ölsremma

Pipelife Polar 600 inspektionsoch 1000 mm nedstigningsbrunnar är godkända enligt

För din säkerhets skull!

info@pipelife.se, www.pipelife.se

Ledande svensk tillverkare

