Svenskt Vatten
TIDNINGEN

Friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster.

Nr 5. 2017

VATTENTJÄNSTLAGEN

10 år i kommunal tjänst
Nu utvärderas hur lagen
fungerat i praktiken
Sidan 12

Kulvert frigör mark för tätare städer
– Bomässan i Linköping sidan 8

Personporträtt Katarina Pelin:
VA SYD-chefen kallar till kraftsamling

sidan 16

Aarsleff har alltid
flera bra lösningar
Schaktfri ledningsförnyelse

EXPLICARE

R

Varje miljö kräver sin unika lösning när man förnyar
rörsystem. Med 30 års forskning, utveckling och erfarenhet
befinner sig Aarsleff i fronten med den senaste tekniken
och med innovativa, hållbara material. Våra lösningar
innebär minimal inverkan på miljön, god ekonomi och lång
livslängd. Allt detta har gjort Aarsleff branschledande.

www.aarsleffpipe.se
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LEDARE

Påfyllning krävs –
10 år med vattentjänstlagen
sveriges försörjning med vatten och avlopp
påverkas av en mängd lagar, regler, förordningar,
författningar, allmänna bestämmelser, gränsvärden, riktvärden, riktlinjer, ramdirektiv, taxor och
säkert många fler, av tjänstemän och politiker
fattade beslut.
En av dessa lagar står ut i betydelse när det gäller
kommunalt VA – Lagen om allmänna vattentjänster, till vardags ”LAV” eller ”vattentjänstlagen”. Den
lagen har funnits i tio år och nu finns erfarenhet
av vad som fungerat bra och vad som behöver
förbättras. Svenskt Vatten har samlat detta i jubileumsskriften ”10 år med LAV”.
Den nya lagen var en klar förbättring jämfört med
tidigare VA-lagar, inte minst för att den tog med
skyddet av miljön och inte bara människors hälsa.
Den innebar också en tydlig avgränsning mellan
VA-abonnenterna och deras taxor i förhållande
till skattebetalarnas pengar. Nu skulle det inte
blandas ihop utan särredovisas med separata
resultat- och balansräkningar.
Svenskt Vatten har inför tioårsjubiléet gjort en
genomlysning och utvärdering av hur det blev
– men framförallt tagit fram viktiga förslag på
förbättringar. Mycket blev väldigt bra och ungefär
som lagstiftaren tänkt, men några områden behöver förändras eller kompletteras: hur utbyggnad
ska ske, ansvaret för dagvattnet och den långsiktiga finansieringen av investeringar

andra fastighetsägare drabbas. I skrivande stund
pågår remissrundan för Klimatanpassningsutredningen och ni finner Svenskt Vattens svar på vår
webb.
Även den begränsning som lagen innebär för en
hållbar finansiering av nödvändiga investeringar,
behöver ses över. Möjligheten att fondera måste
gälla alla typer av investeringar, inte bara nya
anläggningar. Ersättning av gamla ledningar,
avloppsrenings- och vattenverk måste annars ske
med lån, eftersom mycket idag är avskrivet utan
att vara utbytt. Det i sin tur ökar den ekonomiska
risken vid en räntehöjning och ger ryckiga taxor.
Detta är en fråga för såväl tjänstepersoner som
politiker och i början av nästa år kommer vi bjuda
in till ett seminarium om finansiering som ni inte
vill missa.
Svenskt Vattens kurser om Lagen om allmänna vattentjänster hör till de allra mest efterfrågade. Det
visar både hur viktig lagen är men också att den
kanske inte alla gånger är glasklar. Den har tjänat
branschen och därmed vattentjänstkunderna väl,
men behöver ses över. Då klarar den säkert minst
tio år till i en snabbt föränderlig värld.
Ps. På sidan 12 kan ni läsa mer om våra förslag
rörande vattentjänstlagen.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp
regleras i 6 § och här behövs en större flexibilitet
än vad lagen idag medger. Kommunen behöver
kunna göra en bedömning av om kostnaden blir
skälig i förhållande till den miljö- och hälsonytta
man vill uppnå.
När det gäller ansvaret för dagvattnet så behöver
det bli tydligt hur ansvaret ska fördelas mellan
fastighetsägaren och VA-huvudmannen, det vill
säga i de flesta fall kommunen. Det är inte rimligt
att en fastighetsägare till exempel kan asfaltera
stora ytor och släppa ut mängder med orenat
regnvatten utan att göra några förebyggande
åtgärder. Här måste kommunen kunna ställa
tydliga krav på de fastighetsägarna, så att inte alla

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”.

GOD
IMORGON!
Det vi gör idag påverkar vår morgondag.
På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa bättre
förutsättningar för dagens och framtidens städer. Det är möjligt tack
vare våra skickliga ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare och att
våra vinster går till forskning och utveckling.
Framtiden spelar roll. Tillsammans med våra kunder hittar
vi lösningar för en bättre morgondag.

NYKVARNS AVLOPPSRENINGSVERK

Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester

Nykvarns avloppsreningsverk
i Linköping
Den 4 september invigde Tekniska Verken i
Linköping Sveriges första permanenta fullska
liga rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.
Med hjälp av det nya reningssteget beräknar de
kunna ta bort mer än 90 % av de läkemedels
rester som finns i avloppsvattnet.
TEXT » KRISTINA MELANDER FOTO » TEKNISKA VERKEN/KRISTINA MELANDER

Invigningen gästades av miljöminister Karolina Skog, som
i sitt invigningstal utlovade statligt stöd till de kommuner
som vill satsa på rening av läkemedel, med start 2018.
Miljöministern passade också på att informera om regering
ens satsning på ett nytt kunskapscentrum för läkemedel och
miljö.
Invigningstal hölls även av Tekniska verkens styrelseord
förande Rebecka Hovenberg, Tekniska verkens VD Anders
Jonsson samt Anna Lövsén, affärsområdeschef Vatten och
avlopp. Processingenjör Robert Sehlén visade läkemedels
reningen och berättade hur den fungerar. ❧

Svenskt Vattens vd Anna Linusson om miljöministerns besked om statligt stöd till kommuner som vill satsa på läkemedelsrening.
– Att förorenaren betalar för nödvändig rening
är en bra princip, säger Svenskt Vattens vd Anna
Linusson. Det är inte rimligt att kostnaderna för
läkemedelsrening enbart belastar skattebetalare
och VA-kollektiv. Svenskt Vatten välkomnar även
att regeringen har tillsatt ett kunskapscentrum för
läkemedelsmiljöeffekter och samordning av frågor
runt detta. Det går i enlighet med det förslag som
bl a Svenskt Vatten var med och lade från Mistra
Pharmas sida.
– Vi förordar även en skyndsam utredning av hur ett
utökat producentansvar för läkemedel skulle kunna
utformas. Det behövs för att ge incitament till mer
miljövänliga alternativ, säger Anna Linusson.
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Kollektivkulvertar
i Linköping
Vimplarna vid entrén till Vallastaden vinkar till oss
när vi anländer med gråmulet småregn i hasorna.
Det finns en air av cirkus över hela arrangemanget.
Ryktet om en ny innovativ stadsdel har lockat sam
hällsbyggare från hela Sverige. Sören Brandt, Lennart
Kedeborn och Mikael Wiklund från Tekniska
Verken är lite luttrade vid det här laget, det är inte
första gången som de besöker området. Tekniska
Verken, som har en egen monter på expot, har även
varit med och projekterat VAutbyggnaden och
tillsammans med Unonor tagit fram den omtalade
infrakulverten. Kulverten är en unik lösning som
rymmer el, fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp och
möjliggör framtida underhåll utan uppgrävda gator.
Under expoveckorna har Tekniska Verken ställt upp
en modell av kulverten och intresset är stort. Till och
med miljöminister Karolina Skog har varit där. Vem
hade kunnat ana att ett rör med rör i skulle anses så
spännande?
Min första fråga handlar om vem som äger
kulverten och hur man hanterar att flera olika
aktörer ska drifta på samma yta. Svaret är så enkelt
att man blir snopen, Tekniska Verken har hand om
all den infraservice som ryms i kulverten och äger
hela lösningen. Praktiskt att vara en koncern som
sköter i princip allt som har med rör och ledningar
att göra i en stad. Kanske ingen slump att det är
just i Linköping man för första gången använder
sig av infrakulvert på det här sättet? Nedgången till
kulvertsystemet sker vid sju servicestationer och med
30 meters avstånd finns kammare som fungerar som
tyngder för kulverten. Utan dessa tyngder skulle
hela systemet trycka sig uppåt. På slätten utanför

Linköping står grundvattnet så högt att ett gigantiskt
rör gärna skulle vilja ploppa upp ur markytan som
en knopp om våren.
Alla förbindelsepunkter befinner sig strax utanför
kulverten, antingen i fastighetsgräns eller inne på
fastighet med ledningsrätt. Enligt affärsutvecklare på
Tekniska Verken, Johan Böök, har diskussionerna
kring förbindelsepunkter och avgifter varit många
och långa men till slut fick man sätta ner foten och
enas om en taktik för hela Vallastaden och den har
fungerat bra. Projekteringen har gått väldigt smärt
fritt då Tekniska Verken tillhandahållit materialet
och entreprenörerna meddelat vid vilken tidpunkt
de vill ha åtkomst.
Det enda som inte finns i kulverten idag är dag
vattenledningarna. Istället har man valt att använda
öppna lösningar i stor utsträckning och allt vatten leds
till Smedstadsbäcken som ringlar vackert genom hela
stadsdelen. Avgiften för dagvattenhanteringen delas av
fastighetsägare som betalar per yta och samhällighets
föreningar som gemensamt äger kvartersgemensamma
lokaler och ytor. Föreningarna debiteras servisavgifter
för anslutningar som leder deras vatten ner till bäcken.
De kvartersgemensamma lokalerna kallas för felleshus
och ser ut som inredda växthus för gemensamma akti
viteter och fester. En känsla av kollektivboende utan
känslan av att diska någon annans kastrull. Det känns
som att de gillar det här med kollektiva lösningar i
Linköping. Tekniska Verken som gemensamt sköter en
stor del av infrastrukturen, kulvertar där alla rör och
ledningar får plats och felleshus där människorna kan
umgås tillsammans på fritiden. Det är både framtid
och dåtid på något härligt sätt. ❧

På perrongen i Linköping
vimlar det av stilsäkra arki
tekter som kommit för de
fantasifulla husen. Svenskt
Vatten har kommit för den
banbrytande kulverten.
TEXT » CLARA LIDBERG
FOTO » TEKNISKA VERKEN
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Kulvert frigör
mark för
tätare städer
Bomässan i Linköpings nya stadsdel Vallastaden har nyligen
avslutats. En av mässans mest uppmärksammade innovationer
är en kulvertlösning för rörinfrastruktur. I kulverten finns bland
annat rör för fjärrvärme, vatten- och avlopp samt sopsug.
Dagvattnet ligger dock vid sidan om.
TEXT » JOHAN GRANATH FOTO » TEKNISKA VERKEN

» Vi ville göra någonting
utöver det vanliga till
bomässan. Sedan blev det
helt nödvändigt eftersom
det är speciella markförhållanden i området. «
Johan Sedin, Uponor
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tekniska verken i linköping är ett kommunalt
bolag och har tillsammans med företaget Uponor
utvecklat kulverten. Enligt bolagets Johan Sedin är
lösningen unik. Dels på grund av att den innehåller
all underjordisk rörinfrastruktur utom dagvatten,
dels på grund av prefabriceringsgraden – att allt
finns på plats i kulverten när den grävs ner.
– Vi ville göra någonting utöver det vanliga till
bomässan. Sedan blev det helt nödvändigt eftersom
det är speciella markförhållanden i området, säger
Johan Sedin.
Bomässan är det bo- och samhällsexpo som hölls
i Vallastaden i september 2017. Det arkitektförslag
som ligger till grund för stadsdelen utgår från en
tät bebyggelse med smala gator och små kvarter.
Områdets markförhållanden, med siltblandad lera
och hög grundvattennivå, innebar svåra förutsätt
ningar för byggnation.
– Underhållsarbete i så smala gator skulle ha
blivit nästan omöjligt. Kulverten bidrar dessutom
till en betydligt längre livslängd för ledningarna,
eftersom miljön i den är gynnsam.
Utvecklingen av en kulvert skedde i högt tempo
och resultatet blev ett plaströr, 2,2 meter i diameter
för alla ledningar. Vid byggstarten av stadsdelen,
år 2015, fanns redan 1 800 meter kulvert med 85
förbindande betongkamrar nedgrävd.
Kulvertlösningen innebär att mer värdefull mark
kan bebyggas, vilket är viktigt vid exploatering i
stadskärnor.

För varje löpmeter kulvert kan
ytterligare fyra kvadratmeter mark bebyggas.

– För varje löpmeter kulvert kan ytterligare fyra kva
dratmeter mark bebyggas. Det är förstås intressant
för byggherrar och innebär en rejäl samhällsnytta.
Kulverten innebär dessutom stora fördelar
inom området drift och underhåll. Rör som ligger i
kulvertmiljö är tillgängliga för inspektion, skyddade
och förhållandevis enkla att byta ut.
Men det finns några minus.
– Varken vi eller någon annan har erfarenhet av
drift och underhåll av en sådan här kulvert. Sedan
är ju utvecklingskostnaden hög initialt, men på lång
sikt kommer den att minska vid ökad produktion
och erfarenhet.
Tekniska verken har stått för utvecklingskostna
derna av kulverten.
– Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kanske
aktörer som byggherrar, kommuner och lednings
nätsägare kan se vinster med att minska störningar

KOLLEKTIVKULVERTAR

FAKTA KULVERT:

• Innehåller ledningar och rör för: elektricitet, tele,
fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, avlopp och sopsug.

• Konstruktionen är en kombination av polyuretanmaterial (allmänt benämnt som plast) och betongkammare.
• Dagvatten är det vatten som rinner av från tak och
andra hårda ytor vid regn eller snösmältning.
• Är 100 procent återvinningsbar – när till exempel
en sektion av en fjärrvärmeledning behöver bytas
kan den kopplas loss, lyftas ut, återvinnas och
ersättas med en ny sektion.

• Kan användas i olika miljöer men passar bäst vid
speciella markförhållanden och där marken är dyr.
• Kan byggas hur lång som helst bara den förbinds
med kamrar som länkar ihop och bär upp själva
kulvertröret.
• Fungerar bäst när ny mark exploateras.

FAKTA BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2017:

• En bomässa, eller bo- och samhällsexpo som det
kallas i Linköping, är en utställning av nya bostäder,
ofta i ett helt nytt bostadsområde.
• Under en mässa visas ofta nyheter inom samhällsplanering, arkitektur, infrastruktur och boende.

• Mässan i Linköping heter Vallastaden2017 och hölls
under fyra veckor i september.
• Stadsdelen heter Vallastaden och ska, när den är
färdig efter att ytterligare två etapper byggts, ha
omkring 2 000 bostäder.

• Tidigare bomässor i Sverige har bland annat hållits i
Helsingborg 1999 och i Malmö 2001 (Bo01).

för tredje part genom att satsa på kulvertlösningar på
vissa platser.
Några direkta risker ser inte Johan Sedin. I kul
verten finns visserligen el som skulle kunna orsaka
brand, men det saknas egentligen brännbart material
och kablar är i dag mer brandsäkra än tidigare. Vid
ett eventuellt överslag bryts dessutom strömmen.
Stadsdelens dagvattenhantering ligger utanför
kulverten. Varje fastighet har egna lösningar för
lokalt omhändertagande av vattnet genom olika
typer av fördröjning. Till exempel via mindre sten
kistor vid utlopp från stuprör i kombination med
ytvattenrännor.
En del dagvatten leds också till träd som plante
rats inom området, eller ut på grönytor i anslutning
till Smestadbäcken som rinner genom området.
Även vatten från vägbanor leds via ett dagvattennät
ut i bäcken.

Stefan Anderberg är professor i industriell
ekologi vid Linköpings universitet. Han tycker att
kulvertlösningen är lovande.
– Särskilt intressant är den med tanke på de stora
utmaningar som alla städer står inför: att hantera
sin åldrande ledningsstruktur. På längre sikt innebär
kulvertlösningar utan tvivel både ekonomiska och
resursmässiga besparingar.
Problemet är dock, menar han, att de stora besparingarna kommer först på lång sikt. Om inte anläggningskostnaderna betraktas som rimliga eller kan kom
penseras, till exempel med ökade inkomster vid mark
försäljning, så finns en risk att de aldrig blir aktuella.
– Men det är inte orimligt att kulvertar inom
kort kan vara en lösning att spela med, framförallt i
storstäders centrumområden. Kanske också när man
ska förnya flera ledningsnät på en gång under viktiga
vägar där man inte vill gräva alltför ofta. ❧
Svenskt Vatten nr 5 2017
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BORNSJÖVERKET

Stockholms nya vattenreningsverk
Bornsjöverket invigt
Den 7 september invigdes det unika Bornsjöverket, som har en dubbel funktion. Under höstmånaderna
ska det rena vattnet i Stockholms reservvattentäkt Bornsjön från fosfor. Övriga året bidrar det till dricksvatten
försörjningen i staden. Sjön ligger söder om Stockholm i Botkyrka och Salems kommuner.
TEXT » ELEONOR BJÖRKMAN FOTO » KARI KOHVAKKA/STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL

den 7 september invigdes bOrnsjöverket

Anna Linusson, Svenskt
Vattens VD, Krister Schultz,
Stockholm Vatten och Avfalls VD,
miljöborgarråd Katarina Luhr samt
världsfotografen Mattias Klum.
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av Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr
och Stockholm Vatten och Avfalls VD Krister
Schultz. Det nya verket visades för inbjudna gäster
som även fick lära sig mer om Bornsjön och det
långsiktiga miljöarbetet kring reservvattentäkten.
Världsfotografen och filmaren Mattias Klum, som
är Sveriges vattenambassadör, förde ett samtal om
vattnets värde och behovet av långsiktigt hållbara
vattentjänster tillsammans med branschorganisatio
nen Svenskt Vattens VD Anna Linusson.
– Bornsjöverket symboliserar på många sätt hur vi
arbetar på Stockholm Vatten och Avfall, med en långsik
tig tanke i allt vi gör och stor omtanke om miljön, säger
Krister Schultz, VD på Stockholm Vatten och Avfall.
I slutet av 1800talet insåg Stockholms stad det
ohållbara i att ta dricksvattnet från samma plats
som man släppte ut orenat avloppsvatten, det vill
säga Årstaviken. Blickarna vändes mot Bornsjön,
som blev en viktig kugge i maskineriet att försörja
Stockholm med dricksvatten. Samtidigt som
staden 1899 köpte marken för att bygga Norsborgs
vattenverk, så köptes även större delen av Bornsjöns
nederbördsområde för att säkra skyddet av den
viktiga vattentäkten. År 1920 blev sjön fridlyst vilket
än idag innebär att man inte får bada, fiska, åka båt
eller beträda isen vintertid.
Idag äger Stockholm Vatten och Avfall över 90
procent av sjöns nederbördsområde, vilket är stora

landområden i Salems, Botkyrka och Södertälje
kommuner. De har ansvar för att bevara sjön och
området för framtiden, och sköter allt från tillsyn
av sjön till skogsvård, viltvård och jordbruk. Bland
annat tas omkring 600 prover på vattnet per år. Här
bedrivs även olika försök och forskning med fokus
på miljön.
Även om man har tagit väl hand om Bornsjön
är fosforhalten i bottensedimentet hög. Nu tar
Stockholm Vatten och Avfall ännu ett gigantiskt
kliv för att trygga sjön. Det nya världsunika vatten
reningsverket Bornsjöverket ska under höstarna
rena sjövattnet från fosfor. Målet är att återskapa
sjöns naturliga tillstånd. Arbetet är långsiktigt – om
ungefär 30 år kommer vi att se full effekt.
Bornsjöverket kommer övriga året bidra till
dricksvattenproduktionen vid Norsborgs vattenverk.
Tio procent av råvattnet tas då från Bornsjön och
det första reningssteget i dricksvattenproduktionen
genomförs på Bornsjöverket. Därefter leds vattnet
för resterande rening i Norsborg som tar övrigt
råvatten från Mälaren. Bornsjön bidrar därmed
återigen till stockholmarnas dricksvatten, precis som
för 100 år sedan.
– Med en långsiktigt hållbar strategi för hur
vi hanterar dricksvattenförsörjningen i vår region
skapar vi förutsättningarna för att vår stad ska kunna
fortsätta växa, säger Katarina Luhr, miljöborgarråd i
Stockholms stad. ❧

Välj avvattningsrännor i betong.
Våra Qmax-rännor har ovalt tvärsnitt
och ersätter två ledningar.

När du väljer betong till linjeavvattning får du en lösning som håller i 150 år minst. Qmax är vår dagvattenränna som består av fogtäta betongrör med ovalt tvärsnitt och fot. Det skapar styrka och stabilitet
genom att understoppning redan finns i betongfoten. Fördelarna är att det är enklare att lägga rören och att
tid sparas.

Qmax-ytavvattningsränna ersätter två konventionella ledningar eftersom den är verksam som
både ränna och dagvattenledning. Med stor hydraulisk kapacitet leder den bort ytvattnet vid linjeavvattning
av större hårdgjorda ytor. Rännan har flytande ställbarhet, stort avstånd mellan ränndalarna, bra självrensning och slamlagringskapacitet.

Qmax-rännan blev förstahandsvalet för Stockholms Hamn och den valda lösningen när Förbifart Stockholm projekterade tunnlarna.

Välj
Betong!

Kontakta Meag Va-system, branschens enda specialist på va-lösningar i betong, så
berättar vi mer om vinsterna med att välja betong. www.meag.se
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10 ÅR MED LAV

VATTENTJÄNSTLAGEN

10 år i kommunal tjänst
Människan har hanterat vatten och avlopp nästan lika länge som vi bosatt oss i sam
hällen. Genom århundranden har denna hantering förbättrats och utvecklats och idag
är det mycket som fungerar bra. De flesta i Sverige skulle nog hålla med om att det
kommer rent vatten ur kranen alla dygnets timmar och att bra avloppsrening gör att
vi kan spola i toaletten med gott samvete.
TEXT » CLARA LIDBERG FOTO » ADOBE STOCK PHOTO

men förutsättningarna förändras, och precis

som samhället i övrigt, står kommunerna inför en
av sina största utmaningar hittills, nämligen anpass
ningen till klimatförändringarnas och urbanisering
ens konsekvenser. Svenskt Vatten anser att det är ett
arbete som fler än VAorganisationerna bör ansvara
för. Kommunerna står inför stora investeringar för
att kunna leverera vatten och avlopp med samma
kvalitet och driftsäkerhet även i framtiden och
det är viktigt att dessa möjliggörs på ett samhälls
ekonomiskt och ändamålsenligt sätt.

» Hur kan vatten och avlopp byggas ut på ett
samhällsekonomiskt sätt, var ligger ansvaret för
dagvattnet och hur kan vi underlätta långsiktig
ﬁnansiering av större investeringar? «
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412),
allmänt kallad vattentjänstlagen, firar i år 10
år. Svenskt Vatten har tillsammans med våra
medlemmar utvärderat hur regleringen fungerat i
praktiken. Införandet av den nya vattentjänstlagen
har inneburit en rad förbättringar men det finns
också möjlighet till utveckling och åtgärder inom
några områden som vi ringat in; hur kan vatten och
avlopp byggas ut på ett samhällsekonomiskt sätt, var
ligger ansvaret för dagvattnet och hur kan vi underlätta
långsiktig ﬁnansiering av större investeringar?
Samhällsekonomisk och ﬂexibel utbyggnad
Vattentjänstlagen reglerar vad som gäller mellan
huvudmannen och fastighetsägarna. Samtidigt är
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syftet med lagen att skydda människors hälsa och
miljön. Lagen har också stor betydelse för byggandet
av bostäder och samhällsutvecklingen eftersom
vattenförsörjning och avlopp måste planeras och
ordnas för såväl ny som befintlig bebyggelse.
Kommunens VAplan kan vara ett verktyg för
att identifiera områden som faller inom ramen
för de krav i sjätte paragrafen som beskriver de
omständigheter som bör råda för att det ska
fattas beslut att bygga kommunalt VA. Därför bör
kommunens VAplan inkludera en utbyggnadsplan.
Svenskt Vatten anser att en bestämmelse i vatten
tjänstlagen om att kommunen har ansvar för att
planera för en hållbar VAutbyggnad inom hela sitt
geografiska område skulle leda till en effektivare och
mer transparent utbyggnad av allmänt vatten och
avlopp. Den föreslagna ändringen innebär inte att
VAhuvudmannen får ett utökat ansvar för enskilda
avlopp eller samhällsplanering i övrigt. Länsstyrelsen
bör även i sin tillsyn inrikta sig på planeringen
snarare än på enstaka områden.
Lokala lösningar i form av gemensamhetsanlägg
ningar kan ibland innebära att en hållbar lösning
snabbare kommer på plats och driftas effektivare.
Problemet med lokala lösningar som drivs av
samfällighetsföreningar är ofta säkerställandet av en
långsiktig och hållbar förvaltning. Svenskt Vatten
föreslår därför att en ekonomisk skälighetsbedömning
införs i sjätte paragrafen. Denna ska möjliggöra en
bedömning av hur mycket miljö och hälsonytta
som uppnås i relation till kostnaden. Vidare anser
vi att vattentjänstlagens möjlighet till särtaxa bör bli
mer praktiskt tillämpbar. Det skulle leda till ett ökat
incitament för fastighetsägarna att sköta sin enskilda
anläggning på lång sikt.

10 ÅR MED LAV
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10 ÅR MED LAV

» Samhället står inför
stora utmaningar
som följer med de
allt större mängder
av nederbörd som
klimatförändringarna
innebär. «

Vilka ansvarar för dagvattnet?
Samhället står redan inför stora utmaningar som
följer med de allt större mängder av nederbörd som
klimatförändringarna innebär. Samtidigt finns en
föreställning om att den allmänna VA-anläggningen
ska kunna hantera all nederbörd. Denna föreställ
ning är dessvärre djupt felaktig, dels med hänsyn
till huvudmannens begränsade rådighet och dels
med hänsyn till VA-ledningarnas kapacitet och den
mycket höga kostnad som skulle uppstå vid en gene
rell utbyggnad av sådan kapacitet. Svenskt Vatten är
av åsikten att hela klimatanpassningsfrågan, i detta
fall särskilt översvämnings-problematiken, är större
än vad VA-organisationerna kan och bör hantera.
Svenskt Vatten anser att det i ny lagstiftning eller i
åtminstone vattentjänstlagen och i PBL bör införas
en bestämmelse som ger kommunen rätt att ställa
både kvalitets- och kvantitetskrav på det dagvatten
som avleds till den allmänna anläggningen så länge
som kraven inte oskäligt begränsar eller försvårar
fastighetsägarnas möjligheter att använda den
allmänna anläggningen.
VA-huvudmannens ansvar i förhållande till andra
aktörer tydliggöras. I den mån huvudmannen inte
är ansvarig bör det tydligt anges vem eller vilka som
övertar ansvaret, t.ex. kommun eller fastighetsägare.
Ett sådant tydliggörande kan innebära ändringar i
reglering utanför vattentjänstlagen. Boverkets rikt
linjer borde förtydligas vad gäller fastighetsägarens
ansvar för att skydda sin fastighet.
Svenskt Vatten anser att det finns en orimlighet
i att VA-huvudmännen tvingas ta ansvar för orenat
dagvatten samtidigt som de varken har rådighet över
annans mark eller möjlighet att ställa krav på rening.
Den som avvattnar har också ansvar för miljön och
för att rena vattnet. Vattentjänstlagen bör samordnas
med miljöbalken så att det tydligt framgår hur
kvalitetskrav ska följas upp genom miljötillsyn.
Långsiktig finansiering och investering
Vattentjänstlagen syftar till att tillgodose bebygg
elsens långsiktiga behov av vattenförsörjning och
avlopp. Tack vare tillskott i form av statliga medel
kunde stora delar av de allmänna VA-anläggningarna
byggas ut på 1960-talet, långt innan nuvarande
vattentjänstlag trädde i kraft. Dessa investeringar är
sedan länge avskrivna och har därför kommit alla
med kommunalt vatten till godo utan att det synts
på VA-räkningen i någon större utsträckning. Idag
finns ett stort behov av att renovera och förnya de
allmänna anläggningarna. För att möjliggöra ett
ökat bostadsbyggande måste huvudmännen i många
kommuner dessutom bygga helt nya anläggningar.
Stora investeringar krävs med andra ord men vatten
tjänstlagen och dess tillämpning begränsar huvud
männens möjlighet att långsiktigt avsätta medel till
nödvändiga uppgraderingar och reinvesteringar.
Tillfälliga överskott i VA-verksamheten under
något eller några år kan förenas med självkostnads
principen om de sett över en längre period motvägs
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av andra års underskott. Enligt statens VA-nämnds
uttalande ska överskott och underskott i princip
jämnas ut inom tre år genom exempelvis taxejus
tering. Att, som i praxis, begränsa det ekonomiska
buffertutrymmet till några få år är olämpligt i prak
tiken. Konsekvensen blir en ryckighet i avgifternas
storlek. Det enda undantaget från denna princip
är möjligheten att avsätta medel till en fond för
framtida nyinvesteringar. Denna möjlighet innebär
dock att det ska vara en nyinvestering och att vissa i
paragrafen fastslagna kriterier måste vara uppfyllda.
Fondering är inte möjlig att använda för reinveste
ringar i befintlig infrastruktur, alltså t.ex. renovering
och större underhåll.
Svenskt Vatten anser att vattentjänstlagen
måste ändras för att främja en långsiktigt hållbar
finansiering av VA-verksamheten. För att uppnå det
bör kommunerna ges möjlighet att fondera medel
för alla typer av nödvändiga investeringar och således
inte endast för nyinvesteringar. En mer stabil och
förutsägbar VA-taxa kan uppnås om huvudmannen
tillåts föra över ett ekonomiskt överskott i mer än ett
fåtal år och därmed slippa återbetalningsskyldighet.
I praxis har fastslagits att överskott ska återföras till
VA-kollektivet inom tre år. Resultatet har i ett flertal
fall blivit en, ur brukarperspektiv, mycket oförutsäg
bar och ryckig avgiftsnivå. Att istället tillåta ett längre
tidsperspektiv, exempelvis fem eller tio år, skulle
medföra en utjämning av taxenivån och underlätta
kommunernas planering av VA-verksamheten.
Resultat och vägen framåt
Svenskt Vattens utvärdering av de senaste tio åren
med vattentjänstlagen har varit en bra grund i
det dagliga påverkansarbetet och underlättat både
spontana och planerade inspel till utredningar och
lagstiftare. Förslagen har under året förankrats i våra
medlemsorganisationer genom en konsultations
runda. Förankringringarbetet har resulterat i fler
nya förslag men framförallt en bekräftelse på att våra
medlemmar står bakom de problem och lösningar
som lyfts fram.
De ändringar som föreslås rörande dagvattenhan
tering har till stor del lyfts in i klimatanpassnings
utredningen Vem har ansvaret? (SOU 2017:42) vars
remissrunda avslutades 29 september 2017. Vad gäller
utbyggnadsskyldigheten och 6 § vattentjänstlagen så
har regeringen nyligen tillsatt en utredning som bland
annat ska se över dessa frågor. Precis som i klima
tanpassningsutredningen har Svenskt Vatten även i
denna utredning, som kallas Hållbara vattentjänster,
med en representant i expertgruppen. Under året
har vi även arrangerat två intressanta och välbesökta
seminarier på samma tema som utredningarna.
Den fråga som återstår lyfta framöver är den
långsiktiga finansieringen. En god start är det
spännande seminarium, VA-investeringarna behöver
öka – ett seminarium om problem och lösningar, som
kommer arrangeras 7 februari 2018 i Stockholm.
Mer information kommer inom kort! ❧

VATTENFORUM

GRÄV NER
FrAMTiDeN
IDaG!
R
N U L A N S ER A
VI GRÖN A
!
BETONGRÖR

VÄLJ ETT ROBUST VA-SYSTEM I NATURMATERIAL
MED EN LIVSLÄNGD PÅ 150 ÅR.
I vår nya generation betongrör har vi sänkt CO2-utsläppen med minst 30%. Det ger
ännu bättre hållfasthet och beständighet mot svavelväte. Vi har även lösningar för
att förenkla rörläggning och säkerställa ledningens livslängd.
FOTO » ÅSA ANDERSSON

LÄS MER PÅ GRÖNARÖR.SE
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PERSONPORTRÄTT KATARINA PELIN

Katarina Pelin:

VA SYD-chefen
kallar till
kraftsamling
I våras tillträdde Katarina Pelin som förbundsdirektör
för VA SYD, efter tre år som kommunchef i Båstad.
Förutom utmaningarna med att bygga ny dold infra
struktur ser hon en nödvändighet för branschen som
helhet att kliva fram och ta för sig.
– Vi måste våga ta plats och ta oss in i de samhälls
utvecklande sammanhangen, säger hon.
TEXT » MIA WIBACKE BORNBERGER FOTO » EMIL LANGVAD/TT

➤
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PERSONPORTRÄTT KATARINA PELIN

K

atarina Pelin kallar sig själv för en svensk
nomad. Hon är född i Stockholm, har bott lite
varstans i landet, men är sedan många år trogen
sitt älskade Skåne. Dagen före vår intervju
har hon vandrat i fem timmar på den
vidsträckta Romeleåsen, som löper från Malmö i väst
till Ystad i sydost.
– Jag kan i princip gå hur länge som helst. Det
stärker både kropp och själ och vill man inte gå offroad
kan man alltid följa Skåneleden, som är över hundra
mil lång allt som allt. Landskapet är makalöst vackert,
somrarna längre och vintrarna lite kortare. Och havet är
alltid nära, vilket passar mig ypperligt, säger hon.
Som bas för kommunalförbundet VA SYD – dit
VA-verksamheterna i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö
kommuner är knutna, har Katarina Pelin det yttersta
ansvaret för vatten- och avloppsfrågor för cirka 500 000
kunder, och med en omsättning på drygt en miljard
kronor är det något som förpliktigar. Dessutom ansvarar
VA SYD även för insamlingen av hushållsavfall i Burlöv
och Malmö.
När Katarina lämnade kommunchefsjobbet i Båstad
för att bli förbundsdirektör i VA SYD var det många
som undrade varför, samtidigt som de konstaterade att
”det kunde väl vara trevligt att arbeta inom ett mycket
smalare område som bara kretsar kring en sak – vatten”.
– Men vi som befinner oss i branschen vet att det är
allt annat än smalt. Vi har en oerhört bred verksamhet
som påverkar stora delar av samhället och samverkan
mellan olika instanser är essentiellt, säger Katarina, som
ser fler samarbeten à la kommunalförbundet VA SYD
som inte bara viktiga utan som absolut nödvändiga.
Allt för att ro iland de utmaningar man möter rörande
exempelvis klimatförändringar med skyfall, att säkra
vattenförsörjningen, befolkningsökningen och inte
minst kvalitetssäkring med långsiktigt hållbara lösningar.
– Att jag är en samarbetsidiot är vida känt vid det
här laget men alternativet är att vi inte klarar uppdraget
– läget är skarpt. Vatten och avlopp är komplexa frågor
som varken kan eller bör lösas på egen hand, det kräver
lagarbete på alla ledder och inom alla typer av organi
sationer, oavsett om de är offentliga, privata, regionala
eller nationella. Vi måste bort från stuprörstänket som
motarbetar de resultat som vi alla eftersträvar, det är ett
slags samhällssjuka, säger hon.
Och Katarina börjar med att städa framför egen
dörr. Hon vill få sin egen organisation att arbeta i en
riktning där man lyfter och använder sig av de många
olika kompetenser som finns internt. Och kanske också
jobbar tillsammans på ett sätt som man inte gjort tidi
gare, allt för att finna synergier och effektivitet.
– VA SYD har nu fyra medlemskommuner och
vi hoppas naturligtvis att vi blir fler så småningom.
Vinsterna med en organisation som vår är många.
En större verksamhet blir mindre sårbar, har starkare
finansiella muskler, kan etablera en stabil beredskap
för akutlägen och blir även en attraktiv arbetsgivare
– bland mycket annat. I förlängningen betyder det
säkrare vattenförsörjning och högre kvalitet på såväl
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vatten, ledningar och entreprenörsverksamhet. Men
för att nå dit är det viktigt att stärka vår profil och föra
en kontinuerlig dialog med alla parter, det vill säga
grannkommuner, forskning, utveckling och inte minst
alla intressanta företag. Men det är inte bara i de egna
leden som Katarina Pelin vill utveckla verksamheten.
VA-branschen i stort är konservativ, anser hon, och i
behov av modernisering.  

» Jag ska verka för att vi vågar
prova nya lösningar i större
utsträckning än vi gör i dag.
– Jag ska verka för att vi vågar prova nya lösningar i större
utsträckning än vi gör i dag. Vi behöver bli modigare och
förhoppningsvis kan vi gå i bräschen och praktisera det
på projektet, som nu ligger i VA SYDs pipeline, regional
avloppsvattenrening. Det är en stor investering som
kräver noggrann planering, kanske upp till tio år innan
det är i gång fullt ut och man får tugga elefanten i bitar,
en bit i taget. Men det ger oss också en möjlighet att ta
höjd för olika typer av frågeställningar på vägen, allt från
hur man hanterar läkemedel till mikroplaster, och där
använda den senaste tekniken och forma en riktigt bra
slutprodukt. Nu går vi från många små anläggningar till
en stor och det gäller att tänka rätt från början.
Brottas VA SYD med
frågor som är specifikt regionala?
– Inte när det gäller generella sakfrågor. Däremot kan
det vara lite bångstyrigt inom länet när det kommer till
samarbete kring olika frågor.
En annan fråga som Katarina vill lyfta fram är vikten
av att nå ut till allmänheten, det vill säga till kunderna,
att bli bättre på att förklara vad verksamheten går ut
på, varför man gräver ner nya rör – och framför allt vad
som händer om man inte gör det. Organisationen har
ett fastställt mål om att 80 procent av kunderna inom
de närmaste åren ska ha förtroende för VA SYD och
uppfatta företaget som en aktiv miljöaktör.
– Det vi gör är sådant som människor tar för givet
och inget som syns ovan jord. Tidigare kanske det inte
har varit lika angeläget att nå ut med den här typen
av information, men med tanke på allt högre krav på
hållbara lösningar, en explosionsartad samhällsutbyggnad
och den märkbara klimatförändringen så har situationen
förändrats. Branschen har ett ansvar att kliva fram och
ta sig in i de samhällsutvecklande sammanhangen.
Eftersom jag suttit på andra sidan och varit med och pla
nerat för bland annat tillväxt så vet jag att VA-frågorna
inte alltid finns med i diskussionerna och man kan
fundera på varför det är så.
– Nu måste vi fokusera på sådant som vi har framför
oss, utvecklingspotentialen och allt spännande som
sker på området. Vi ska inte fastna i problemen utan se
möjligheterna. ❧

PERSONPORTRÄTT KATARINA PELIN

Katarina Pelin
Ålder: 56 år.
Familj: Fyra utﬂugna barn, två chihuahua.
Bor: I centrala Malmö (”denna fantastiska stad som jag älskar”).
Bakgrund: Jurist. Kommunchef i Båstad, miljödirektör för
Malmö stad, chef för planering och miljö i Region Skåne. Ett antal
regeringsförordnanden och styrelseuppdrag.
Som person: … ”anstränger jag mig för att leva som jag lär. Både
när det gäller ledarskap och när det gäller hållbarhet.”
Kör: Har förmånskort hos Skånetraﬁken.
Lyssnar gärna på: Samhällsentreprenörer och metal.
Salt eller sött: Sött.
Väcker nyﬁkenhet: Kreativa människor.
Viktigt på agendan: En i alla avseenden hållbar utveckling. Alltid.
Ser fram emot: Att se medarbetare växa.
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H+ I HELSINGBORG

H+

Smarta system
och listiga lösningar
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– Vi ser tre stora fördelar med den här metoden! Vi återvinner kväve och fosfor, ökar
biogasproduktionen och minskar klimatpåverkan. Dessutom gör vi energivinster och
upplever många mikrofördelar.
TEXT » URSULA FORNER FOTO » HELSINGBORGS KOMMUN

att hamse kjerstadius är dedikerad sin uppgift

går inte att ta miste på. Efter avslutade studier
på Lunds Universitet och en doktorsexamen i
VA-teknik är han hängiven stadsförnyelseprojektet
H+ i Helsingborg.
Metoden han relaterar till innebär att fastig
heterna i den nya stadsdelen utrustas med ett käll
sorterande system som har tre utgående ledningar.
En för gråvatten (BDT), en för klosettavlopp (svart
vatten) och en för matavfall. Dessutom installeras
vakuumtoaletter, som behöver minimalt med vatten.
– Dagens VA-system är byggt för att skydda
våra vattendrag från övergödning och det gör det
bra. Men det är inte byggt för att klara framtida
utmaningar kring näringsåterförsel. Vi kommer
att behöva ny teknik oavsett vad som händer. Min
avhandling visar att källsorterande system är ett

smart och relativt ekonomiskt sätt att nå de nya
kraven.
H+ är det största förnyelseprojektet i Helsingborg
i modern tid. Genom att förtäta och utveckla södra
Helsingborgs centrala delar ska staden skapa en ny
stadsdel med hög miljöprofil. Området ska ge plats
för cirka 10 000 nya invånare fram till 2035.
2010 tog staden fram en miljöprofil som
fungerar som ett ramverk och gemensamt stöd för
alla aktörer som är inblandade i projektet. Marinett
Hagman är även hon disputerad VA-ingenjör som
varit med i projektet sedan start.
– Det är en fantastisk utmaning, konstaterar
hon. En viktig uppgift har varit att nå samsyn kring
energi-, vatten, avlopps- och avfallsfrågor samt
att identifiera hållbara och integrerade tekniska
systemlösningar.
➤

KZ vattenkiosk och slamkiosk

Tar kontroll över vattenförsäljning och mäter externt slam

- Valfria flöden upp till 30 liter per sekund
- Fjärrstyrning/dubbelriktad kommunikation

- KZ vattenkiosk finns för befintliga byggnader
som till exempel tryckstegringsstationer
- Kan integreras med kommunens debiteringssystem

- Finns för solcelldrift
- Som brunn eller färdig byggnad

Kontakta oss gärna för ytterligare information!

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
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Mer näringsämnen återförs
Toalettavlopp innehåller alla de näringsämnen som
vi människor behöver och därmed är det egentligen
prima gödsel för åkermark, förklarar Hamse Kjerstadius.
Problemet är att vi blandar in en massa andra
avlopp, som tex dagvatten och industriavlopp, med
toalettavloppet. På så vis kommer tungmetaller och
andra oönskade mikroföroreningar in bland närings
ämnena. Som en följd av det är näringsåterförsel med
avloppsslam ganska impopulärt idag och endast 25%
av dagens avloppsslam återförs till jordbruksmark.
Avloppsslammet innehåller också endast 20% av
kvävet från avlopp. Med källsorterande system kan vi
återföra en mycket högre andel av det näringsämnet.
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– Eftersom vi inte blandar avloppet från toaletter
med dagvatten, industriavlopp eller BDT-vatten kan
vi ha en mer effektiv, och mindre energikrävande,
rening vid avloppsreningsverket.
Hushållen i det nya området kommer alla att
förses med köksavfallskvarnar som på ett effektivt
sätt bearbetar matresterna som sedan blandas med
toalettavloppet för att omvandlas till biogas och
gödsel.
– Det leder också till att vi kan omvandla mer
kol till biogas, kolet används idag för att rena bort
kväve i aktivslam processen. Jag räknar med att
biogasproduktionen ökas med 60–100 procent från
avlopp och matavfall.

Enligt Hamse Kjerstadius leder källsorterande system
till minskad klimatpåverkan från avloppshantering,
främst på grund av två anledningar; ökad återförsel
av näringsämnen, samt minskade lustgasutsläpp från
reningsverk.
Dags att tänka nytt
– En av förutsättningarna för att kunna arbeta
och planera som vi gör här är i Helsingborg är ju
småskaligheten, betonar Marinette Hagman. En
positiv effekt, som bygger på korta avstånd, är att
det separerade BDT-vattnet innehåller så högt
energivärde i form av värme att det kan användas för
att värma fastigheterna.
– Hela projektet arbetar
mycket för att visualisera de
tekniska systemen. Området
kommer bland annat att inne
hålla ett Aktivitetscentrum som
fokuserar på miljöpedagogik,
rådgivning och information.
Det är viktigt när vi mark
nadsför projektet och det
nytänkande som ryms här.
Att uppföra källsorte
rande system kostar mer än
dagens VA-lösningar. Men
projektgruppen påpekar att
stora delar av Sveriges avlopps
ledningar kommer att behöva
bytas ut under de närmaste
decennierna, så vi kommer
ändå att behöva räkna med
höjda VA-kostnader i en snar
framtid.
– Någon gång måste vi
börja byta teknik och tänka
nytt. Nu känns det som om
tiden är mogen! ❧

Bekämpning av
vattenförlust

Vattenbrist är ett ökande problem, och
samtidigt försvinner mer än 20% av våra
redan knappa vattenresurser på vägen till
konsumenten.
Hos Kamstrup är vattenförlust inte bara något
vi pratar om utan vi är i full gång och hjälper
vattenbolag att minska sina vattenförluster
genom att kartlägga hur effektivt de utnyttjar
sina vattenresurser.

En schematiskt bild över hur
de tre avloppsrören separerar gråvatten, svartvatten och
matavfall för att skapa biogas
och gödsel på ett effektivt sätt.
Värmen från gråvattnet kan
användas till att värma fastigheterna.

Ladda ner vår vitbok om hur du minskar
mängden ofakturerat vatten:

kamstrup.com/vattenforlust
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KRANMÄRKT

Älskade
kranvatten!
Så kan Kranmärkt
användas för att inspirera
Umeå Smakfestival bjöd på mängder av aktiviteter och nya
smakupplevelser – som alla sköljdes ner med rent, gott och
friskt vatten direkt ur kran. Som festivalpartner hade Vakin, i ett
samarbete med arrangören och deltagande restauranger, näm
ligen sett till att hela festivalen var Kranmärkt. För Vakin blev
Kranmärkt kronan på verket i en längre dricksvattenkampanj.

Vanligt kranvatten? Nej, tvärtom, rent dricksvatten
som strömmar ur kran är globalt sett något väldigt
ovanligt, något som många inte ens reflekterar över.
Det här tog Vakin, med ansvar för vatten, avlopp,
avfall och återvinning i Umeå och Vindeln, fasta på
inför höstens medverkan på Umeå Smakfestival och
med sin omfattande kampanj ”Älskade kranvatten”.
Med kampanjen ville vi lyfta dricksvattnets
betydelse och få fler att både börja värna och välja
vårt viktigaste livsmedel., säger Anna-Lena Fomin,
kommunikationschef på Vakin.
Kranmärkt och vattenhjältar
Inför Smakfestivalen informerades de medverkande
krögarna och bjöds även in till ett möte om syftet
med Kranmärkt. Gensvaret var positivt och Umeå
Smakfestival blev därmed först ut i regionen med
märkningen, som lanserades på bred front i mars
2017.
Som kampanjstart under våren, utlyste Vakin
en vattentävling bland femteklassarna utmed
Vindelälven. Genom slagkraftiga budskap i valfritt
format uppmanades eleverna att försöka inspirera
fler att välja kranvatten. Många fantasifulla tävlings
bidrag kom in och vinnarna korades till vattenhjältar
under Smakfestivalen.
Bartendertips och världsrekordförsök
Vakins samarbete med den prisbelönte stjärn
bartendern Emil Åreng var också en viktig del av
vattenkampanjen. Inför Smakfestivalen delades
en receptfolder med tips kring smaksättning av
kranvatten ut och väl på festivalen visade Emil hur
kranvattnet kan utgöra basen i ”mocktails”, alkohol
fria drinkar.
På festivalområdet visade Vakin också en
utställning om hur vi får vårt dricksvatten. Fast den
riktiga publikmagneten blev något helt annat – ett
världsrekordförsök med målet att tillsammans med
festivaldeltagarna skapa världens största mänskliga
vattenglas. Tanken med rekordförsöket var att belysa
att en hållbar livsmiljö bara kan nås genom gemen
samma krafter.
Stort genomslag för budskapet
Blev kampanjen lyckad? Trots regn och rusk, beräk
nas festivalen haft 80 000–100 000 besökare som
därmed på olika sätt exponerats för Vakins budskap.
Tillsammans med skoltävlingen, utskicket och det
stora mediegenomslaget, där flera artiklar, radio- och
tv-inslag rapporterade om Vakins aktiviteter, har ett
stort antal personer tagit del av kampanjen.
För att nå ut med sitt budskap tror jag att man
måste våga välja nya vägar, säger Anna-Lena Fomin.
Om vi genom kampanjen har lyckats inspirera ett
antal människor att välja kranvatten, är mycket
vunnet. ❧
Stjärnbartendern Emil Åreng blandade ”mocktails”
– alkoholfria drinkar – med kranvatten som bas.
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KRANMÄRKT

VAD ÄR KRANMÄRKT?

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer
kranvatten framför ﬂaskvatten. Med
kranvatten slipper du koldioxidutsläpp
och avfall, vilket gör en liter kranvatten
300 gånger bättre för miljön jämfört
med ﬂaskvatten. En liter kranvatten
kostar dessutom 250 gånger mindre
än samma mängd ﬂaskvatten. Lokalproducerat och levererat direkt ur
kran. Läs mer på kranmarkt.se
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VA-DOM

Vems ansvar är PFASföroreningar i dricksvattnet?
12 september 2017 meddelade mark- och miljödomstolen i Östersund dom i ett mål mellan ett flertal
privatpersoner med enskilda brunnar och Hudiksvalls kommun. Målet berörde frågan om ansvar för
PFAS-föroreningar i dricksvatten efter användning av brandskum, en situation som ett flertal av våra
medlemmar har att hantera nu och framöver.
TEXT » CLARA LIDGREN

bakgrunden till ärendet är att räddningstjänsten

i januari 2015 tvingades rycka ut och släcka en
villabrand i ett bostadsområde med flera enskilda
vattentäkter och brunnar. Då branden inte kunde
släckas med det A-skum (mindre farligt brandskum)
som räddningstjänsten tagit med sig, beslutade rädd
ningstjänsten att även det PFAS-haltiga B-skummet
skulle användas. Agerandet resulterade i att ett tiotal
permanenthushåll riskerar förorenat dricksvatten
under en lång tid framöver.
Fastighetsägarna begärde att Hudiksvalls
kommun, i egenskap av tillsynsmyndighet, skulle
förelägga Norrhälsinge räddningstjänst att utföra
undersökningsåtgärder och säkerställa att berörda
brunnar var brukbara. Kommunstyrelsen beslutade
i mars 2016 att inte meddela föreläggande och fast
ighetsägarna överklagade beslutet till Länsstyrelsen

Clara Lidgren,
jurist på Svenskt Vatten
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Gävleborg. Länsstyrelsen bedömde att räddnings
tjänsten var ansvarig verksamhetsutövare enligt 10
kap. 2 § miljöbalken men jämkade efterbehandlings
ansvaret till hälften.
Även detta beslut överklagades och i mark- och
miljödomstolen anförde kommunen, utan framgång,
att räddningstjänsten ansvar begränsas med stöd av
lagen om skydd mot olyckor (LSO) och att ansvaret
för sanering övergår till fastighetsägaren efter
avslutad räddningsinsats. Fastighetsägarna framförde
att miljöbalken utgör en minimilagstiftning och
att ansvar därmed inte går att undkomma med
hänvisning till annan lag. Vidare påpekade man
att räddningstjänsten borde haft kännedom om de
enskilda vattentäkterna och att man agerat slarvigt
som tagit med för lite A-skum och därmed tvingats
använda B-skum. Mark- och miljödomstolen
fastslog att räddningstjänsten är att anse som
verksamhetsutövare enligt 10 kap. miljöbalken och
ändrade länsstyrelsens beslut så att räddningstjänsten
blev fullt ut ansvariga utredning och avhjälpande av
föroreningsskada.
Till nästa instans, som är Mark- och miljööver
domstolen, krävs prövningstillstånd och överkla
gande ska ha skett senast 3 oktober. Svenskt Vatten
har pratat med Anders Göransson, kommunjurist i
Hudiksvall som säger:
”Det är viktigt att fastställa vilka krav som finns
på räddningstjänsten gällande kunskap om t.ex.
markförhållanden och lokalisering av enskilda vat
tentäkter vid en räddningsinsats, och hur detaljerade
kunskapskraven ska vara beträffande miljöpåverkan
vid val av olika släckmetoder. Vidare är det också
viktigt att mark- och miljööverdomstolen tar ställ
ning till hur den ser på konflikten mellan LSO och
miljöbalken vid räddningsinsatser där räddnings
tjänsten. Båda dessa frågor är viktiga att få svar på så
att landets räddningstjänster vet vilka regler de har
att förhålla sig till och hur handlingsutrymmet ser ut
vid framtida räddningsinsatser.” ❧

NYA RAPPORTER OCH REMISSVAR

» Regnpengen – VA-taxa med
dagvattenavgift som styr mot hållbar
dagvattenhantering
Förslag ges på en metod att konstruera
en enkel och rättvis VAtaxa med dagvat
tenavgift, samt hur den kan utvecklas för
att stödja hållbar dagvattenhantering.
VAtaxorna i 180 kommuner har studerats.
Relevanta delar av vattentjänstlagen kom
menteras och förklaras. Rapport: 201717
Författare: Maria Eklund
» 25 kommunala dagvattendammar i
Sverige – hur fungerar de?
Rapporten presenterar en studie av 25
kommunala dagvattendammar i fem
svenska kommuner. Den ger rekommen
dationer för design, drift och underhåll.
Dammarnas långsiktiga funktion är
beroende av att designen är lämplig och

NYA SVU-PROJEKT

Rapport från konferensen European
Nutrient Event i Basel 18–19 oktober
2017
Projekt: 2017116.
Projektledare: Bo von Bahr
RISE, 22 000 kr

FRÅN SKYFALLSKARTERING
TILL BEREDSKAPSPLANERING
Skyfall kommer att bli allt vanligare och de kan
inträffa var som helst i Sverige. För att minska kon
sekvenserna bör man förbereda sig – dels genom att
kartera var vattenmängderna kommer att ta vägen
och dels genom att planera förebyggande åtgärder
och vad man gör när skyfallet kommer.
MSB har tagit fram en vägledning för kartering
av skyfall och i ett projekt via Svenskt Vatten
Utveckling tog Sweco fram en vägledning till
hur en kommun kan komma igång med sitt
skyfallsarbete.

Konsekvensanalys och rättelse Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
om anmälningspliktiga verksamheter
Extern remiss Radon på arbetsplatser
SSM2017-797
Svenskt Vatten välkomnar i stort de åtgär
der som följer av implementeringen av
NISdirektivet i Sverige då vår bedömning
är att förslaget om riskanalys med tillhö
rande 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 dricksvattenproducen
terna till tillsynsmyndigheten i samband
med incidentrapporteringen inte hamnar
i orätta händer. Svenskt Vatten vill under

Förordning om ändring i förordningen
om hållbarhetskriterier
2011:1088
Svenskt Vatten är i grunden positiv till
förändringen och syftet med förslaget att
skärpa bedömningen av vad som utgör
en restprodukt. Det är dock viktigt att
lågvärdiga blöta substrat även fortsätt
ningsvis kunna betraktas som avfall eller
restprodukt och som vi tolkar bestäm
melsen borde det i de allra flesta fall vara
hanterbart.

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.

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
larm och torrkörningsskydd

0

+
+
+
+
+
+
+
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41

Vi vill nu sprida information om dessa rapporter
samtidigt som vi lyfter goda exempel. MSB och
Svenskt Vatten anordnar därför ett gemensamt
heldagsseminarium om dessa frågor i Göteborg
28 november. Programmet innehåller, förutom
genomgång av vägledning och rapport, exempel på
hur Kristinehamn och Göteborg arbetat med dessa
frågor. Seminariet riktar sig till samhällsplanerare,
beredskapssamordnare, VAorganisationer, rädd
ningstjänst, länsstyrelser m.fl. Mer information och
anmälan hittar du på Svenskt Vattens webb.

Svenskt Vatten deltar som remissinstans
och skickar in ett 20-tal remissvar per år
till olika utredningar. Här har vi samlat de
senaste.

stryka vikten av denna fråga och, även om
utredningen anser att så är fallet, särskilt
trycka på behovet av att säkerställa att lag
stiftningen är tillräcklig i detta avseende.

tank i syrafast rostfritt stål Aisi 316
5 olika modeller

119,44

NYA SVU-RAPPORTER

» Aeroba granuler, en ny reningsteknik
för kommunala avloppsreningsverk –
en kunskapssammanställning
Rapporten beskriver kunskapsläget för
den nya tekniken aerobt granulärt slam
(AGS) för biologisk behandling av kom
munalt avloppsvatten. En jämförelse med
andra tekniker visar att reningsprocesser
med aeroba granuler kan vara kompakta
och energieffektiva. Rapport: 201719
Författare: Simon Bengtsson, Karin Myring,
Mark de Blois, Jerry Johansson, Jonatan
Flodin, Britt-Marie Wilén, Jesper Olsson,
David Gustavsson, Maria Jonstrup

REMISSVAR

38
0

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.

att dammarna enkelt kan inspekteras så
att problem kan upptäckas och rättas till
på ett tidigt stadium. Rapport: 201718
Författare: Godecke Blecken, Ahmed Al-Rubaei, Maria Viklander, Jiri Marsalek

418,41

NYA RAPPORTER

488,46

0248-107 00

www.radonett.se

info@radonett.se
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KONFERENSER OCH SEMINARIER – VÅREN 2018

Varje år anordnar
Svenskt Vatten ﬂera nationella
konferenser och seminarier med fokus
på viktiga frågor inom områden
som dricksvatten, avloppsfrågor
och rörnät.

NATIONELLA KONFERENSEN
AVLOPP & MILJÖ #NAM18

31 januari –1 februari 2018 i Linköping
NAM är forumet för kunskapsutbyte och
diskussion om dagvatten, spillvatten, avlopps
anläggningar och dess betydelse för kretslopp,
klimat och miljö. På NAM blandas praktiska
erfarenheter, resultat från forsknings och
utvecklingsprojekt samt förväntade krav från
myndigheter. Temat 2018 är rening av läke
medel och mikroföroreningar, digitalisering
och spaning mot framtiden.

VATTENSTÄMMAN

22–23 maj 2018 i Helsingborg

Vatten – en
valfråga 2018
översvämningar, vattenbrist, höjda taXOr och gigantiska
investeringsbehov. Vatten är inte längre en självklarhet, utan en
kritisk samhällsbyggnadsfaktor. Utan fungerande VAsystem – ingen
attraktiv kommun för vare sig inflyttare, besökare eller företagare.

Programmet, som nu arbetas fram, har fyra spår:
1. Politik
2. VAteknik
3. Kommunikation – Svenskt Vattens medlemmar är välkomna att
skicka förslag på tema, titel och upplägg till kommunikation@
svensktvatten.se senast den 11 december 2017.
4. Företagsabonnenter – Svenskt Vattens företagsabonnenter kan
påverka innehållet i ett eget seminariespår.

FOTO: LINKÖPING

RÖRNÄT OCH KLIMAT 2018
13 –14 mars i Stockholm/Älvsjö

Svenskt Vatten inbjuder till det 8:e årets konfe
rens om Rörnät och Klimat. Konferensen har
etablerat sig som en stor och spännande mötes
plats för några av våra viktigaste frågor inom
”Vatten i den urbana miljön – med omnejd”.
Programmet planeras komma ut i december.

FOTO: STOCKHOLMSMÄSSAN

Håll utkik på webben efter ﬂer arrangemang, mer information om program och tidpunkter!
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www.rochm.com

Ny
het
!

NCC och Skellefteå Kommun
valde Extena.

Det är med stolthet vi berättar att Extena valdes som rörleverantör till Skellefteå Kommuns
framtida vattenförsörjning, dit vi bland annat fick förtroendet att leverera 35 km PE100RC-rör,
ø560 mm. PE100RC är idag den i särklass bästa polyetenråvaran med tio gånger högre
motståndskraft mot långsam spricktillväxt jämfört med standard PE100-råvara.
Nu har vi på Extena bestämt oss för att i högre utsträckning använda PE100RC som råvara i
våra rörsystem. Vi leder därmed utvecklingen inom tillverkning av högkvalitativa PE-rörsystem
och fortsätter att erbjuda våra kunder marknadens bästa produkter för en livslängd på minst
100 år. Allt för din trygghet.

www.extena.se
Svenskt Vatten nr 5 2017

29

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 5 2017

SETTING NEW STANDARDS
WWW.SSG.SE
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