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VD har ordet
I Sverige ser vi tillgången till rent vatten som självklarheter. Men både klimat, våra normer
och vårt samhälle ändras. I vissa fall går det snabbt, i andra fall smygande. En sak är dock
säker, vi måste bli mer aktiva i vårt arbete med att värna och förvalta vårt vatten. Sanningen
är den, att utan vatten kan inga samhällen byggas, ingen hållbar tillväxt ske, inget liv existera.
Jag skulle säga att vi under 2018 har fått känna på kraften i såväl klimatmässiga, regelmässiga
och samhällsmässiga förändringar. Omvärldsfaktorer som påverkar både på kort och lång sikt.
Sommarens torka bidrog till att klimatfrågan och vår förmåga att leverera vattentjänster tog
utrymme i samhällsdebatten. Det har väckt frågor kring både kapacitetsutbyggnad, vattenskydd och huruvida vi har tillräckliga styrmedel för att påverka konsumtion, produktion och
rening.
Utifrån ett regelperspektiv har det under 2018 blivit uppenbart att EU kan ha en kraftfullt
lokal påverkan hos våra VA-organisationer. Samtidigt pågår en översyn av inte mindre än sju
EU-direktiv med bäring på vattenfrågan. Påverkansarbetet på EU-nivå kanske aldrig har varit
så viktig, vilket även inneburit att vi intensifierat vår närvaro i Bryssel och EU:s beslutsprocesser under 2018.
Samhällsmässigt finns fortsatt högt tryck i bostadsbyggandet. Det geopolitiska läget i vår omvärld och närvärld, sätter säkerhetsfrågorna i annan dager. Sveriges demografiska utveckling
med en åldrande befolkning i kombination med stark konjuktur gör att kompetensbristen
bromsar vår förmåga att både drifta och utveckla våra verksamheter.
Utmaningarna för branschen är både många och spännande. Det väcker så klart även relevanta frågor om Svenskt Vattens långsiktiga strategi och position. Under 2018 har arbetet
med en nya verksamhetsstrategi påbörjats vilken kommer peka riktningen för vår verksamhet
från 2020 och framåt.
Det är uppenbart att flertalet omvärldsfaktorer påverkat vårt arbete under 2018. Samtidigt
har det också varit ett omvälvande år i den inre världen, vårt interna arbete. Första halvåret
präglades av stora personlförändringar både på VD och medarbetarnivå. Fram till andra
kvartalet rekryterades inte mindre än 6 medarbetare och verksamheten leddes av tillförordnad
VD på ett förtjänstfullt sätt. Sedan den 1 november 2018 började vi närma oss full kapacitet
då vår nya FoU-ansvarige tillträdde och jag själv var på plats som ny VD.
Utifrån ovanstående förändringstryck så kan jag inte annat än vara mäkta stolt över det arbete
som våra medarbetare på Svenskt Vatten har åstadkommit. Styrelsens och medarbetarnas förmåga att hantera en förändrad situation både internt och externt har varit enastående. Men
det hade aldrig varit möjligt utan en nära samverkan med våra kommittéer och medlemmar,
Tack för det!
Pär Dalhielm
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0. Övergripande arbete
Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:1
Svenskt Vatten ska ha en ny långsiktig verksamhetsstrategi som gäller från 2020.
Konsultfirman Kairos Future upphandlades för att processleda framtagandet av den nya verksamhetsstrategin. Under första halvåret genomfördes omvärldsanalys och intressentanalyser.
Under hösten har arbetet gått in i analysfas där ledningsgruppen tagit starkare ägarskap för
processen samt börja forma innehåll och riktning framåt.
Visionen har diskuterats i styrelsen. Den innehållsmässiga riktningen ligger fast, men vissa
textmässiga justeringar genomförs. Vidare har fem strategiska förnyelseområden identifierats.
Dessa bedöms som centrala framgångsfaktorer på lång sikt. Visionen och våra fem förnyelseområden kommer tillsammans med en långsiktig målbild utgöra kärnan i den nya strategin.
Arbetet med strategin har varit en stående punkt på årets styrelsemöten för att säkra framdrift
och förankring.
Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:2
Svenskt Vatten ska bevaka den politiska utvecklingen och bedriva politiskt påverkansarbete
i frågor som är viktiga för våra medlemmar.
Peter Sörngård är engagerad som expert i två statliga utredningar Miljöövervakningsutredningen (MÖU) och Vattenförvaltningsutredningen (VFU), som ser över vattenförvaltningens
organisation, finansiering och styrning.
MÖU fick förlängd utredningstid till den 30 april 2019 för att se över den regionala övervakningen (påverkar vattenvårdsförbunden som VA-organisationer ofta är med i eller använder resultat från).
I maj avslutades den statliga utredningen om Hållbara vattentjänster där Gilbert Nordenswan satt med som expert. I slutet av utredningstiden skickade Svenskt Vatten in en särskild
skrivelse kring områden där vi ville förtydliga vår ståndpunkt. Utredningens resultat har varit
på remiss och Svenskt Vatten samt flera medlemmar har svarat på den.
Svenskt Vatten deltog i ett möte med miljöministern om kretslopp av fosfor och fick med en
expert (Anders Finnson) i regeringens utredning om giftfri och cirkulär återföring av fosfor
från avloppsslam. Genom Karin van der Salm på Gryaab har Svenskt Vatten även en expert i
Biogasutredningen.
Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:3
Svenskt vatten ska delta i Europeiskt och Nordiskt samarbete för att stärka kompetensutbyte
och lagstiftning i frågor som är viktiga för våra medlemmar
EU-kommissionens förslag till nytt dricksvattendirektiv lades fram i februari 2018.
Under året har Svenskt Vatten, genom EurEau, varit med och påverkat utformningen
av direktivet. Vi har deltagit i fyra möten med Eureau1 (Dricksvatten), tre ordinarie
och ett extra möte enbart kring direktivet. Vi har haft god hjälp av Kretslopp och
Vatten i Göteborg och VIVAB (Varberg och Falkenberg) i arbetet.
Vi har även en bra kontakt med Näringsdepartementet och Livsmedelsverket och har
vid flera tillfällen fört en dialog med dem kring förslaget till nytt dricksvattendirektiv.
Svenskt Vatten deltog vid NORDIWAs dricksvattenkonferens den 11–13 juni i Oslo.
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Svenskt Vatten deltar i det europeiska standardiseringsarbetet, inom TC165, ”Wastewater
Engineering”(Hans Bäckman) och CEN TC164 ”Dricksvattenhantering” (Mats Engdahl,
Göteborg, Kretslopp och Vatten (KoV). Mats Engdahl har även utsetts till ordförande till
SIS/TK 198/AG 2 Vattenförsörjning, med stöd av Svenskt Vatten. Vi deltar även in den
arbetsgrupp som producerar Europastandarder för ”rörnät avlopp utomhus” CEN TC165/
WG22 som producerar flera standarder med bäring på Svenskt Vatten publikationer (Hans
Bäckman)
Svenskt Vatten uppvaktade miljöministern och energiministern tillsammans med Svenskt
Näringsliv och LRF om förslaget till lagstiftning om energiöverenskommelsen och Weser
domens införande. I samma fråga hade vi tidigare uppvaktat alliansens företrädare.
Tillsammans med Svenskt Näringsliv, LRF och Energiföretagen skrev vi en enkel broschyr
om de tre ståndpunkter vi enats om som är viktiga för att utveckla ramdirektivet för vatten
utan att sänka ambitionsnivån. De finns på svenska och engelska.
Under hösten uppvaktade vi riksdagsledamöter om åtgärder mot silver och kemiska ämnen
med liknande effekt, PFAS, klimatanpassning, behov om stärkt vattenskyddsområde och om
kommunernas investeringsbehov och finansieringsförutsättningar. Vi återskapade riksdags
ledamöternas vattennätverk.
Sverige och Svenskt Vatten var värd för ett Eureaus möte i verkställande utskottet samt för
EurEau-mötet för avlopp & miljökommittén. 24 av EurEaus 29 medlemsländer deltog.
Svenskt Vatten har fortsatt att vara sammanhållande för koordineringen av de nordiska
synpunkterna inom EurEau. Vi hade en omfattande dialog med Näringsdepartementet och
Eureau om EU-kommissionens förslag till nytt dricksvattendirektiv.
Fokusområden för vårt arbete i Eureau har i övrigt varit översynen av avloppsdirektivet,
direktivet för återanvändning av renat avloppsvatten, gödselmedelsförordningen, ramdirektivet för vatten samt mikroplaster och cirkulärekonomi.
Vi uppvaktade EU-kommissionen på hög chefsnivå samt Miljö- och energidepartementet för
att föra fram att vi står bakom en fortsatt hög ambitionsnivå i ramdirektivet för vatten, men
att vi ser behov av att justera det på tre viktiga punkter för att inte riskera att avloppsreningsverk förbjuds.
Gilbert Nordenswan arbetade på EurEau:s kontor i Bryssel under 2 månader för att sätta sig
in i de EU direktiv som ses över för närvarade. Det var även för att Svenskt Vatten ska skapa
sig en bättre bild av EU processerna samt knyta viktiga kontakter med andra intresseorganisationer och EU institutioner.
Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:4
Svenskt Vatten samlar via VASS in en väl underbyggd bild av tillståndet inom svensk VA som
ligger till grund för diskussioner och beslut hos kommunpolitiken, nationella aktörer och vår
kommunikation till media. Samtidigt får medlemmarna ett bra analysverktyg för verksamhetsuppföljning och benchmarking.
Arbetet med insamling av VASS-statistik inom Taxa, Drift, Biogas och Revaq har genomförts
enligt plan och dess resultatrapporter har publicerats.
Under 2017–2018 genomfördes en uppdaterande undersökning i VASS om hur dricksvattenberedning går till hos våra medlemmar. Undersökningen ingår även i Livsmedelsverkets
beredningsprojekt där vi deltar och får ersättnings för vårt arbete. Data från undersökningen
sammanställs i rapportform tillsammans med konsult och detta planeras vara färdigt i mars
2019.
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Undersökningen VASS reningsverk genomfördes inte, däremot genomfördes tre workshops
för utvärdering och användning av tidigare inmatade data.
Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:5
Vi går före utvecklingen av framtidens VA för att på ett säkert sätt möta kunders krav på
information och tillgänglighet samt behov av ökad effektivitet
Ett nätverk för säkerhetsfrågor bildades under 2018 för våra medlemmar. Syftet är att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte kring säkerhetsfrågor, både fysisk säkerhet och IT-säkerhet. Ett
första möte hölls i december och intresset är stort. En primär uppgift är att skapa en utbildning kring säkerhetsfrågor.
Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:6
Vi ska sprida kunskap genom att arrangera konferenser i för VA branschen viktiga frågor
Vi genomförde Nationella konferensen Avlopp & Miljö (NAM18) i Linköping med nytt
deltagarrekord och bredare deltagande än tidigare. Drygt 260 personer deltog. Planering och
marknadsföring för NAM19 i Sundsvall 2019 har pågått under större delen av året.
Den 13–14 mars genomfördes Rörnät och klimat 2018 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Den
första dagen var inriktad mot hållbar dagvattenhanteringar och dagvattenföroreningar och
den andra dagen hade fokus på rörnätsfrågor. Totalt deltog ca 550 personer och 33 utställare.
En ny konferens om VA-juridik arrangerades i oktober i Stockholm. Målet var att skapa
en mötesplats och ge uppdateringar om aktuella rättsfall och lagförändringar. Första dagen
riktade sig till LAV och andra dagen hade miljörättsinriktning. Konferensen kommer att
genomföras även under 2019.
Den 23–24 oktober genomfördes Nationell dricksvattenkonferens (DRIK) i Västerås med
totalt ca 230 deltagare. Nyheter från myndigheter och forskning presenterades. Intressanta
föredrag inom vattenskyddsområden, process, distribution och säkerhet fanns på agendan.
Den 29–30 november genomfördes Forsknings- och innovationskonferens på temat hållbara
vattentjänster i samarrangemang med Sweden Water Research-dagen i Malmö.
Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:7
Vattenstämman ska vara den självklara mötesplatsen och samtalsarenan i
Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor.
Vattenstämman genomfördes den 21–23 maj i Helsingborg. Vi nådde över
det satta målet med 738 deltagare och deltagande från minst 100 medlemmar då 121 medlemmar fanns representerade. Antal utställare var 39, vilket
innebär en ökning från föregående år.
Som en del i förberedelserna inför Vattenstämman genomfördes partiledarintervjuer med
Sven Melander där vattenfrågorna belystes. Dessa intervjuer webbsändes och användes under
stämmans politikerdebatter.
Verksamhetsmål 2018/2019-Ö:8
Säkra långsiktig kompetensförsörjning till branschen
I samband med Vattenforum i Almedalen genomfördes tillsammans med VARIM ett seminarium om branschens kompetensförsörjning med paneldeltagande från arrangörerna, Sveriges
Ingenjörer och Sobona. Detta följdes upp med ett rundabordssamtal i december med samma
deltagare och ett förslag på gemensamma aktiviteter.
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1. Öka medvetenheten om vattnets värde
Effektmål 1: Medvetenheten ökar hos medborgarna och
hos politiska beslutfattare om vattnets värde och att vatten
resurser och vattentjänster måste tryggas för framtiden
Verksamhetsmål 2018/2019-1:1
Svenskt Vattens kunskap inom Vattenområdet ska spridas effektivt och kunna anpassas
till olika målgrupper
Vattenforum i Almedalen genomfördes med enbart Svenskt Vatten och SIWI som avsändare
då Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) valt att inte medverka. Ekonomiskt blev utfallet för
själva Vattenforum ungefär som budgeterat. Vattenforum hade fler seminariedeltagare och
deltagare på mingelet än tidigare år. Svenskt Vatten genomförde även en påverkansaktivitet
med fokus på läkemedelsrester med politiskt förtroendevalda, sakkunniga och branschföre
trädare.

Tillsammans med övriga VEGA-organisationer (Avfall Sverige, Energigas Sverige och Energi
företagen) genomfördes ett fullsatt seminarium om cirkulär ekonomi i form av en omvänd
utfrågning.
Företrädare för Svenskt Vatten deltog även i en rad andra arrangemang som talare, debattörer
eller panelister.
Verksamhetsmål 2018/2019-1:2
Öka kunskapen hos de politiker som har förtroendeuppdrag relaterade till
VA-organisationerna.
Förberedelser för en reviderad webbaserad utbildning för nya förtroendevalda har påbörjats
och kommer att vara färdig under våren 2019.
Verksamhetsmål 2018/2019-1:3
Driva kommunikationskampanjer tillsammans med våra medlemmar i syfte att nå
allmänheten med budskap om att värna vattnets kretslopp.
Boken tillsammans med Mattias Klum blev avsevärt försenad och blev inte färdig under
2018. Skribenten Anna Froster kontrakterades och har hjälp till att färdigställa boken. Boken
planeras att lanseras under våren 2019.
I samband med Världsvattendagen den 22 mars uppmärksammade Svenskt Vatten ”Mother
Mink”, som världens första kranmärkta popband samt fackförbundet ”Kommunal”, som
Sveriges första kranmärkta fackförbund. Med det ville vi visa på bredden av organisationer
som kan kranmärkas och därmed bli kranvattenambassadörer. Det kommer in spontanansökningar från olika typer av organisationer, spridda över hela landet, varje vecka, både från of-

7

fentlig sektor och näringslivet. På kranmarkt.se lades till en lista på de organisationer som har
kranmärkts eller anmält sitt intresse för att bli kranmärkta. Det förtjänar att särskilt nämnas
att både Naturskyddsföreningen (efter kongressbeslut) och Miljöpartiet valde att Kranmärka
sina centrala verksamheter.
Stora Biltvättarhelgen i slutet på april rullade på av egna krafter, utan att Svenskt Vatten hade
tillsatt en egen kampanjbudget för helgen. Under förra året uppdaterades www.svensktvatten.
se/biltvattarhelgen/ med ett aktuellt datum för Biltvättarhelgen och Svenskt Vattens medlemmar uppmanades att inspireras av goda exempel från de tidigare fyra kampanjåren. Resultatet
blev bättre än förväntat då både medlemmar och kommersiella krafter uppmärksammade
helgen med nya lokala kampanjer, undersökningar och kreativa idéer, vilket gav medial
uppmärksamhet – framförallt lokalt samt några artiklar baserade på intervjuer med oss på
Svenskt Vatten. Svenskt Vattens egna aktiva bidrag till helgen var att återanvända de illustrativa filmer om biltvätt och ”myter om biltvätt” som tagits fram tidigare i sociala medier.
Hållbar biltvätt, Svanen och Q8 är några exempel på externa aktörer som uppmärksammade
helgen, som avslutades med att webbsidan för Biltvättarhelgen uppdaterades med nästa års
datum: 27–28 april 2019.
Till Världstoalettdagen den 19 november uppmanades medlemmarna att återanvända kampanjmaterial om Fulspolning.

NDE M14
5
Oktober 2
018
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MEDDELA

Under november lanserades kampanjen Silverläckan, baserad
på den årliga Revaqrapporten och nya undersökningar. Målet
var att sätta ljuset på det läckage av silver som sker när vi tvättar silverbehandlade kläder. Efter att rapporten släpptes har
uppmärksamheten i media varit mycket stor och många olika
aktörer har agerat i positiv riktning. Motreaktionerna från
tillverkaren Polygiene har varit starka, särskilt efter att Svenskt
Vatten anmält butiker som brister i märkningen till Kemikalieinspektionen. Hittills kan vi se ökat konsumentmedvetande
om riskerna med silver, inte minst i sociala medier, och att
utfasningen i handeln har startat. Kampanjen har också uppmärksammats på europeisk nivå, genom Eureaus försorg.

Silverläckan
En rapport om
silver i sport
kläder

2. Fungerande myndighetsstruktur
inom vattenområdet
Effektmål 2: Statens myndighetsstruktur inom frågor relatera
de till vattentjänster är mer sammanhållen, med myndigheter
som ger relevant och tydlig vägledning i viktiga frågor
Verksamhetsmål 2018/2019-2:1
Branschen har en gemensam målbild och strategi för hur vi vill ha staten organiserad och
arbetar tillsammans utifrån den:
Svenskt Vatten påtalade för riksdagsledamöter i Miljö- och jordbruksutskottet och för tjänstemän på Näringsdepartementet statens bristande samordning på departements- och myndighetsnivå av EU-arbetet med översynerna av alla sju direktiv som rör vatten.
Verksamhetsmål 2018/2019-2:2
Relevant och tydlig vägledning har börjat lämnas
Svenskt Vatten deltog i Naturvårdsverkets arbete med vägledning om provtagning och
utsläppskontroll och föreläste på Miljöprövningsdelegationernas nätverksträff om vår syn på
tillståndsvillkor för uppströmsarbete och prövning av ledningsnät. På grund av stora behov
hos våra medlemmar föregick vi Naturvårdsverkets vägledning om delar av verkets föreskrifter
för att underlätta för medlemmar att följa avloppsdirektivet där Sverige riskerar en stämning i
EU-domstolen.
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3. VA-organisationerna stärks
Effektmål 3: VA-organisationerna stärks genom samverkan
och utvecklade organisationsformer
Verksamhetsmål 2018/2019-3:1
Kommunicera budskap om behovet av starkare organisationer nationellt och lokalt inkl.
uppfyllande av nationella krav (bl a kontrollstation 2020 (DVU))
Svenskt Vatten har genomfört en workshop internt kring vilka påverkansområden som ska
prioriteras. Workshopen resulterade i att vi ska öka arbetet och tydliggöra påverkansarbetet
inom hållbar dagvattenhantering och säkert dricksvatten. Vi är övertygade om att större och
starkare VA-organisationer är ett av de huvudsakliga verktygen för att uppnå detta.
Verksamhetsmål 2018/2019-3:2
Stödja medlemmar kring processen mot starkare organisationer samt befintliga flerägda
VA-organisationer i deras fortsatta utveckling.
Inga nätverksträffar med ansvariga för flerägda bolag och kommunalförbund har genomförts
under 2018. Internt så planerades det för en träff för VA ansvariga för de 15 största VA bolagen/förvaltningar/förbunden. Träffen hålls under januari 2019 och temat är att diskutera och
klargöra behoven av nätverk/strategiska forum föt att driva långsiktiga frågor och utmaningar
inom management/verksamhetsstyrning gemensamt i VA Sverige.
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4. Långsiktigt hållbara vattentjänster
Effektmål 4: Investerings- och reinvesteringstakten i
VA-organisationernas infrastruktur tryggar långsiktigt
hållbara vattentjänster och bygger på hållbar finansiering
R E S U LTA
EX 2018
Januari 2
019

Verksamhetsmål 2018/2019-4:2
Medlemmarna har stöd för investeringsbedömningar och ekonomisk
styrning samt stöd i Svenskt Vattens nationella kommunikation kring
investeringsbehov.

HETSIND

Nytt för i år var att deltagande kommuner kunde välja att öppna sina
resultat för andra och samtidigt då få möjlighet att kunna se andra
kommuners resultat. 45 kommuner valde att öppna sina resultat.

Resultatrapp
ort för
hållbarhetsind
ex 2018

T FÖR HÅ
LLBAR

HBI undersökningen är genomförd. Antalet kommuner som deltog i
HBI 2018 blev 161st vilket är en ökning med 10 kommuner jämfört
med 2017.

TRAPPOR

Verksamhetsmål 2018/2019-4:1
Hållbarhetsindex genomförs & kommuniceras för att ge mål, bra verktyg
och stöd för kommunerna och en bild av tillståndet i VA-Sverige.

Ett finansieringsseminarium arrangerades i februari och drog stor publik både på plats och
via webben. Ett flertal riksdagsledamöter bjöds in och deltog på plats och via webben.
Verksamhetsmål 2018/2019-4:3
Vi stödjer medlemmarnas arbete med att säkerställa kvalitet vid förnyelse och nyanläggning
av VA-system
Arbetet pågår enligt plan för att ta fram en sammanhållen publikation om dimensionering
och utformning av dricksvattennät (Rev P83 + P76, ny P114). Parallellt pågår ett arbete
för att revidera P77 om spolning och rensning av dricksvattenledningar och reservoarer (ny
P115). Remissversionerna av dessa två publikationer har blivit försenade. De planeras att
ligga färdiga under februari 2019 och en remissturné planeras därefter.
I oktober träffade vi Brandskyddsföreningen och diskuterade deras nya handledning om
sprinkler och andra relevanta frågor rörande släckvatten.
Verksamhetsmål 2018/2019-4:4
Vi stödjer medlemmarnas arbete med underhålls- och förnyelseplanering av VA-system
Arbetet med att analysera behov av stöd gällande underhåll och förnyelse av vattenverk och
avloppsreningsverk har inletts. Vår konsult Bertil Johansson driver arbetet tillsammans med
vår dricksvattenexpert. Under 2018 har ett intensivt arbete pågått för att ta fram en ny publikation, P113 om” Effektivt underhåll av VA-nät” samt en ny publikation, P116 om ”Förnyelseplanering av VA-nät”. Dessa kommer att remissas under 2019.
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5. Dricksvatten av god kvalitet
Effektmål 5: Säkert dricksvatten av god kvalitet levereras
dygnet runt
Verksamhetsmål 2018/2019-5:1
Öka kännedomen i branschen och hos beslutsfattare om vikten av säker
dricksvattenförsörjning.
Svenskt Vatten ingår i Nationellt nätverk för dricksvatten, i grupperna Säkerhet och Fysisk
planering. I planeringsgruppen deltar vi i referensgruppen i framtagandet av Vägledning för
Regionala vattenförsörjningsplaner som HaV projektleder.
Svenskt Vatten har deltagit i ett projekt om vattenbrist som finansieras av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och som Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA)
projektleder. Tre medlemskommuner deltar som fallstudier i projektet.
Svenskt Vatten har engagerat sig i Livsmedelsverkets (SLV) arbete med handboken KASKAD;
klimatanpassning för dricksvatten. Vi planerar en utbildning för våra företagspartners under
2019 i samarbete med SLV.
Svenskt Vatten arbetar med säkerheten av dricksvattenanläggningar. I det arbetet kommer
bland annat ett ställningstagande kring antenner på högvattenreservoarer att tas fram.
En dialog med LRF:s jurist om ökad samsyn kring vattenskyddsområden och riktlinje kring
ersättningsfrågan har etablerats. En mindre referensgrupp med medlemmar har bildats.
Material i kontakt med dricksvatten är ett viktigt ämne där många frågor kommer från medlemmarna. Här kan nämnas att ett SVU-projekt blivit beviljat; 5T – att ta fram ett tydligt,
trovärdigt och transparent system för typgodkännande inom området. Mats Engdahl, Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten, är engagerad i frågan.
Verksamhetsmål 2018/2019-5:2
Öka medvetenheten om att skydda råvatten och att säkra framtida täkter
Inget större arbete har gjorts kring uppströmsarbete för att långsiktigt säkra dricksvatten
kvalitet. Mikroplaster har tagits upp i EurEauarbetet och vi har tagit del av studier i Finland
och Norge.
En intern arbetsgrupp inom Svenskt Vatten har skapats för påverkansarbete inom Säkert
dricksvatten (Skydda dricksvattnet). Ett policydokument är under framtagande. Arbetet
för en ökad andel vattentäkter med godkända vattenskyddsområden och vattendomar är en
viktig uppgift för denna grupp.
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6. Minskade utsläpp
Effektmål 6: Utsläppen av förorenande ämnen till
vatten, mark och luft minskas på ett effektivt sätt.
VA-organisationernas naturresurshushållning är mycket god.
Verksamhetsmål 2018/2019-6:1
Förbättra förutsättningarna för medlemmarnas arbete med att minska mängden oönskade
ämnen i avloppsvattnet och bättre återföring av näringsämnen.
Arbetet med Revaq fortsätter enligt plan och under våren intervjuades Svenskt Vatten inför
LRF:s stora utvärderingsrapport om Revaq. LRFs utvärderingsrapport gav Revaq mycket
goda omdömen i den rapport som publicerades internt inom LRF under sommaren. Revaqs
årsrapport publicerades i slutet av oktober. Det långsiktiga och metodiska miljöarbetet i landets Revaq-certifierade reningsverk fortsätter med framgång.

Vi fortsatte utveckla det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser och genomförde 2018 års nätverksträff med ca 130 deltagare.
Vår uppdatering av P95 med råd inför anslutning av verksamheter till kommunalt avlopp
slutfördes.
Vi var behjälpliga åt Miljö-och energidepartementet när regeringen svarade på EU-kommissionens s.k. motiverade yttrande om brott mot avloppsdirektivet.
Vi har arbetat fram och publicerat rapporten om ”Silverläckan” liksom en ny rapport om
mikroplaster som ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark.
Efter en dialog med Apoteken Sveriges Apoteksförening började alla Sveriges apotek att informera på hyllkanterna om diklofenaks miljöpåverkan.
Verksamhetsmål 2018/2019-6:2
Skapa förutsättningar för medlemmarna att minska utsläppen av föroreningar till sjöar,
vattendrag och hav på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt (ARV, dagvatten, bräddvatten)
Svenskt Vatten deltog på miljöministerns möte med kommunstyrelseordföranden, landshövdingar och Naturvårdsverket om hur svenska avloppsreningsverk ska genomföra EU:s krav på dem.
Svenskt Vatten lyckades i dialog med Naturvårdsverket forma ett regelverk som resulterade i
85 miljoner kronor i bidrag för förstudier, pilotanläggningar eller fullskaleanläggningar vid
16 reningsverk. För att stötta medlemmarna i detta arbete lyckades Svenskt Vatten också få
bidrag för en s k beställargrupp för upphandling och kunskapsutbyte.
Svenskt Vatten samarbetade med Svenskt Näringsliv och LRF i kontakt också med SKL om
det förslag till lag som regeringen lade fram till lagrådet om energiöverenskommelsen och införande av EU-kommissionens krav på Sverige efter Weserdomen. Vi fick bra gehör i lagrådsremissen efter omfattande kontakter och uppvaktning av regeringskansliet och miljöministern
tillsammans med energiministern.
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Vi fick Havs- och vattenmyndigheten att avstå från att fatta beslut på otillräckliga vetenskapliga underlag och en kraftigt undermålig konsekvensbeskrivning som skulle medföra mycket
kostsamma krav på kväverening i hela Norrland och norra Svealand. Förslaget riskerade att
påverka Sveriges EU-ärenden om överträdelse av avloppsdirektivet.
Verksamhetsmål 2018/2019-6:3
Vi skapar förutsättningar för att Energianvändningen för VA-organisationen är effektiv och
klimatpåverkan minimerad – från råvatten till recipient
Tillsammans med Avfall Sverige skrev vi under året en avsiktsförklaring om att starta upp
projektet med frivilligt åtagande för biogasproducenter för att de ska kartlägga och minska
sina utsläpp av metan. Före sommaren beslutade regeringen tyvärr att reningsverken exkluderas från biogasstödet trots löpande kontakter med Jordbruksverket och Näringsdepartementet.
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7. Klimatanpassning
Effektmål 7: Kommunerna klimatanpassas för att
säkra dricksvatten och förebygga översvämningar
och miljöproblem
Verksamhetsmål 2018/2019-7:1
Vi skapar förutsättningar för en effektiv dagvattenhantering i samhället
Svenskt Vatten har startat ett internt projekt för att ta fram ståndpunkter kring en långsiktigt
hållbar dagvattenhantering inom avrinningsområden.
Ett projekt kring en uppdatering av Svenskt Vattens förslag till ABVA har påbörjats. Syftet är
att föreslå bestämmelser angående fastighetsägares skyldighet att fördröja dagvattenflödet och
minska föroreningarna i dagvattnet. Arbetet kommer att pågå under 2019.
I en artikel i Stadsbyggnad nr 2 / 2018 har vi skrivit en artikel om Skyfallens ABC, Denna
har varit mycket uppskattad och kan användas för att klargöra grundläggande fakta om skyfall för att underlätta samarbetet över de kommunala kompetensgränserna, VA , Park, Gata,
Miljö, Samhällsplanering. Denna finns tillgänglig som särtryck på Svenskt Vattens hemsida.
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8. Säkra kompetens långsiktigt
Effektmål 8: VA-organisationernas kompetens och innovativa
förmåga säkras långsiktigt
Verksamhetsmål 2018/2019-8:1
Medel som avsätts för FoU inom vattentjänstområdet i Sverige ska öka. Svenskt deltagande
i internationella forskningsprogram ska stärkas.
Svenskt Vatten deltar i dialogen kring utformningen av de nationella forskningsprogrammen.
Resebidrag har beviljats till svenska delegater för att delta på Water Market Europe 21 mars
2018 samt Water Innovation Europe i Bryssel 13–14 juni 2018.
Verksamhetsmål 2018/2019-8:2
Forskningsresultat ska få genomslag och FoU finansierad av SVU ska komma till nytta.
SVU-rapporter distribueras via riktade utskick till Svenskt Vattens medlemmar och via pressverktyg, hemsida och twitter. Under 2018 färdigställdes 26 SVU-rapporter, varav 11 stycken
var så kallade C-rapporter.
Samtliga högskoleprogram (Dag&Nät, DRICKS, VA-kluster Mälardalen och VA-teknik
Södra) medverkade på årets Vattenstämma i Helsingborg. Samtliga högskoleprogram fanns
även representerade i seminarieprogrammet i samband med VA-mässan.
VA-teknik vid LTU firade 25 år och genomförde tillsammans med Dag&Nät jubileums
konferensen ”Framtidens VA 2.0” den 7–8 november i Luleå.
Pris för bästa examensarbete gick till Mårten Winkler, Luleå tekniska universitet, för hans
examensarbete ”Biologisk råvattenbehandling med avseende på järn och mangan vid dricksvattenproduktion – Reningskapacitet i fullskaligt diskfilter och pilotfilter med expanderad
lera”.
Verksamhetsmål 2018/2019-8:3
VA-kompetens på svenska högskolor säkras genom fortsatt satsning på Högskoleprogrammen
(”klustren”)
Under året har ansökning för ny programperiod 2019–2021 beviljats för både VA-kluster
Mälardalen och VA-teknik Södra.
Verksamhetsmål 2018/2019-8:4
Stärka internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning, utveckling
och utbildning genom stärkt och ökat svenskt deltagande i IWA (the International Water
Association)
Ett seminarium om fosforåtervinning kopplat till termiska slambehandlingsmetoder
genomfördes i Malmö i april.
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Verksamhetsmål 2018/2019-8:5
Branschens kompetensförsörjning tillgodoses genom högkvalitativa och efterfrågade
utbildningar
Under 2018 har Svenskt Vatten genomfört 68 öppna kurser, varav 36 varit fullbokade eller
nästintill fullbokade. Totalt har det varit 2020 deltagare och medelbetyget blev 5,1 över alla
kurser.
Totalt åtta kurser har ställts in p.g.a. för få anmälda. 35 företagsbeställda kurser har levererats,
de flesta inom Hygien vid arbete med vattenledningar, Svets diplomkurs – intern eller Arbete
i slutna utrymmen.
Uppdateringar och utveckling
• Under sommaren 2018 har arbete med kurskompendierna för Avlopp Diplomkurs startats
om och beräknas avslutas i februari 2019.
• Fortbildningsdag för Svenskt Vattens lärare 6 september med fokus på att designa utbildning (även digitalt)
• Utredning av befintlig Svetskurs jämfört med nya krav på EWF-certifiering
• Ny process och tryckeri för kursmaterial pågår
• Arbetet med ny hemsida med koppling till bokningssystemet Trippus pågår
• Översyn av digitalt plattformar för kursmaterial
• Utvärdering av digital plattform för kursdeltagare (förberedelseuppgifter, hemuppgifter,
interaktion och framtida elearning)
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Svenskt Vatten Utveckling
Resultatrapport januari – december
(tkr)

2018

2017

16 099
0
0
16 099

7 317
0
0
7 317

-14 315
-381
0
-860
0
-732
-16 288

-4 351
-1 041
0
-853
0
-1 245
-7 490

-20
209
151
-151
0

-23
196
-381
381
0

2018

2017

TILLGÅNGAR
Beviljade medel, ej upparbetat
Upparbetat pågående projekt 2014/15
Balanserat SVU-resultat
Summa

27 325
26 976
0
54 301

22 940
30 022
0
52 962

SKULDER
Förskott från kunder
Beviljade medel, projekt före 2014
Balanserat SVU-resultat
Summa

50 652
2 135
1 514
54 301

47 715
3 582
1 665
52 962

INTÄKTER
Intäkter avslutade projekt
Seminarieintäkter
Övriga intäkter
Rörelsens intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader avslutade projekt
Över- resp. underskott från föregående år
SVU-Kommittén
Personalkostnader
Seminariekostnader
Övriga kostnader
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Avskrivningar
Ränteintäkter
SVU-resultat
Balans till nästa år
Årets resultat
Svenskt Vatten Utveckling
Balansrapport 31 december
(tkr)

18

9. Nöjda medlemmar
Effektmål 9: Medlemmarna ser Svenskt Vatten som en
värdefull företrädare för sektorn och i rollen som stöd i
det lokala arbetet
Verksamhetsmål 2018/2019-9:1
Medlemmarna får kvalificerat generellt stöd vad gäller Vattentjänstlagens tillämpningar
Bokningen av juridisk rådgivning har ökat efter att en enkät skickades ut. Vi bedömer att
kunskapen om tjänsten ökat och att allt fler använder sig av möjligheten. Den juridiska
delen av hemsidan har förbättrats för att underlätta för medlemmarna att hitta information.
Svenskt Vattens jurister har varit aktiva i utbildningar, seminarier och konferenser under året.
Svenskt Vatten har bidragit med juridiskt stöd bland annat i processen kring PFAS i
Ronneby.
Svenskt Vattens har startat ett PFAS-nätverk med syfte är att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte
mellan VA-huvudmän som påverkats av PFAS i vatten, antingen i det kommunala dricksvattnet eller i enskilda brunnar som därmed kan behöva ersättas med kommunalt dricksvatten.
Det juridiska nätverket har haft 4 möten. Antalet deltagare ökar i samma takt som antalet
jurister hos Svenskt Vattens medlemmar.
Ett arbete har startat med att uppdatera och förbättra Svenskt Vattens förslag till VA-taxa
P 96. Detta kommer att avslutas under 2019.
Verksamhetsmål 2018/2019-9:2
Samtliga medlemmar ska ha god kunskap om Svenskt Vatten och dess verksamhet
Svenskt Vatten deltog på två VA-chefskonferenser i Skåne och på ett
möte med VA-verksamheter i Jämtland i Östersund i december (arrangör var SIS).
EN TIDS KRIF

T FRÅN SVEN
SKT VATT
EN

NUMMER 2 2018

Två nummer av nya Vattenmagasinet har producerats. Det har tagits
emot väl av både läsare och annonsörer men utmaningen är att få långsiktig kostnadstäckning. Annonsintäkterna ligger något under budget
och kostnaderna något högre, beroende på höga ambitioner i t.ex.
form, bildköp och duktiga frilansskribenter.
Verksamhetsmål 2018/2019-9:3
Svenskt Vatten ska utveckla erbjudandet för företagsabonnenter i
dialog med dessa.
Under Vattenstämman hade företagsabonnenterna ett eget seminariespår. Vi har även valt att händanefter benämna dem som företagspartners.
Samverkan i kompetensförsörjningsfrågan har skett via i huvudsak
Varim. Se vidare under Ö:8
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Samverkan är
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vatten
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överens om. Vad de flesta
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?

STO RMWATER
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dagvattenhantering ett växan
de problem.
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Vad gör en VA-in
genjör
egentligen? Följ
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10. Svenskt Vattens interna arbete
Svenskt Vatten – en organisation
Svenskt Vatten har fr.o.m. januari 2018 ett löpande förvaltnings- och utvecklingsavtal med
webbyrån 7minds. En intern utbildning i klarspråk genomfördes under två halvdagar för hur
vi kan skriva korta, relevanta och sökbara texter för att nå utvald målgrupp.
Under hösten påbörjades installation och test av ny sökmotor som ska indexera hemsidan,
Vattenbokhandeln och Trippus (kurser).
Projektet med att skapa en ny webbshop påbörjades. I den nya lösningen finns en mediebank
samt förutsättningar för överflyttning av alla forskningsrapporter (SVU) som idag ligger
arkiverade i ett separat system. Webbshopen var i princip klar för sjösättning mot slutet av
hösten.
Vi slutförde en GDPR-aktivitet (inventering, dokumentering, utbildning). Arbetet fortgick
under året med bl.a. fokus på interna rutiner, egenkontroll och personuppgiftsbiträdesavtal.
Ett enklare intranät diskuterades och påbörjades.
Kampanjsajten kranmarkt.se kompletterades med en enklare databas för att kunna lista
inskickade intresseanmälningar. Vi har även en enklare kampanjsajt för Almedalen (vatten
forum.nu).
Ett värdegrundsarbete påbörjades under våren med bl a en workshop där i stort sett samtliga
medarbetare deltog. En projektgrupp arbetade vidare med resultatet från workshopen och tog
fram ett förslag till gemensam värdegrund för Svenskt Vatten som fastställdes under hösten.
De flesta av de planerade ny- och ersättningsrekryteringarna är genomförda och de nya
medarbetarna är på plats eller kommer att vara det i närtid. Vakanta tjänster finns fortfarande
inom Vattentjänstenheten och enheten för Kommunikation och Utbildning. Ett arbete med
strategisk kompetensförsörjning har inletts. Ny VD Pär Dalhielm tillträdde den 1 november
liksom den nya utvecklingsledaren Anna Norström.
Strategiarbetet inleddes under våren med omvärldsanalys och intressentinterjvuer. Under hösten har arbetet övergått till analysfas där ledningsgruppen tagit större ägarskap i den fortsatta
processen. Den nya strategin ska gälla från 2020 och framåt. Den bedöms vara klar för beslut
vid halvårsskiftet 2019.
Framtidstron och energinivån på kansliet har under sommar och höst ökat i styrka – detta
trots hög arbetsbelastning under stora delar av året. Vi avslutar därmed 2018 med växande
energi och ett bra utgångsläge för 2019 års verksamhet.
Styrelse
Johan Persson, Kalmar kommun, ordförande
Margareta Björksund-Tuominen VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB, vice ordförande
Lena Blad, Gästrike Vatten AB
Johanna Blomberg, Stockholm Vatten och Avfall AB, t o m maj 2018
Tomas Blomqvist, Vakin, t o m maj 2018
Sigrid de Geyter, Uppsala Vatten och Avfall AB, fr o m maj 2018
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Lenita Ericson, Luleå kommun
Håkan Fäldt, Malmö stad
Ingemar Hellström, Smedjebackens kommun
Stefan Johansson, Skellefteå kommun, fr o m maj 2018
Henrik Kant, Göteborg, t o m maj 2018
Johanna Lindgren, Norrvatten
Mats Lindqvist, Stockholms stad
Karl Lundgren, Kungsbacka kommun, fr o m maj 2018
Liza-Maria Norlin, Sundsvall, t o m maj 2018
Lena Olofsdotter, Laholm
Irene Oskarsson, Aneby kommun, fr o m maj 2018
Katarina Pelin, VA SYD, fr o m maj 2018
Ulf Thysell, NSVA, t o m maj 2018
Elisabeth Unell, Västerås stad
Revisor
Anna Landerholm Granberg, KPMG
Revisorssuppleant
Fredrik Sjölander, KPMG
Lekmannarevisorer
Tord Andersson, Käppala, fr o m maj 2018
Bo Dahlström, Ekonomistyrningsverket
Per Manhem, Käppala, t o m maj 2018
Lekmannarevisorssuppleanter
Mats Helmfrid, Lunds kommun
Petra Viklund, Luleå kommun
Valberedning
Agneta Granberg, Göteborg, sammankallande
Catharina Andersson, Upplands Bro kommun
Tommy Bernevång, Bankeryd, t o m maj 2018
Tomas Blomqvist, Vakin, fr o m maj 2018
Lotta Edström, Sörmland Vatten och Avfall AB
Jörgen Johansson, Sydvatten AB
Eva Jonsson, Samhällsbyggnad Bergslagen, t o m maj 2018
Anders Larsson, Hörby kommun, t o m maj 2018
Helene Lundberg, Karlstads kommun, fr o m maj 2018
Liza-Maria Norlin, Sundsvalls kommun, fr o m maj 2018
Dricksvattenkommittén, DRIK
Pehr Andersson, Växjö kommun, ordförande
Johanna Ansker, Stockholm Vatten och Avfall
Kristina Dahlberg, Norrvatten
Lubomira Eng, Habo kommun
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Kajsa Engblom, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
Matthias Grimm, Vakin
Viktor Lund, Borås Energi och Miljö AB
Tobias Persson, Sydvatten AB
Uno Schön, MittSverige Vatten & Avfall AB
Gisela Holm, Svenskt Vatten AB, t o m mars 2018
Birger Wallsten, Svenskt Vatten AB, fr om maj 2018
Rörnät och Klimat, RÖK
Jimmy Andersson, VA SYD
Hans Bäckman, Svenskt Vatten AB
Marie Falk, Göteborgs stad Kretslopp och vatten, ordförande
Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall AB
Walter Jonasson, Vakin
Erik Karlsson, Stockholm Vatten och Avfall
Tobias Kudermann, Gästrike Vatten AB
Cornelia Ljungerud, Ängelholms kommun
Conny Miketinac, Ronneby Miljö & Teknik AB
Anne Adrup, Svenskt Vatten AB, t o m mars 2018
Birger Wallsten, Mälarenergi AB, t o m april 2018
Avloppskommittén, VAK
Malin Engström, Växjö kommun
Anders Finnson, Svenskt Vatten AB
Pär Gustafsson, NSVA
Ulrika Lindberg, Vakin
Bertil Lustig, Uppsala Vatten och Avfall AB
Liselotte Stålhandske, Hässleholms Vatten AB, ordförande
Peter Sörngård, Svenskt Vatten AB
Susanne Tumlin, Gryaab AB
Malin Tuvesson, MittSverige Vatten & Avfall AB
Utbildningskommittén, UK
Carl Doverholm, Kommunalförbundet Skaraborgsvatten, ordförande
Sara Bohlinder, Svenskt Vatten AB, fr o m maj 2018
Annika Börje, Svenskt Vatten AB, t o m mars 2018
Ulrika Engvall, Svenskt Vatten AB, t o m februari 2018
Gary Karvinen, Vattenfall Services Nordic AB
Mats Norberg, NSVA
Ingrid Undén Lindehell, Vakin
Marie Wikander Ederfors, Jönköpings kommun
Svenskt Vatten Utveckling, SVU
Per Dalhielm, Svenskt Vatten AB, ordförande, fr o m november 2018
Anneli Andersson Chan, Växjö kommun
Lena Blom, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
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Tove Göthner, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Daniel Hellström, Norrvatten, fr o m september 2018
Daniel Hellström, Svenskt Vatten AB, t o m augusti 2018
Anna Norström, Svenskt Vatten AB, fr o m november 2018
Anna Linusson, Svenskt Vatten AB, t o m mars 2018
Johan Olanders, Ovanåkers kommun
Petra Viklund, Luleå kommun
Hans Bertil Wittgren, VA SYD
Carl-Olof Zetterman, SYVAB
Managementkommittén, MAK
Ewa Thorén, MittSverige Vatten & Avfall AB, ordförande
Eva-Lena Beiron, Karlstads kommun
Mats Falås, Roslagsvatten AB
Jenny Forsberg, Marks kommun
Magnus Montelius, Svenskt Vatten AB, t o m mars 2018
Karin Ols, Svenskt Vatten AB, fr o m mars 2018
Mats Rostö, Nacka Vatten och Avfall AB
Kommunikationskommittén, KOMkom
Anna-Lena Fomin, Vakin, ordförande
Sofia Barré, Svenskt Vatten AB, fr o m juni 2018
Maria Dalmans Norgren, AB Borlänge Energi
Jenny Holmgren, Kalmar Vatten AB
Linda Jonasson Häll, VA SYD
Agneta Jönsson, Stockholm Vatten och Avfall
Kristina Melander, Svenskt Vatten AB, t o m augusti 2018
Dan Löfgren, Svenskt Vatten AB
Helena Wall, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
Magnus Wiklund, MittSverige Vatten & Avfall AB
Vattentjänstrådet
Pär Dalhielm, Svenskt Vatten AB, ordf
Liselotte Stålhandske, Hässleholm Vatten
Pehr Andersson, Växjö kommun
Anna-Lena Fomin, Vakin
Ewa Thorén, MittSverige Vatten och Avfall AB
Marie Falk, Göteborgs stad Kretslopp och vatten
Carl Doverholm, Skaraborgsvatten
Karin Ols, Svenskt Vatten AB
Personal
Pär Dalhielm, fr o m november 2018
Anna Linusson, t o m mars 2018
Anne Adrup, t o m mars 2018
Linda Arefall, t o m mars 2018
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Sofia Barré, fr o m juni 2018
Sara Bohlinder, fr o m maj 2018
Ewa Bohman- Ottosson, fr o m april 2018
Hans Bäckman
Annika Börje, t o m mars 2018
Ulrika Engvall, t o m februari 2018
Anders Finnson
Clara Franceschi, fr o m september 2018
Bo Gärde
Daniel Hellström, t o m augusti 2018
Agneta Hjälm, fr o m april 2018
Gisela Holm, t o m mars 2018
Jonathan Larsson
Clara Lidberg
Dan Löfgren
Inger Malm
Kristina Melander, t o m augusti 2018
Magnus Montelius, t o m mars 2018
Gilbert Nordenswan
Anna Norström, fr o m november 2018
Karin Ols
Pia Svärdinger
Peter Sörngård
Birger Wallsten, fr o m maj 2018
Fredrik Vinthagen
Anette Älmeby, fr o m januari 2018
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I mars 2015 beslutade styrelsen om en långsiktig verksamhetsstrategi 2015–2019 för
Svenskt Vatten. Denna verksamhetsplan bygger på den långsiktiga verksamhetsstrategin,
och de effektmål som finns där har utgjort utgångspunkten för att ta fram verksamhetsmålen för 2018.
Vision = vad vi vill uppnå
Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till
långsiktigt hållbara vattentjänster.
Mission = vad är vårt uppdrag
Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och
miljövårdsföretag – VA-organisationerna. I syfte att nå visionen ovan ska Svenskt Vatten
med spetskompetens:
• Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och
internationella sammanhang
• Bidra till medlemmarnas utveckling
Position = vilken plats vi och våra frågor vill ha i samhället
Den position som Svenskt Vatten vill ha för sig och VA-organisationerna är:
• Svenskt Vatten ska vara den självklara företrädaren för de svenska VA-organisationerna
med tillgång till den kunskap och de arenor som behövs för att få påverka viktiga
beslut.
• Svenskt Vatten ska aktivt verka för att Sveriges VA-organisationer uppfattas som
centrala och strategiska aktörer för en långsiktigt hållbar utveckling.
• Svenskt Vatten ska tillsammans med medlemmarna arbeta för att landets vatten
tjänstkunder uppskattar värdet av det svenska vattnet och förstår vikten av att vårda
denna resurs för framtiden.

Box 14057 167 14 Bromma
Tfn 08-506 002 00 Fax 08-506 002 10
svensktvatten@svensktvatten.se
www.svensktvatten.se

