Vattnet har blivit hetare
under 2019 och då menar jag inte
temperaturen på vattnet.
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min bild är att vi får allt starkare
röst i samhällsdebatten. Vi kan säkerligen tacka vissa omvärldsfaktorer
för det – våra minnen från den torra
sommaren 2018 eller kanske Greta
Thunbergs röst som lyfter hållbarhetsfrågorna rakt in i våra vardagsrum.
Oaktat detta har våra frågor fått
större utrymme medialt och politiskt
under 2019. Det handlar inte bara om
VA-organisationernas förmåga att
leverera, finansiera och säkerställa
hållbara vattentjänster. Det handlar
allt mer om de samhällsnyttor vi

Branschens identitet
är under förändring,
vilket kan vara både
smärtsamt och glädjefyllt på samma gång.

skapar i ett större perspektiv, såsom
biogasproduktion, klimatanpassning
och näringsåterföring. Vårt bidrag till
cirkulär ekonomi och den hållbara
staden stärks i en allt snabbare takt.
Vår röst hörs tydligare och det är bra,

men vi vill mer. Jag tror inte på slumpen. Ska vi synas i samhällsdebatten
är det upp till oss att ta utrymmet. Det
är vi själva som måste skapa vår framtid och sätta agendan, inte andra.
Branschens identitet är under
förändring, vilket kan vara både
smärtsamt och glädjefyllt på samma
gång. Jag har tidigare använt ordval
som »strukturomvandling pågår« och
jag ser ingen anledning till att ändra
den uppfattningen. Det är tydligt att
VA-branschen och Svenskt Vatten är
på väg mot något nytt. Vi kan och ska
bli en starkare aktör i hållbarhetsbranschen och framtidens samhälle.
Det kräver mod, hårt jobb och en
gnutta fiffighet.

Det görs fantastiskt mycket bra runt

om i landet, men förutsättningarna
lokalt och regionalt varierar kraftigt.
Flera organisationer sliter hårt med
finansiering, kompetensförsörjning
och daglig drift. En av de stora utmaningarna framåt är hur vi på Svenskt
Vatten riggar vårt arbete för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för
branschen som helhet. En dialogresa
med medlemmar initierades därför
under slutet av 2019, vilken fortsätter
kommande år.
Utifrån ovanstående förändringstryck kan jag inte annat än vara
mäkta stolt över det arbete som
Svenskt Vattens medarbetare åstadkommit 2019. Men det hade aldrig
varit möjligt utan en drivande styrelse
och en nära samverkan med våra
kommittéer och medlemmar,
tack för det!

Pär Dalhielm, vd
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2019 var ett lyckat år för
vårt påverkansarbete. Vi deltog
framgångsrikt i Almedalen, stärkte
vår påverkan i EU och deltog som
experter i sex olika utredningar. Fyra
utredningar är avslutade och i tre av
dem fick vi igenom vår linje.

Vattenförvaltningsutredningen föreslår en effektivare
förvaltning av yt- och grundvatten genom att såväl
föreslå att kommunerna får en starkare roll, att såväl
nationell som lokal politik ska involveras, att Havsoch vattenmyndigheten få den roll den inrättades för, vattenmyndigheterna läggs ner och att
länsstyrelsernas roll stärks. En nyckelfaktor till
framgången var Svenskt Vattens samverkan
med Sveriges Kommuner och Regioner och en
bra dialog med branschorganisationerna för
näringslivet och lantbruket.

Europeiskt påverkansarbete

Svenskt Vatten var på plats i Bryssel hela
november och medlemmar eller representanter för Svenskt Vatten fick ordförandeskapet i tre arbetsgrupper i den europeiska samverkansorganisationen EurEau.
Därmed kunde vi effektivt framföra våra
ståndpunkter inom de tre EU-direktiven
dricksvattendirektivet, avloppsdirektivet
och ramdirektivet för vatten.
I slutet av 2019 fattade styrelsen ett
strategiskt viktigt beslut som innebär
att Svenskt Vatten under 2020 etablerar
fysisk närvaro i Bryssel den närmsta fyraårsperioden.

Policy och
påverkan

Almedalen

I Almedalen genomförde vi flera aktiviteter
som ledde till nya relationer, bra samverkan med relevanta aktörer och efterföljande
riksdagseminarium. Våra frågor lyftes också i
andra forum än våra egna, vilket visar på goda
effekter av vårt påverkansarbete. Exempelvis
lyftes frågor om vattenskydd och ersättningen
vid inrättande av vattenskyddsområden.

Utredningar

Störst framgång var Hållbar slamhantering, där vi drev och
fick igenom förslaget att slam av hög kvalitet fortfarande ska
få spridas på åkermark, trots att utredningsdirektivet var att
utreda ett totalförbud av slamspridning. Vår påverkan spelade
säkert roll.
Även Vattenförvaltningsutredningen och Biogasmarknads
utredningen ger förslag i linje med våra ståndpunkter. Biogasmarknadsutredningen föreslår att reningsverken ska jämställas med andra
biogasproducenter vad gäller statligt stöd och skattesubventioner.
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Svenskt Vatten
har under 2019 omnämnts i
463 redaktionella artiklar.
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Det är viktigt att vi har ett utbyte av kunskap och erfarenhet
samt goda kontaktvägar för att kunna driva våra och medlemmars frågor.
Vi har under året haft ett gott och utvecklande samarbete med flera
myndigheter, bland annat Livsmedelsverket och SMHI.

Miljöarbete

Svenskt Vatten fortsätter
arbeta för att lyfta viktiga
frågor kopplade till vatten
och miljö. Vi har bland annat
nätverk för till exempel
fosfor, slamanvändning,
läkemedelsrening och mikro
plaster. Vi arbetar också
mycket med kompetens
spridning i våra publikationer,
och med påverkansarbete
under till exempel Almedalen.
Leverantören av anti
bakteriellt silver, Polygiene,
hotade med att stämma
Svenskt Vatten enligt mark
nadsföringslagen om inte
Svenskt Vatten slutar tala om
att silver är farligt för miljön.
Svenskt Vatten kommer
att fortsätta arbetet med
att lyfta frågan om antibak
teriellt silver.

Samverkan
Våra nätverk har haft ett framgångs-

rikt år. Revaqnätverket bidrog till
att vi slog svenskt rekord i mängden
mull och växtnäring som återförts
till åkermark från reningsverken.
Beställargruppen för läkemedel
stöttade 25 medlemmar vid deras
försök med läkemedelsrening samt
fick igenom förnyat bidrag för 2020
från Naturvårdsverket.
För att avlasta våra medlemmar
och för att underlätta informationsinhämtningen för myndigheter
och media visade Svenskt Vatten

ledarskap genom att ta ansvar för
att samla in och samordna data
om vattenbrist och produktionskapacitet. Förändringen innebar
en förenkling för våra medlemmar
och höjd datakvalité med en samlad
analys i VASS.
Svenskt Vatten har under 2019

även lagt grunden för ett ökat framtida fokus på hållbara rörmaterial.
Vi har genom aktivt samarbete
med branschorganisationer och
VA-organisationer i nordiska grann-

länder, etablerat struktur för hur
medlemmarnas krav på kvalitet och
lång livslängd ska kunna garanteras.
Svenskt Vatten samverkar tillsammans med Energigas Sverige,
Avfall Sverige och Energiföretagen
Sverige om cirkulär ekonomi. Vi är
de företag som arbetar med cirkulär
ekonomi i praktiken. I Almedalen
och på partidagar har vi lyft både
utmaningar och visat på möjligheter
och lösningar.

Kunskapsförmedling

Mötet med medlemmarna, på plats ute i landet,
är både inspirerande och viktigt. Under 2019
genomfördes över hundra utbildningar med
nästan 2 000 deltagare.
Vi genomförde åtta lyckade konferenser och
seminarier. Vattenstämman och konferensen
Rörnät och Klimat hade båda över 700 deltagare
vardera. Totalt har över 3 000 personer deltagit
på våra konferenser, seminarier, nätverksträffar
och remissturnéer och vi har besökt hela landet,
från norr till söder.

Totalt deltog 1 921 personer
i Svenskt Vattens utbildningsverksamhet 2019

Våra fokusområden
Säkert dricksvatten
Nätverket för vattenskydd
har växt under året, liksom
nätverket för säkerhets
frågor har rönt stort intresse.
Genom samverkan och
påverkan fick vi till stånd ett
första möte med Nationellt
Dricksvattenråd. Vi tar fram
en samrådsmodell för inrät
tande av vattenskydd.

Hållbar dagvattenhantering
Frågan om hållbar dag
vattenhantering fick stor
spridning under Almedalen,
då vi både tog upp dem i våra
egna forum och fick stöd
från medlemmar och andra
företrädare. Vi har genomfört
ett lyckat samarbete med
försäkringsbranschen, vilket
resulterade i en förenklad
hantering av översvämnings
skador.

Kompetensförsörjning
Nätverket HR-VA hade
sin första träff där
frågan om kompe
tensförsörjning
diskuterades. Vi
har även tagit fram
en branschanalys
för att få kunskap
om hur framtida
utmaningar ska lösas.
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De största händelserna internt under 2019 var att vi satte
en ny verksamhetsstrategi och att vi har rustat oss personellt
och digitalt för att möta medlemmarnas behov.
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Interna händelser
Verksamhetsstrategi

År 2019 var slutåret för gällande
verksamhetsstrategi. I september
2019 beslutade styrelsen om verk
samhetsstrategi 2020–2026.
År 2020 utgör därmed startpunkten
för Svenskt Vattens långsiktiga
målbild. Målbilden är att 2026
har Sveriges VA-organisationer
väsentligt stärkt sin förmåga att:
● leverera hållbara, kostnads
effektiva och säkra vattentjänster
● bidra i samhällsplanering och
klimatanpassning
● vara en attraktiv arbetsgivare

Personal

Vi har stärkt bemanningen med
fyra personer inom påverkansarbete,
juridik och management. Vi har också
fått en ökad geografisk spridning i
landet med medarbetare som arbetar
på distans. Genom detta kan vi möta
våra medlemmars behov och stötta
dem i deras utmaningar ännu bättre.
Digitalisering

För att anpassa både IT-säkerheten
och vår kommunikation efter de krav
som ställs har vi genomfört flera
IT-projekt samt påbörjat ett projekt
för att utveckla webbplatsen.

Vi har därmed stärkt vår förmåga
att leverera ökad medlemsnytta och
stärka vår interna effektivitet. Vi har
bland annat tagit fram ny funktion
i VASS för enkel rapportering av
vattensituationen hos våra medlemmar. Syftet är att underlätta informationsinhämtningen för myndigheter
och media och därmed också avlasta
VA-organisationerna.
Vi har flyttat vårt eget digitala
arbete till molnet genom olika
tjänster som ger oss ökad IT-säkerhet
och intern effektivitet.
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