Svenskt Vatten
Verksamhetsplan 2020
Miljömål

Verksamhetens koppling till de nationella
miljökvalitetsmålen
VA-frågorna berörs i nära hälften av miljömålen. De nationella miljökvalitetsmål som VA-sektorn
främst arbetar med är:
• Begränsad klimatpåverkan
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• God bebyggd miljö

Svenskt Vattens verksamhetsplan 2020 tar utgångspunkt i verksamhetsstrategi 2026. Här framgår en
långsiktig målbild samt fem förnyelseområden som alla i olika delar kopplar till nationella
miljökvalitetsmålen.
Under 2020 avser vi genomföra följande verksamhet med bäring på miljökvalitetsmålen:

Forskning och utveckling
Ett Proaktivt och effektorienterat SVU med fokus på nytta.
I vårt forsknings- och utvecklingsarbete har vi för 2020 valt följande särskilt prioriterade områden
-

Samverkan inom och mellan kommunala organisationer samt effektiva VA-organisationer
Styrmedel
Kommunikation
Skydd av vattentäkt och bättre kontroll på råvatten
Analys- och mätmetodik (dricksvatten)
Återföring av växtnäring
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Kunskapsförmedling
En modern kunskapsförmedling med kund och affärsnytta i
fokus
Inom kunskapsförmedling och våra utbildningsinsatser har vi för 2020 valt följande prioriterade
områden.

Kommunikationskampanjer tillsammans med våra medlemmar.
-

Världsvattendagen 22 mars
Världstoalettdagen 19 november
Öka allas medvetenhet avseende värdet av kranvatten genom kampanjen Kranmärkt.
Genomföra Kranvattentävlingen

Utveckla våra diplomutbildningar

Policy och påverkan
Vass, offensiv och långsiktigt policyskapande
I vårt påverkansarbete har vi för 2020 valt följande prioriterade områden.

Driva policy och påverkansarbete på nationellnivå enligt positionspapper:
-

Säkert dricksvatten
Klimatanpassning (Skyfall och översvämning)

Driva policy och påverkansarbete på EU-nivå med fokus på:
-

Ramdirektivet för vatten (pågående översyn 2020)
Avloppsdirektivet (pågående översyn 2020)
Material i kontakt med vatten
Extended producer responsibility

Medlemskraft
Strategisk mobilisering och organisering av medlemmar
Under 2020 vill vi stärka stöd och samverkan med våra medlemmar genom att prioritera följande.
•

•

Databas och systemutveckling av VASS
Genomföra förstudie gällande utveckling av systemet VASS i syfte att förbättra vår förmåga
att göra analyser av miljöeffekter. Samt öka användarvänlighet och gränssnitt.
Dialogprocess med landets minsta VA-huvudmän
Under 2020 genomföra en dialogresa med syfte att kartlägga våra minsta medlemmars
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förmåga att driva effektiv VA-verksamhet och därmed deras förmåga att bidra till
miljökvalitetsmålen.

Samverkan med andra
Utvecklade strategiska partnerskap
Under 2020 vill vi öka vår förmåga att bidra till miljökvalitetsmålen genom att samverka med andra.
Under 2020 ska Svenskt Vatten etablera strategisk samverkan med minst tre statliga myndigheter där
huvudsyftet är att skapa gemensam plattform för analyser och bearbetning av miljödata.

