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Presidiet
har ordet
Att från ett ordförandeperspektiv titta tillbaka på 2017 är att se på ytterligare ett framgångs
rikt år där vi är stolta över det arbete som utförts av Svenskt Vattens medarbetare.
Vi som arbetar med vatten och avlopp vet att vi har världens viktigaste jobb. Vi är nyckel
aktörer för att klara ökad bostadsförsörjning, vi ska klara reinvesteringar av befintligt nät, vi
ska bygga nya reningsverk med höga krav, vi ska klara klimatförändringar med dess konse
kvenser i form av torka och översvämningar. Detta bara för att nämna några av utmaning
arna.
I ett sådant läge är kompetensförsörjning och samverkan mellan olika huvudmän helt
avgörande.
Vi fortsätter att stödja medlemmarna genom allt från nya publikationer och rapporter till att
påverka på EU-nivå i viktiga frågor, bland annat genom deltagande i de europeiska bransch
organisationernas gemensamma organisation Eureau. Att vara med och påverka besluten som
fattas i EU blir allt viktigare då de direkt påverkar lagstiftningen även i Sverige, och där finns
vi med genom våra engagerade medarbetare.
Under året har behovet av att öka takten på reinvesteringar i VA-anläggningarna belysts. In
vesteringsvolymerna är stora och framskaffandet av resurser har lyfts både ur ett taxe- och ett
finansieringsperspektiv. VA-branschen tillhör en av de mest expansiva delarna av samhället,
och nödvändiga åtgärder påverkas mindre av konjunktur än i många andra sektorer.
Kraven på VA-verksamheterna från myndigheter och abonnenter/kunder fortsätter att öka
och frågor kring rening av bland annat läkemedel och mikroplaster är ständigt aktuella.
Svenskt Vatten har väckt frågan att det även här bör finnas ett producentansvar motsvarande
det som finns inom andra sektorer.
Vi är glada att kunna konstatera att på många håll ökar insikten om att klimatanpassning inte
är en vatten- och avloppsfråga, utan en samhällsfråga som måste hanteras i bred samverkan
mellan många aktörer. Svenskt Vatten fortsätter att arbeta för att lagstiftning och tillämpning
ar ska möjliggöra en klok hantering av stigande vattennivåer och skyfall.
De konferenser och utbildningar som anordnas i Svenskt Vattens regi är välbesökta och
uppskattade. Under året har flera nya utbildningar tillkommit och fördjupningskurser ökar
i popularitet.
Framöver förväntas kraven på säkerhet i allt från fysiskt skydd av anläggningar till IT-säkerhet
och leveranssäkerhet att öka. Detta är ett område som Svenskt Vatten kommer att bevaka och
engagera sig inom i takt med att behovet av stöd till medlemmarna växer fram.

Johan Persson
Ordförande

Ulf Thysell
Vice ordförande
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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 2017–1:1
Kommunikation ska genomsyra allt arbete som Svenskt Vatten bedriver
Kommunikationsstrategin finns i ett färdigt format som
ständigt kommer att revideras i takt med att budskapen upp
dateras. Kommunikationsstrategin distribuerades till Svenskt
Vattens personal som deltog i Vattenforum i Almedalen.
Projektet med separata opinionsundersökningar och specifika
kommittédagar genomfördes inte p.g.a. tidsbrist.
Vattenforum i Almedalen genomfördes enligt plan och
budget tillsammans med HaV och SIWI. Vid vattenmingelet
deltog bland andra Jan Eliasson och Mattias Klum. Även
Svenskt Vattens påverkansmiddag och gemensamt semina
rium med övriga Vega-organisationer blev framgångsrika och
välbesökta event med bra diskussioner.
Ett antal av Svenskt Vattens företrädare medverkade också i en lång rad vattenrelaterade
evenemang med andra arrangörer.
Verksamhetsmål 2017–1:2
Svenskt Vatten ska bevaka den politiska utvecklingen och bedriva
politiskt påverkansarbete i frågor som är viktiga för våra medlemmar
Vattennätverket i riksdagens kontaktpersoner valde ett förändrat arbetssätt efter att det varit
lågt intresse att delta vid tidigare genomförda frukostmöten. Svenskt Vatten fortsätter att
stödja kontaktpersonerna med att ordna seminarier utifrån deras önskemål och behov. Ett
frukostseminarium om vattenbrist genomfördes den 8 juni. Efter det seminariet anmälde sig
många fler till vattennätverket.
Svenskt Vatten förde fram behovet av att se över reglerna för havs- och vattenförvaltningen
och skälen till detta tillsammans med sju andra branschorganisationer eftersom Sverige gjort
på ett annorlunda sätt än andra länder. Weserdomen slår därför hårdare i Sverige än i andra
länder.
Regeringen nöjde sig med att starta arbetet med att se över myndighetsorganisationen för
vattenförvaltningen men inte reglerna för den.
Möten med Miljödepartementet och Näringsdepartementet om regeringskansliets förslag
till lagstiftning om ramdirektivet för vatten, Weserdomen och Energiöverenskommelsen har
genomförts. Svenskt Vatten deltar i mötena tillsammans med Svenskt Näringsliv och LRF.
Miljöövervakningsutredningen har haft sitt första expertgruppsmöte. Peter Sörngård från
Svenskt Vatten är den enda av regeringen utsedda externa experten utanför kretsen av myn
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digheter och universitet. En fungerande miljöövervakning är viktig för VA-organisationerna,
såväl av vattentäkter som av recipienter för avloppsutsläpp.
Svenskt Vatten deltog på inbjudan från Moderaterna på ett möte om vatten tillsammans med
Stockholms Universitet och Havs- och vattenmyndigheten.
Svenskt Vatten har löpande följt regeringens arbete med livsmedelsstrategin och andra
pågående utredningar för att bevaka händelseutvecklingen.
Vi har haft fortsatt kontakt med tjänstemän på Miljö- och energidepartementet gällande
regeringsuppdraget fosfor. Tyvärr fattades inget beslut under 2017. Vi hade tillfälle att vid
ett möte på Miljödepartementet om övergödning att återigen föra fram behovet av beslut i
frågan till den närvarande statssekreteraren och fick stöd för det från en rad andra organisa
tioner. Under Almedalsveckan lyfte vi återigen behovet av att regeringen beslutar om regler
för säkra kretslopp.
Vi har aktivt och engagerat deltagit i expertgruppen i KLUT (klimatanpassningsutredningen)
och betänkandet är ute på remiss.
Svenskt Vatten skrev en krönika i Farmaci & Hälsa om producentansvar för läkemedel.
Verksamhetsmål 2017–1:3
Öka kunskapen hos de politiker som har
förtroendeuppdrag relaterade till VA-organisationerna
Tidningen Svenskt Vatten har påbörjat en målgruppsförskjutning för att utforma ett innehåll
som i högre grad kan intressera politiker. Exempelvis personporträtt av en politiker verksam
i en kommun som tydligt kan relatera till Vattenstämmans tema ”Hur säkrar vi vattnet när
Sverige växer” i nr 2. Temareportage om CSR, ISO-certifiering och hållbarhetsarbete har
också utformades särskilt för denna målgrupp. I nr 3 av tidningen fortsatte arbetet med ett
helt nummer tillägnat Almedalen och Vattenforum. Till exempel det stående inslaget tema
reportaget handlade om Agenda 2030 och hållbarhetsmålen med fokus på de sammanhang
som berör vattenfrågan. På grund av alltför låg användning har vi valt att avveckla ”appen”
för att läsa tidningen digitalt. Det ekonomiska resultatet är svagare än budget p.g.a. sviktande
annonsförsäljning.
Planering har påbörjats för en förändring till magasinsformat med färre utgåvor och med
inriktning på fördjupning inom teknik och kompetensförsörjning inom VA. Det kommer att
ersätta tidningen Svenskt Vatten.
Verksamhetsmål 2017–1:4
Öka kunskapen hos medlemmar om hur opinionsbildning på lokal nivå kan stärkas
Aktiviteterna kunde inte genomföras p.g.a. bristande efterfrågan och till förmån för andra
nya kurser. Det tänkta behovet planeras att tillgodoses med t.ex. utvidgad kommunikatörs
nätverksträff under 2018.
Verksamhetsmål 2017–1:5
Driva kommunikationskampanjer tillsammans med våra medlemmar
i syfte att nå allmänheten med budskap om att värna vattnets kretslopp
Vattenresan med Mattias Klum har genomförts i huvudsak enligt plan och med uppnådda
mål vad gäller deltagande och mediabevakning. Ett av stoppen skedde i samband med
Vattenforum i Almedalen där Mattias Klum och Jan Eliasson även deltog i Vattenminglet.
Sista stoppet genomfördes i Kiruna 14 september.
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I samband med Världsvattendagen 22 mars lanserades hållbarhetsmärkningen ”Kranmärkt”
nationellt. Det arbetet har fortsatt med en mängd förfrågningar från organisationer, företag
och kommuner som vill bli Kranmärkta. Dessa redovisas på kampanjsajten kranmarkt.se
tillsammans med material som kommer att användas i arbetet under året. Svenska Ridsport
förbundet är intresserade av ett fördjupat samarbete med Svenskt Vatten och kranmärkte
ridsport-EM i Göteborg i augusti.
Stora Biltvättarhelgen i slutet på april uppmärksammades med kampanjen ”Biltvättartid”
och sex filmer med olika influencers hade på ett par veckor visats 673 000 gånger.
Världstoalettdagen, årets ”Sluta fulspola-kampanj”, som nu är inarbetad som en årligen
återkommande kampanj bland Svenskt Vattens medlemmar gav, likt tidigare år, ett stort
mediegenomslag. I år har vi fått en stor del av de lokala resultaten baserat på medlemmars
egna engagemang.
•
•
•
•

Totalt genomslag: 94 st pressklipp med räckvidd på 3 674 799 invånare.
Totalt print: 33 st pressklipp med räckvidd på 1 815 800 invånare.
Total webb: 53 st pressklipp med räckvidd på 1 737 599 miljoner invånare.
Total eter: 8 st med räckvidd på 121 400 invånare.

Verksamhetsmål 2017–1:6
Vattenstämman ska vara den självklara mötesplatsen och
samtalsarenan i Sverige för vatten-, miljö- och samhällsplaneringsfrågor
Genomförandet av Vattenstämman 2017 i Karlstad blev en stor succé med många anmälda
deltagare, stort antal utställare, ett ekonomiskt överskott långt över budget och med flera
olika nyhetsredaktioner på plats. Uppgifterna från den senare publicerade investeringsrappor
ten blev en nyhet som återkommande citerats sen dess. Svenskt Vattens twitterkonto ”Vatten
stämman” trendade i Sverige.

Verksamhetsmål 2017–1:7
Öka Svenskt Vattens mediala genomslag
Svenskt Vatten har hittills under året haft 431 träffar enligt mediabevakningstjänsten Meltwa
ter. exkl sociala medier. Tjänsten har sjunkit i kvalitet eftersom fler och fler mediahus placerar
material bakom betalväggar. Uppföljning av medieutfallet är alltså mer osäkert.
Intresset i media har i huvudsak handlat om investeringsbehov, höjda taxor/avgifter/priser
och vattenbristen. Se ovan om vattenförvaltningen och Weser.
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2. Fungerande myndighetsstruktur
inom vattenområdet
Effektmål 2: Statens myndighetsstruktur inom frågor
relaterade till vattentjänster är mer sammanhållen, med
myndigheter som ger relevant och tydlig vägledning i
viktiga frågor
Verksamhetsmål 2017–2:1
Branschen har en gemensam målbild och strategi för hur vi
vill ha staten organiserad och arbetar tillsammans utifrån den
Vi ordnade ett seminarium på Vattenstämman om myndighetsorganisationen och vi fick ett
bra gensvar på vårt synsätt. Våra och andras framstötar sedan några år tillbaka om att se över
myndighetsorganisationen på vattenområdet och att bl.a. avveckla vattenmyndigheterna har
medfört att regeringskansliet bereder ett utredningsdirektiv om organisationen.
Verksamhetsmål 2017–2:2
Relevant och tydlig vägledning har börjat lämnas
Vi medverkar i Naturvårdsverkets arbete med vägledning om deras nya föreskrifter för av
loppsreningsverk och spillvattennät. Vad gäller dagvatten har vi medverkat i en referensgrupp
på Naturvårdsverket som var ett regeringsuppdrag om föroreningar i dagvatten.
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3. VA-organisationerna stärks
Effektmål 3: VA-organisationerna stärks genom
samverkan och utvecklade organisationsformer
Målgruppen är såväl VA-organisationernas ledning som förtroendevalda beslutsfattare
i kommunerna/kommunala bolagen.
Verksamhetsmål 2017–3:1
Sprida kunskap om behovet av starkare organisationer
nationellt och lokalt inkl. att leva upp till kontrollstation 2020
Vid Vattenstämman handlade ett seminariepass om vikten av samverkan och information
om kontrollstation 2020. Två inledande möten har hållits med SKL där inriktningen är att
gemensamt ta fram ett enkelt informationsblad om kontrollstation 2020 som ska vara riktat
till politiken.
En modell för organisationsanalys med hjälp av data från hållbarhetsindex är framtagen.
Svenskt Vatten har deltagit som stöd och föredragshållare i möten för tjänstemän och
politiker vid två tillfällen åt medlemmar som överväger samverkan. Det ena i Jämtland
och det andra i Småland.
En ny applikation i hållbarhetsindex har tagits fram och gjorts tillgänglig vilken belyser
kommunernas planeringskapacitet och jämför mellan samverkande och icke samverkande
kommuner i samma storlek.
Fyra olika seminarier hölls i Almedalen med fokus på samverkansfrågan, tre av dessa
tillsammans med medlemmar.
Verksamhetsmål 2017–3:2
Stödja medlemmar kring processen mot starkare organisationer
samt befintliga flerägda VA organisationer i deras fortsatta utveckling
Ett utkast till rapport om juridiska frågeställningar som måste hanteras i samband med att
VA-verksamheten övergår i ett kommunalt VA-bolag har tagits fram.
Ett möte i vd-nätverket för flerägda VA-organisationer hölls. 13 vd:ar deltog och temat var
investeringar.
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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
Verksamhetsmål 2017–4:1
Svenskt Vatten förmedlar via VASS en väl underbyggd bild av tillståndet inom svensk VA
som ligger till grund för diskussioner och beslut hos kommunpolitiken, nationella aktörer och
media. Samtidigt får medlemmarna ett bra analysverktyg för verksamhetsuppföljning och
benchmarking. Fokus läggs på att förmedla befintlig kunskap om utmaningar, investerings
behov och åtgärder når politik och medlemmar
Utvecklingen av VASS har fortsatt med målet att göra det enklare för användarna att besvara
undersökningarna. Undersökningarna har genomförts enligt plan (Taxa, Revaq, Biogas,
Drift, Rörnät, Reningsverk och HBI). Färre svarande på driftundersökningen än 2016 (180
jämfört med 208), fler svarade på Rörnät (104 jämfört med 78). Det har varit färre frågor
och klagomål på många undersökningar 2017 jämfört med 2016.
SVU-projektet om prioriterade nyckeltal pågår.
Verksamhetsmål 2017–4:2
Hållbarhetsindex genomförs och kommuniceras för att ge mål, bra
verktyg och stöd för kommunerna och en bild av tillståndet i VA-Sverige
Presentationer av hållbarhetsindex har genomförts vid rörnätskonferens, dricksvattenkonfe
rens och vattenstämman. Ett koncept för kommunrapport är framtagen. Hållbarhetsindex
har vidareutvecklats med två nya applikationer för medlemmarna vilka är färdiga att använda.
Lanseringen 2017 gjordes bland annat med en framtagen film.
Hållbarhetsindex genomfördes under hösten och 152 kommuner deltog. Antalet deltagande
kommuner har ökat varje år. En rapport sammanställdes och skickades i utkast till deltagande
kommuner den 12 december. Rapporten lyfter fram goda lokala exempel.
Verksamhetsmål 2017–4:3
Medlemmarna har stöd för investeringsbedömningar och ekonomisk styrning
samt stöd i Svenskt Vattens nationella kommunikation kring investeringsbehov
Rapporten Framtida investeringar presenterades under Vattenstämman i Karlstad. En
presskonferens gällande resultatet i rapporten genomfördes i anslutning till Vattenstämman.
Rapporten om investeringsbehov har kommunicerats och spritts och fungerat som underlag
för intervjuer i bl.a. Dagens Samhälle och Nerikes Allehanda. Rapporten har även använts i
analysen och kommunikationen kring årets taxestatistik.
VA-chefens verktygslåda har fått en större uppdatering efter SVU-projektet Anläggnings
avgifter. Liknande material har tagits fram för dagvattentaxa.
Ett PM om vattnets värde i redovisningen har tagits fram. PM:et belyser även vidare hur
vattnets värde kan lyftas i till exempel hållbarhetsredovisning.
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Verksamhetsmål 2017–4:4
Vi stödjer medlemmarnas arbete med att säkerställa kvalitet vid nyanläggning av VA-system
För att öka medlemmarnas kunskap om material så beviljades i maj två SVU-projekt om
kvalitetskrav på plaströr respektive betongrör, vilket kommer att ge en bra grund för fortsatt
arbete.
Arbetet med att tillsammans med Säker Vatten ta fram en broschyr om serviceledningar pågår
och förväntas vara klart under kvartal 1 2018.
De nordiska brukarorganisationerna, BO, har valt att lämna referensgruppen till Nordic Poly
Mark, NPM som är ett certifieringssystem för plaströr. NPM ägs av Nordiska plaströrgrup
pen. Orsaken är att vi har haft olika uppfattningar om vilka produkter som skall erhålla
NPM-märkning. BO kommer att fortsätta samarbetet om plaströrkvalitet. Ovanstående
SVU-projekt om plaströr och en snart kommande handbok från Norsk Vann om plaströr
material kommer att ge en god grund för kvalitetsarbetet.
Arbetet med att revidera P83, P76 och P77 har startat efter genomförd förstudie. P83
och P76 blir efter revideringen sammanförda till en ny publikation. Målsättning är att ha
remissversioner framme hösten 2018.
Verksamhetsmål 2017–4:5
Vi stödjer medlemmarnas arbete med underhålls- och förnyelseplanering av VA-system
Arbetet med den totala omarbetningen av P39 (nytt namn P113) fortsätter. Två seminarier
med syfte att inhämta synpunkter på materialet genomfördes i slutet av 2017. Målet är
färdigställande under 2018.
Flera kurser har hållits om förnyelseplanering, både grundkurs och fortsättningskurs. Med
kursmaterialet, de framtagna verktygen samt SVU-rapporten om förnyelseplanering som
underlag har arbetet med en publikation påbörjats. Målet är färdigställande under 2018.
Bräddvattenfrågan lyftes på seminarierna där P113 presenterades. Svenskt Vatten
presenterade hur man bör arbeta med bräddningar.
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5. Dricksvatten av god kvalitet
Effektmål 5: Säkert dricksvatten av
god kvalitet levereras dygnet runt
Verksamhetsmål 2017–5:1
Öka kännedomen i branschen och hos beslutsfattare
om vikten av säker dricksvattenförsörjning
Ett projekt pågår på Livsmedelsverket med att uppdatera insamling av statistik avseende
kokningsrekommendationer och orsak till dessa och ett nytt datasystem har skapats. Från och
med 2018 kommer orsak till kokningsrekommendation ingå. Svenskt Vatten följer Livsmed
elsverkets arbete och avvaktar med att initiera eget projekt tills vi fått klarhet i exakt vad deras
projekt kommer att ge svar på.
SVU-projektet gällande sammanställning av membranteknik för olika användningsområden
vid Lunds universitet är avslutat och resulterade i en rapport samt ett föredrag på FoI-kon
ferensen om dricksvatten. Vidare har en SVU-rapport om hur PFAS kan avlägsnas i vatten
verken producerats. Dessa två rapporter ger en god inblick i befintlig teknik som reducerar
kemikalier i vattenverken.
Revideringen av den norska rapporten om UV-ljus har efter försening blivit klar sent under
2017. Arbetet med att revidera den svenska publikationen ”Råd och riktlinjer för UV-ljus vid
vattenverk” genomförs under 2018.
Rapporten för projektet ”En ökad förmåga att möta en storskalig dricksvattenkris” har
resulterat i rapporten ”Guide för planering av nödvattenförsörjning” och Livsmedelsverkets
utbildningar om nödvattenplanering som hölls under hösten. Guiden finns på Svenskt
Vattens hemsida.
Texten på Svenskt Vattens hemsida har uppdaterats och tydliggjorts avseende Svenskt Vattens
syn på minimikrav på mikrobiologiska barriärer.
Verksamhetsmål 2017–5:2
Öka medvetenheten om att skydda råvatten och att säkra framtida täkter
Svenskt Vatten har varit i kontakt med HaV avseende deras riskanalysverktyg. De arbetar
vidare med frågan men kommer inte att använda riskanalysverktyget i sin ursprungliga form.
Däremot kommer de att göra en ny guide där de utgår från faroanalysen enligt HACCP, som
kommer att bli obligatorisk för dricksvattenanläggningar efter revideringen av dricksvatten
föreskrifterna. Handboken för vattenskyddsområden kommer inte att uppdateras.
Ett vattenskyddsseminarium hölls i oktober och innefattade bl.a. områdena värdering av
mark, ersättning till markägare och juridik.
Svenskt Vatten lyfte frågan om vattenbristen under våren 2017 och bjöd in SMHI och SGU
för att få en bra genomgång av läget. Svenskt Vatten har tagit fram information på hemsidan
om vattenbrist. Vattenbristsituationen har tagits upp i vår tidning och föredrag inom området
hölls på Nationella dricksvattenkonferensen. Inför vattennätverkets möte i Riksdagen i juni
(se mål 1:2) gjordes en kartläggning av Svenskt Vattens medlemmar avseende vattenbrist.
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Vi deltog i (och kommunicerade om) Livsmedelsverkets torkaseminarium i november där
berörda myndigheter samlades för att diskutera problemet och föreslå åtgärder.
Verksamhetsmål 2016–5:3
Ökad kunskap om materialval både avseende vattenkvalitet och driftsäkerhet.
Vi ordnade möten med fokus på typgodkännande för produkter i kontakt med dricksvatten
med berörda aktörer på svenska marknaden vid tre tillfällen under året. Diskussionerna leder
framåt och ett seminarium om Material i kontakt med dricksvatten hölls i Stockholm 21
november. Arbetet har också resulterat i en preliminär ansökan till SVU med avsikt att ta
fram ett tydligt, trovärdigt och transparent system för typgodkännande inom området.
Svenskt Vatten deltog i träffarna för Nätverket för material i kontakt med vatten som hölls
på SwereaKimab vid två tillfällen.
Mats Engdahl, Göteborgs Stad, Kretslopp och Vatten, är engagerad och kunnig i frågan om
material i kontakt med dricksvatten och deltog på ett EU-möte i Bryssel i maj som Svenskt
Vattens representant. Mats rapporterade tillbaka från mötet till gruppen som arbetar med
området typgodkännanden (se ovan). Svenskt Vatten har också lämnat synpunkter på ett
förslag till Europagemensamt system inom området: ”Draft European Scheme to Ensure
Compliance of All Products in Contact with Drinking Water with Hygiene Requirements”
som tagits fram av EurEau för vidare diskussion med DG ENV.
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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 naturresurshållning är mycket god
Verksamhetsmål 2017–6:1
Förbättra förutsättningarna för medlemmarnas arbete med att minska mängden
oönskade ämnen i avloppsvattnet och bättre återföring av näringsämnen
Arbetet med Revaq har genomförts som planerat. Visby reningsverk erhöll sitt certifikat i
januari. Rapporten ”Jakt pågår” som sammanfattar flera års framgångsrikt uppströmsarbete
mot PFAS, triclosan och kadmium fick utrymme i miljötidningar och Aftonbladet TV. Vid
LRF:s stämma diskuterades Revaq och där beslutades att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
utreda medverkan i alla certifieringssystem som rör kretslopp och skapa dialog om detta i
organisationen. Svenskt Vatten har haft två möten med LRF på ordförandenivå om detta och
andra samarbetsområden och där fört fram Svenskt Vattens syn vad gäller Revaq och behovet
av en verkligt cirkulär ekonomi samt att om vi ska ha en självförsörjningstanke i livsmedels
produktion är det viktigt att ha självförsörjningstänk vad gäller växtnäring.
Vi har börjat få gehör hos andra aktörer, exempelvis inom avfallssektorn, att fokusera arbe
tet på de 75 % av slammet som inte Revaq omfattar. Vi har även kommunicerat vikten av
hållbara slam- och fosforstrategier på Nationella Avloppskonferensen i Växjö och Världs
vattendagen. Under Almedalsveckan ordnade vi ett seminarium där vi presenterade idén om
att Svenskt Vatten ska bilda ett nätverk för återvinning av avloppsresurser. Idén bemöttes
positivt.
SVU har godkänt en studie om antibiotikaresistens i slam och en studie godkändes i novem
ber om erfarenheter av uppströmsarbete i Sverige.
Svenskt Vatten genomförde den första träffen i Stockholm för det nationella nätverket för
fosfor och avloppsresurser med 150 deltagare. Syftet med nätverket: Svenskt Vatten vill arbeta
för att utifrån lokala förutsättningar nå så hållbara kretslopp som möjligt, med utgångspunkt
i EU:s avfalls- och returhierarki och så högt upp i hierarkin som det finns potential för. Före
byggande kemikaliearbete är grunden för kretsloppsarbetet på alla nivåer i hierarkin.
Vi har bistått Naturvårdsverkets uppföljning av hur avloppsdirektivet efterlevs genom att
påverka utformningen av deras teknikenkät så att frågorna i enkäten ställs så att de går att
besvara och samordnas med hur vi frågar i VASS. Inför ett planerat möte med miljöministern
om överträdelsen ordnade vi ett telefonmöte med berörda medlemmar och deras ordföran
den i kommunstyrelsen och informerade medlemmarna om bakgrund, problemställning och
fortsatta arbete
Revaq-rapporten för år 2016 publicerades i oktober. Kadmiumhalterna minskar rejält i
Revaq-verken – framgångsrikt detektivarbete vid reningsverk har gett resultat. Kvaliteten på
gödningen som kan levereras till åkermark från våra Revaq-reningsverk har aldrig varit bättre,
vi närmar oss nu samma låga tillskott av nytt kadmium som det bästa mineralgödslet på
marknaden.
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Svenskt Vatten har under året varit med och påverkat SOU 2017:102, Skatt på kadmium i
vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel. Svenskt Vatten har fokuserat på att inte lägga
kadmiumskatt på det kadmium i slam som har sitt ursprung i maten.
Ett förslag till kemikaliepolicy är klart och presenterades på Vattenstämman. Policyn rör både
vad vi anser att andra aktörer ska göra – från internationell, nationell och lokal politik till till
verkare, handel, användare och hushåll – samt hur VA-organisationerna bör agera. Förslaget
mötte intresse och fick bra gensvar.
Verksamhetsmål 2017–6:2
Skapa förutsättningar för medlemmarna att minska utsläppen av föroreningar till sjöar,
vattendrag och hav på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt (ARV, dagvatten, bräddvatten)
Vi träffade vattenmyndigheterna i början på maj på ett möte i Kalmar. Mötet handlade om
hur vi från båda hållen kan stödja samverkan och lokal dialog med medlemmarna, särskilt i
arbetet med kommande åtgärdsprogram.
Vi har uppvaktat miljöministerns politiskt sakkunnige om hur ramdirektivet för vatten bör
förbättras och informerat om vårt EU-arbete i frågan. Se under mål 1 om lagförslaget om
Weserdomens införande.
Vi deltog på mötena i Miljö- och energidepartementets referensgrupp inför ministerråds
mötet och i HaV:s havs- och vattenmiljöråd. Det förra mötet har förändrats till ett envägs
informationsmöte. Förslagen till svenska ståndpunkter i EU-arbetet bereds och skickas till
riksdagens EU-nämnd innan representanter från samhällets aktörer hörs i frågan. Eftersom
underlaget till mötet kommer strax innan mötet och EU-nämnden behandlar förslaget till
ståndpunkter redan dagen efter mötet så beaktas numera inte framförda konsekvenser och
förbättringar av de svenska ståndpunkterna.
Vi följde löpande pågående utveckling om läkemedels påverkan i recipienter och eventuella
initiativ och deltog på ett seminarium i riksdagen som ordföranden och vice ordföranden i
Miljö- och jordbruksutskottet ordnade. Den 28 april presenterade Naturvårdsverket resultatet
av sitt uppdrag om läkemedelsrening, vilket vi medverkat i. Dagen innan publicerade vi en
SVU-rapport om vikten av uppströmsarbete avseende läkemedel. Vi har även sammanställt
information om läkemedel, reningsteknik och uppströmsarbete på vår hemsida.
Vi besvarade en viktig remiss om förslag till regler för små avlopp. Vi tillstyrker sådana men
anser att de ska enbart omfatta enskilda avlopp. Kommunala bör regleras för sig om det finns
behov av sådana regler.
Vi har medverkat i Naturvårdsverkets referensgrupp om åtgärder mot föroreningar i dag
vatten. Uppdraget från regeringen ska ge regeringen underlag för sitt fortsatta arbete.
Vi kontaktade utredaren för Miljöövervakningsutredningen, Åsa Romson, om att medverka
med en expert i utredningen och fick därmed en expertplats i utredningen. Utredningen har
betydelse för VA:s ansvar och kostnader och för hur mycket beslutsunderlag som finns att
tillgå i samband med ansökningar för vattenuttag och för reningsverk. Se under Verksamhets
mål 1:2.
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Verksamhetsmål 2017–6:3
Vi skapar förutsättningar för att Energianvändningen för VA-organisationen
är effektiv och klimatpåverkan minimerad – från råvatten till recipient
Arbete med statistikinsamlingen och Energimyndighetens vägledning genomfördes. Vi
startade aldrig det planerade utvecklingsprojektet mellan SVU, Energigas Sverige och Avfall
Sverige. Istället planerade vi ett projekt tillsammans med Avfall Sverige om att minska metan
gasläckage.
Biogasstatistiken för år 2016 publicerades i oktober. Sveriges biogasproduktion ökade med
fyra procent under år 2016, jämfört med året innan. Allt mer av denna biogas uppgraderas
också till fordonsgas, hela 64 procent. Trots denna medvind för svensk biogas finns oroande
tecken. Konkurrensen från subventionerad biogas har blivit tuff för många svenska produ
center. Biogasens samtliga miljönyttor måste värderas bättre för att främja den investerings
vilja som finns på marknaden. Biogasstatistiken tas i fram i samarbete mellan Svenskt Vatten
Avfall Sverige, Energigas Sverige, LRF och Energimyndigheten.
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7. Klimatanpassning
Effektmål 7: Kommunerna klimatanpassas för att
säkra dricksvatten och förebygga översvämningar
Verksamhetsmål 2017–7:1
Vi skapar förutsättningar för en effektiv dagvattenhantering i samhället
Vi har genomfört fyra kurser under 2017 inom hållbar dagvattenhantering och klimatsäkring
av samhället samt skyfallsplaner. Den planerade revideringen, dvs en uppdelning i två kurser
om hållbar dagvattenhantering respektive spillvattendimensionering har skjutits på fram
tiden.
Svenskt Vatten, Svenskt Försäkring och Sveriges Stadsbyggare (fd SKT) ordnade ett gemen
samt endags seminarium om dagvatten och samhällsbyggande den 5 oktober 2017 i Stock
holm. Det blev en succé med ca 170 deltagare och mycket högt betyg vid utvärderingen.
Deltagarna bestod av en stor blandning av kompetenser från andra kommunala områden
än VA.
Samverkan med Svenskt Försäkring angående regresshantering har fortsatt under 2017. Fler
VA-organisationer har anslutit under året. Det är nu 11 stycken VA-organisationer (motsva
rande 23 kommuner) samt sex försäkringsbolag som deltar. Försöket planeras fortsätta under
2018 med en förstudie till ett gemensamt inrapporteringssystem.
Svenskt Vatten deltar i referensgrupp hos SMHI om framtidens skyfall. Dessutom har vi gått
med i en referensgrupp till ett annat skyfallsprojekt som drivs av Länsstyrelsen Stockholm och
Västra Götaland.
Svenskt Vatten anordnade tillsammans med MSB ett lyckat seminarium 28 november i
Göteborg: Från skyfallskartering till beredskapsplanering. Vid seminariet presenterades MSBs
vägledning om skyfallskartering tillsammans med SVU-rapporten om beredskapsplanering.
Verksamhetsmål 2017–7:2
Klimatanpassning för säker dricksvattenhantering
Deltagit i möte med styrgruppen i april. Projektet är långt framskridet och beräknas vara
klart senast våren 2018.
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8. Säkra kompetens långsiktigt
Effektmål 8: VA-organisationernas kompetens
och innovativa förmåga säkras långsiktigt
Verksamhetsmål 2017-8:1:
Medel som avsätts för FoU inom vattentjänstområdet i Sverige ska öka och stärka svenskt
deltagande inom Horisont 2020
Under 2017 har arbetet med implementeringen av forskningspropositionen påbörjats och
Svenskt Vatten för en fortsatt dialog med berörda myndigheter. Bland annat har Svenskt
Vatten bidragit med synpunkter inför framtagandet av ett nytt tioårigt nationellt forsknings
program för hållbart samhällsbyggande.
Svenskt Vatten har via Vattenplattformen fortsatt arbeta för ökat svenskt deltagande inom
Horisont 2020. Under våren har flera inspel gjorts från Vattenplattformen för att påverka
kommande arbetsprogram, bland annat genom möte med Sveriges representanter i EU:s
programkommittéer för Horisont 2020.
Vattenplattformen arrangerade den 6 oktober seminariet Vattenhantering i Sverige och Europa
– forsknings- och innovationsbehov samt finansieringsmöjligheter. Vattenplattformen har under
2018 lämnat ca 20 resebidrag till personer för att delta på europeiska innovationskonferenser
samt beviljat stöd för att underlätta arbete med ansökningsarbete.
Verksamhetsmål 2017-8:2:
Branschens FoU ska komma till nytta och kännedom om Svenskt Vatten Utveckling ska öka
SVU-rapporter distribueras via riktade utskick till Svenskt Vattens medlemmar och via press
verktyg, hemsida och twitter. Under 2017 färdigställdes 27 SVU-rapporter, varav 7 stycken
var så kallade C-rapporter.
Högskoleprogrammen kommer att medverka i Svenskt Vattens konferenser och även arrang
era egna workshops och seminarier. Svenskt Vatten arbetar för ökad aktivitet när det gäller att
via hemsidor, nyhetsbrev och rapporter få ut resultat till medlemmarna.
En forsknings- och innovationskonferens för säkert dricksvatten hölls i Stockholm 29–30
november. DRICKS var en av medarrangörerna och 200 personer deltog. Den 26–27 april
genomfördes den nationella dricksvattenkonferensen (#DRIK17) på Chalmers i samarbete
med DRICKS och Göteborg stad (Kretslopp & Vatten).
Samtliga högskoleprogram (Dag&Nät, DRICKS, VA-kluster Mälardalen och VA-teknik
Södra) medverkade på årets Vattenstämman i Karlstad.
DRICKS arrangerade ett seminarium om kemiska risker i Norrköping den 23 maj.
Verksamhetsmål 2017-8:3:
VA-kompetens på svenska högskolor säkras genom fortsatt satsning på Högskoleprogrammen
Svenskt Vatten har fortsatt sin riktade satsning på Högskoleprogrammen. Satsningen har haft
stor betydelse för utveckling av svensk FoU inom VA och inneburit en kraftig uppväxling av
SVU-medel. Under året har en ansökan för fortsättning av Dag&Nät och DRICKS beviljats.
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Antalet kommuner som via sina VA-organisationer medverkar i ett eller flera kluster ökar.
Sett till andelen av de svenska VA-abonnenterna uppgår nu ”anslutningsgraden” till 60 %.
Pris till bästa examensarbete gick till Ida Sandström, Luleå tekniska universitet, för hennes
arbete ”Multikriterieanalys – Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning”.
Verksamhetsmål 2017-8:4:
Stärka internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning, utveckling och
utbildning. Stärka och öka svenskt deltagande i IWA (the International Water Association)
International Water Association, IWA, är världens ledande vattenorganisation. IWA Sverige
är den svenska representanten, som finansieras av Svenskt Vatten. Huvuduppgiften för IWA
Sverige är att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning, utveckling och
utbildning inom vattenområdet.
Ett steg i detta arbete är att anordna internationella konferenser i Sverige. Under 2017
genomfördes bland annat följande aktiviteter:
• Seminarium om mikroplaster arrangerades 8 november i Malmö tillsammans med
Havs- och vattenmyndigheten och Sweden Water Research.
• IWA-konferensen Embrace the Water, 12–14 juni i Göteborg.
• Planering av svenskt deltagande i IWA World Water Conference i Tokyo 2018
• Nordisk avloppskonferens NORDIWA 2017 i Aarhus 10–12 oktober med 450 deltagare.
Verksamhetsmål 2017–8:5
Branschens kompetensförsörjning tillgodoses
genom högkvalitativa och efterfrågade utbildningar
Totalt under 2017 genomförde vi 73 öppna kurser och 48 uppdragsutbildningar för totalt
2 028 deltagare!!
83 % av våra medlemmar har deltagit på någon av våra kurser eller seminarier under året
och medelbetyget var 5,0.
Nya / reviderade kurser som genomfördes under året:
• Förnyelseplanering ledningsnät – fortsättningskurs
• Korrosion på VA-ledningar
• Revaq
• Praktisk miljölagstiftning
• Lagen om allmänna vattentjänster – fördjupning och tillämpning
• VA-taxa – fördjupning
• VA-ekonomi – fördjupning
• Hållbarhet och samhällsansvar för VA-branschen
Verksamhetsmål 2017–8:6
Branschens kompetensförsörjning behöver säkerställas och behovet vara känt
När det gäller YH-utbildningar kommer en ny ansökningsperiod att ske i slutet av septem
ber. Flera arrangörer har skickat in ansökningar om att få bedriva VA-relaterade utbildningar.
Beslut om vilka utbildningar som får fortsätta att arrangeras fattas i januari 2018.
Svenskt Vatten fungerar som bollplank för arrangörerna vad gäller rekryteringsbehov och
utbildningsplaner.
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Under hösten genomfördes en undersökning av branschens rekryteringsbehov. Resultatet
visar bl a på att ca 4 000 personer behöver rekryteras inom 10 år. Störst är behovet av drift
tekniker, rörnätstekniker och ingenjörer.

Svenskt Vatten Utveckling
Resultatrapport januari – december
(tkr)

2017

2016

7 317
0
7 317

18 404
84
18 488

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

-15 932
-244
-810
-1 568
-18 555

-23
196
-381
381
0

-23
90
-1 041
1 040
0

2017

2016

TILLGÅNGAR
Beviljade medel, ej upparbetat
Upparbetat pågående projekt 2014/15
Summa

22 940
30 022
52 962

23 298
18 543
42 085

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

47 715
3 582
1 665
52 962

35 770
5 030
1 285
42 085

INTÄKTER
Intäkter avslutade projekt
Övriga intäkter
Rörelsens intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Kostnader avslutade projekt
Över- resp. underskott från föregående år
Personalkostnader
Övriga kostnader
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Avskrivningar
Ränteintäkter
SVU-resultat
Balans till nästa år
Årets resultat
Svenskt Vatten Utveckling
Balansrapport 31 december
(tkr)
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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 2017–9:1
Medlemmarna får kvalificerat generellt stöd vad gäller Vattentjänstlagens tillämpningar
Medverkat med en expert i statliga offentliga utredningar såsom Klimatanpassningsutred
ningen och Hållbara vattentjänster (om 6§).
Bokningssystem är igång för juridisk rådgivning och bokningar görs kontinuerligt. Intresset
fortsatt relativt svagt men utvecklingspotential för mer omfattande rådgivning, t ex fram
tagande av PM.
Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats avseende juridiska nyheter och annat så att
hemsidans besökare enkelt finner relevant information. Remissvar för Klimatanpassnings
utredningen har lagts upp.
Tre stycken seminarium i enlighet med ovan var inplanerade och två av dessa har hållits med
ca 50–60 deltagare (1 juni, 5 september). Det tredje, med fokus på investering och finansie
ring, har flyttats fram till 6 februari 2018.
Diskussion har förts med det juridiska nätverket kring rev av P89 (Avtalsförslag) och de har
bidragit med input i revideringsarbetet. Revideringsarbetet har utförts av Rikard Setterlid.
Arbetet är genomfört under 2017 medan granskning och layout sker 2018.
Vi erbjuder fortsatt specialsydda utbildningar till medlemmar med stort behov av kunskap
om LAV och intresset är mycket stort.
En enkät har gått ut brett till våra medlemmar för att undersöka behovet av juridisk rådgiv
ning och eventuella förändringar av det upplägg (60 min åt gången) som vi erbjuder idag.
Utvärdering och eventuella förändringar kommer att ske under 2018.
Verksamhetsmål 2017–9:2
Samtliga medlemmar ska ha god kunskap om Svenskt Vatten och dess verksamhet
Populärversion av P110 är framtagen, planering av vd:s kommunbesök pågår, reducering av
tryckt material till förmån för print-on-demand pågår liksom att webbsända kurser och semi
narier. Dricksvattenkonferensen i Göteborg sändes av Utbildningsradion.
En webbfilm om cirkulär ekonomi har tagits fram i samarbete med övriga Avfall Sverige,
Energigas Sverige samt Energiföretagen. Filmen tillgängliggörs även så medlemmar kan sätta
sin egen logotyp på filmen.
Webbshopen är en av våra digitala kanaler och hantering/utformning av ”shopen” är bero
ende av den digitala genomlysning som pågår och resultatet samt det efterföljande arbetet
från den.
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Verksamhetsmål 2017–9:3
Påverka beslut av vikt för våra medlemmar inom EU
Svenskt Vatten var ordförande för den EurEau-arbetsgrupp som lägger fram förslag på hur
det fortsatta EU-arbetet med ramdirektiven för vatten bör förbättras.
Vi fick bra gehör i EurEau för att ramdirektivets för vattenmål om ekologisk status måste ses
över i ljuset av ett förändrat klimat.
EurEau:s generalförsamling beslutade i maj om de två första breda ståndpunkterna om ram
direktivet och vattenförvaltningen:
• The need for greater EU policy coordination
• Customers and cost recovery
Arbetet har sedan fortsatt med EurEau:s synpunkter på hur mål bör utformas i ramdirektivet
för vatten samt hur undantagsregler bör utformas.
Det nuvarande målet God ekologisk status härleds ur ett historiskt och av människan opåver
kat ekologiskt tillstånd från tiden före klimatförändringarna och metoden för hur status ska
bedömas är sådan att goda resultat av insatta åtgärder inte syns i bedömningen. Ramdirekti
vets regler för undantag för utsläppande verksamheter som reningsverk behöver ses över efter
Weserdomen.
Inom EurEau har arbetet fortsatt även när det gäller mikroplaster och läkemedel och miljö.
Vi har via EurEau fört fram vikten till EU-parlamentariker av att förändra kraven om hy
gienisering av biologiskt avfall i förslaget till gödselmedelsförordning så att denna reglerar
resultatet som ska uppnås istället för hur det ska uppnås. Det nuvarande förslaget om att
värma upp avfallet till en viss temperatur är inte anpassat till Nordens kallare klimat, samma
hygieniska effekt går att uppnå genom längre lagringstid vid lägre temperatur med lägre ener
giåtgång som följd.
Via Eureau påverkade vi EU-kommissionens arbetsplan för översyn av avloppsdirektivet.
Vi har också aktivt fört fram synpunkter inom området Material i kontakt med vatten för
att stödja de initiativ som EurEau tar. Vidare har vi bidragit till policy papers som Water &
agriculture och Endocrine disruptors.
Svenskt Vatten företräder SIS/Sverige på plenarmötena två gånger om året för CEN TC165
avloppshantering, d.v.s. standarder från stora reningsverk, dagvatten ned till brunnslock. Vi
har åtagit oss via SIS att stå som värd för nästa plenarmöte.
Via CEN TC165 / WG 22 ”Avloppssystem utomhus” deltar vi i ett nystartat arbete med att
ta fram en Europastandard om ”Controlling inputs to drain and sewer systems”, vilken syftar
till att försvåra användadet av s.k. Spolbara produkter. Dessa hör ju inte hemma i avlopps
systemen. Vi koordinerar oss i denna fråga angående initiativ i CEN respektive EurEau.
Verksamhetsmål 2017–9:4
Genom god dialog med våra kommittéer förankrar vi vårt arbete och tar intryck
av våra medlemmars synpunkter i samarbete med våra nordiska motsvarigheter
Arbetet med kommittéerna har pågått enligt plan.
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Verksamhetsmål 2017–9:5
Vi går före utvecklingen av framtidens VA för att möta kunders
krav på information och tillgänglighet samt behov av ökad effektivitet.
Arbete har pågått under hösten.
Verksamhetsmål 2017–9:6
Vi ska sprida kunskap genom att arrangera konferenser i för VA branschen viktiga frågor
Nationella dricksvattenkonferensen genomfördes 26–27 april i Göteborg med 285 deltagare,
vilket var betydligt fler än de 200 som var målsättningen. Snittbetyget för konferensen som
helhet var 4,75 på en sexgradig skala. Utbildningsradion spelade in konferensen som ska sän
das på Kunskapskanalen och läggas upp på deras webb som länkar. Nästa konferens planeras
till september 2018 i Stockholm.
Vi genomförde NAM 17 i Växjö och nådde vårt mål om 200 deltagare. Totalbetyget från
dem blev 4,6 på vår 6-gradiga skala. Vi nådde även några nya målgrupper eftersom personal
från en miljödomstol och flera tillsynsmyndigheter deltog.
Vi planerar ett ny NAM 18 i januari 2018 i Linköping tillsammans med Tekniska Verken,
Havs- och vattenmyndigheten och VA-kluster Mälardalen. Då ska all kunskap från projekt
och alla uppdrag om läkemedelsrening presenteras vid ett och samma tillfälle. Målgruppen
blir bred och vi siktar på minst 250 deltagare.
Nordiskt VAK i Malmö är genomförd tillsammans med VASYD OCH NSVA. Totalt deltog
21 personer från Danmark, Finland, Norge och Sverige.
Rörnät och Klimat genomfördes i mars 2017 i Malmö. Detta var det sjunde årets konferens
och vi hade ca 480 deltagare. Konferensen var mycket uppskattad.
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10. Svenskt Vattens interna arbete
Effektivitet, kompetens, leverans och arbetsglädje
Medarbetarundersökning med djupintervjuer och enkätfrågor genomfördes i januari och en
uppföljande handlingsplan har tagits fram. En grupp med representanter från ledning och
medarbetare har arbetat med en riskanalys vad gäller arbetsmiljö samt att ta fram mål för
Svenskt Vattens arbetsmiljöarbete.
Svenskt Vattens ledningsgrupp har gått ett skräddarsytt utvecklingsprogram tillsammans
vilket påbörjades i december 2016 och avslutades i oktober 2017.
Ekonomisystemet 24SevenOffice är i full drift sedan senhösten 2016 och ger ett bra och
mer lättarbetat stöd till verksamheten, exempelvis i form av överskådliga projektrapporter
via rapportgeneratorn BizView.
En översyn av kontorslokalerna har gjorts där viss omfördelning av arbetsplatserna har skett
och där några kontorsrum har slagits ihop till ett större rum. Ombyggnationen genomfördes
under hösten 2017.
Miljörevision genomfördes i maj. Svenskt Vattens nya diplomering gäller till och med den
9 juni 2018.
Arbetet med en digital genomlysning som bland annat ska utmynna i en IT-strategi har
pågått under hösten med stöd av en extern konsult.
Styrelse
Johan Persson, Kalmar kommun, ordförande
Elisabeth Unell, Västerås stad, fr o m maj 2017
Henrik Kant, Göteborg stad
Håkan Fäldt, Malmö stad
Ingemar Hellström, Smedjebackens kommun
Johanna Blomberg, Stockholm Vatten och avfall
Johanna Lindgren, Norrvatten, fr o m maj 2017
Lena Blad, Gästrike Vatten, fr o m maj 2017
Lena Olofsdotter, Laholms kommun
Lenita Ericson, Luleå kommun
Liza-Maria Norlin, Sundsvalls kommun
Margareta Björksund-Tuominen, VIVAB
Mats Lindqvist, Stockholm stad
Tomas Blomqvist, Vakin
Ulf Thysell, NSVA
Mats Helmfrid, Lunds kommun, t o m maj 2017
Hans Gillsbro, Norrvatten, t o m maj 2017
Teresa Kalisky, Vara kommun, t o m maj 2017
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Revisor
Anna Landerholm Granberg, KPMG
Revisorsuppleant
Fredrik Sjölander, KPMG
Lekmannarevisorer
Bo Dahlström, Stockholm stad
Per Manhem, Käppalaförbundet
Lekmannarevisorssuppleanter
Per Stockhaus, Solna, t o m maj 2017
Mats Helmfrid, Lunds kommun, fr o m maj 2017
Petra Viklund, Luleå kommun
Valberedning
Agneta Granberg, Göteborg stad, sammankallande
Catharina Andersson, Upplands Bro kommun
Tommy Bernevång Forsberg, Bankeryd
Lotta Edström, Sörmland Vatten och Avfall
Jörgen Johansson, Sydvatten
Eva Jonsson, Samhällsbyggnad Bergslagen
Anders Larsson, Hörby kommun/MittSkåne Vatten
Dricksvattenkommittén, DRIK
Pehr Andersson, Växjö, ordförande
Gisela Holm, Svenskt Vatten, sekreterare fr o m juli 2017
Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten, sekreterare t o m juli 2017
Johanna Ansker, Stockholm Vatten och Avfall
Kristina Dahlberg, Norrvatten
Lubomira Eng, Habo kommun
Kajsa Engblom, Göteborg stad
Tobias Persson, Sydvatten
Viktor Lund, Borås Energi och Miljö
Uno Schön, MittSverige Vatten och Avfall
Matthias Grimm, Vakin
Rörnät och Klimat, RÖK
Kenneth Johansson, Karlskrona, ordförande
Hans Bäckman, Svenskt Vatten, sekreterare
Anne Adrup, Svenskt Vatten
Marie Falk, Göteborg stad
Elin Granberg, Köpings kommun
Jimmy Andersson, VA SYD
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Elin Jansson, Uppsala Vatten och Avfall
Erik Karlsson, Stockholm Vatten och avfall
Cornelia Ljungerud, Ängelholms kommun
Walter Jonasson, Vakin
Birger Wallsten, Mälarenergi
Avloppskommittén, VAK
Liselotte Stålhandske, Hässleholm Vatten, ordförande
Peter Sörngård, Svenskt Vatten, sekreterare
Anders Finnson, Svenskt Vatten
Malin Engström, Växjö kommun
Pär Gustafsson, NSVA
Ulrika Lindberg, Vakin
Bertil Lustig, Uppsala Vatten och Avfall
Katarina Tano, Kalix kommun, t o m våren 2017
Susanne Tumlin, Gryaab
Malin Tuvesson, MittSverige Vatten och Avfall
Utbildningskommittén, UK
Carl Doverholm, Skaraborgsvatten, ordförande
Ulrika Engvall, Svenskt Vatten, sekreterare
Annika Börje, Svenskt Vatten
Anna-Karin Wickström, Sydvatten
Gary Karvinen, Vattenfall repr Stenungsunds kommun, fr o m dec 2017
Ingrid Undén Lindehell, Vakin
Marie Ederfors, Jönköpings kommun, fr o m sept 2017
Mats Norberg, NSVA
Petra Viklund, Luleå, t o m maj 2017
Svenskt Vatten Utveckling, SVU
Anna Linusson, Svenskt Vatten, ordförande
Daniel Hellström, Svenskt Vatten, sekreterare
Lena Blom, Göteborg stad
Tove Göthner, SKL
Bertil Johansson, Norrvatten
Johan Olanders, Ovanåkers kommun
Lisa Osterman, Örebro kommun
Hans Bertil Wittgren, Sweden Water Research/VA SYD
Carl-Olof Zetterman, Syvab
Petra Viklund, Luleå kommun, fr o m juni 2017
Stefan Johansson, Skellefteå, t o m juni 2017
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Managementkommittén, MAK
Ewa Thorén, MittSverige Vatten och Avfall, ordförande
Magnus Montelius, Svenskt Vatten, sekreterare
Eva-Lena Beiron, Karlstad kommun
Jaafar Ibrahim, Kungsör KommunTeknik
Jenny Forsberg, Bollebygds kommun
Mats Falås, Roslagsvatten
Mats Rostö, Nacka Vatten och Avfall
Lovisa Björnsdotter, Lerums kommun
Kommunikationskommittén, KOMkom
Anna-Lena Fomin, Vakin, t.f. ordfordförande
Kristina Melander, Svenskt Vatten, seketerare
Agneta Jönsson, Stockholm Vatten och avfall
Dan Löfgren, Svenskt Vatten
Helena Wall, Göteborg stad
Jenny Holmgren, Kalmar Vatten
Johan Krüger, Norrvatten
Linda Jonasson Häll, VA SYD
Maria Dalmans Norgren, Borlänge Energi
Magnus Wiklund, MittSverige Vatten och Avfall
Vattentjänstrådet
Ordföranden ifrån alla kommittéer
Personal
Anna Linusson
Dan Löfgren
Jonathan Larsson fr o m november 2017
Sofia Leringe t o m oktober 2017
Victoria Sundgren t o m november 2017
Fredrik Vinthagen
Kristina Melander
Ulrika Engvall
Annika Börje
Kerstin Carneroth t o m december 2017
Karin Ols
Anders Finnson
Peter Sörngård

Anne Adrup
Hans Bäckman
Gisela Holm
Gullvy Hedenberg t o m juli 2017
Clara Lidberg
Magnus Montelius
Gilbert Nordenswan
Daniel Hellström
Inger Malm
Linda Arefall
Bo Gärde
Pia Svärdinger
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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 verksamhets
målen för 2017.
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

