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Snabb tillväxt och ökat flöde av resultat

Verksamhetsåret 2017 är till ända och ett nytt fräscht år 
väntar. Som vanligt händer väldigt mycket när Sweden 
Water Research agerar. Den enskilt största händelsen 
är nog att företaget sedan 1 december 2017 består av 
människor och inte bara projekt. Anden har blivit kött. 
Överföringen av personal från moderorganisationerna 
till Sweden Water Research sker successivt och under 
våren kommer sju personer att bli anställda av Sweden 
Water Research med seniorforskare, doktorander och 
projektledare som tjänstebeskrivningar. Detta steg är 
naturligt för Sweden Water 
Research och ytterligare ett 
tecken på att vi gör något bra 
för vattenforskning, utveck-
ling och innovation i Sverige.

Men att personal anställs 
innebär inte att organisatio-
nen stänger sig mot omvärl-
den. Vårt nätverk och öppna 
samarbete med alla som är 
intresserade av att få mer 
forskning och innovation att 
hända inom vattensektorn, 
fortsätter på samma sätt 
som förr. Inget ändras hel-
ler i vår målbild, att kunna 
leverera världsledande 
kompetens för uthålliga vat-
tentjänster och inget hindrar om all den kunskap som 
genereras av Sweden Water Research, våra projekt och 
andra aktiviteter tas tillvara av andra kollegor i bran-
schen över hela Sverige och internationellt.

Föregående år har varit rikt på innehåll, där en del 
med viss stolthet redovisas i denna årsberättelse. Det 
går inte att visa på allt, men bland minnesvärda leve-
ranser 2017 måste vi ändå få framhålla medverkan i 
Svenskt Vattens, NORDIWAs, European Innovation 
Partnership Waters (EIP Water) och International 
Water Associations (IWA) konferenser, vår egen 
Sweden Water Research-dag sista fredagen i november 
och samarbetet med Lunds universitet där två stora 

forskningsinfrastrukturprojekt initierats. Den ena gäller 
studier av Skånes viktigaste vattentäkt, sjön Bolmen. 
Den andra innebär stöd till inköp av utrustning till 
Institutionen för Kemiteknik för märkning och mätning 
av kemiska föreningar med radioaktiva isotoper. På 
Sweden Water Researchdagen kunde styrelseordföran-
de Carina Svensson signera en symbolisk check på tre 
miljoner kronor för överlämning till Lunds universitets 
prorektor, professor Stacey Ristinmaa Sörensen.

Sedan Sweden Water Researchs start 1 januari 2014 
har verksamheten vuxit 
rejält. Vid utgången av 2017 
omfattade verksamheten 
medfinansiering av tio dokto-
rander vid Lunds universitet 
och en vid Linköpings uni-
versitet, sex seniorforskare, 
projektledare och projektas-
sistent. Den snabba tillväxten 
har lett till att våra lokaler på 
Ideon i Lund behövt utvid-
gas. Efter ombyggnad under 
hösten 2017 förfogar vi nu 
över funktionella arbetsplat-
ser för alla som vill sitta på 
Ideon.

Allt eftersom verksam-
heten växer ökar flödet av 

resultat, kunskap och inspel till, från och mellan våra 
ägarorganisationer. Formerna för hur detta skall gå 
till på smidigast sätt behöver utvecklas. Centralt är att 
kontaktytorna mellan forskning och ägare blir flera och 
att kontakterna förenklas. Vi tror att detta är mycket 
viktigt för forskningen, men också för att hjälpa till 
att snabba på utvecklingen i vår bransch som ju direkt 
når ut till alla brukare, abonnenter och konsumenter. 
Bättre vetande om vatten bryter ned faktaresistens och 
minskar risken för misstag och felbeslut. Alla vinner på 
att bygga lärande organisationer. Förmodligen kommer 
Sweden Water Researchs kunskap och resultat i ännu 
högre grad i framtiden att finnas i en kran nära dig.

”Alla vinner på att bygga 
lärande organisationer.” 

Forskningscheferna har ordet:

Forskningcheferna Hans Bertil Wittgren, Marinette 
Hagman och Kenneth M. Persson.
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Sweden Water Research är ett forsk-
nings- och utvecklingsbolag (FoU) som 
på ett målinriktat och resurseffektivt 
sätt ska möta de förändringar som 
vattentjänstbranschen står inför.  

Vi bedriver forsknings-, utvecklings- och innova-
tionsarbete inom områden som är viktiga ur ett håll-
bart samhällsperspektiv. Vi samordnar kompetenser 
för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida 
kunskap. Genom samarbete ökar vi möjligheten att 
skapa internationella kontaktytor inom forsknings-
området med syfte att bidra till ett kunskapsutbyte 
även utanför Sverige gränser. Den kanske viktigaste 
utmaningen som vattentjänstbranschen står inför 
är klimatanpassningen. Vi behöver samla och aktivt 
sprida kunskap kring framgångsrika sätt att klimat-
anpassa vattentjänsterna i den hållbara staden. I det 
här viktiga och långsiktiga arbetet vill vi kunna er-
bjuda världsledande kompetens för uthålliga vatten-
tjänster.

Ägande och finansiering
Vi ägs till lika delar av NSVA, Sydvatten och VA SYD 
och finansieras genom att varje ägarorganisation av-
sätter minst en procent av sin omsättning till Sweden 

världsledande kompetens 
för uthålliga vattentjänster

Water Research. Vår verksamhet är icke-vinstdriven 
och bedrivs nära ägarorganisationera till nytta för 
kommunerna och deras invånare.

Gemensamma krafter
Sedan FoU-verksamheten från NSVA, Sydvatten 
och VA SYD sammanförts till det gemensamma 
forskningsbolaget Sweden Water Research har 
verksamheten vuxit och projektledare, experter och 
doktorander har kommit på plats. Vattenfrågorna 
är nästan alltid komplexa och kopplar till många 
angränsande områden, vilket gör att behovet av en 
bred samverkan med många parter och många sam-
hällsintressen ökar i FoU-verksamheten.

Samarbete för framgång
Forskningsbolagets leveranser till samhället ska 
vara omfattande och handlar om att skapa och driva 
projekt, initiera, delta i och stödja olika samarbeten 
samt aktivt stötta innovationsverksamheter. Ett livs-
kraftigt samarbete med näringsliv, lärosäten, organi-
sationer och kommuner är en viktig del i vårt arbete 
med att klimatsäkra vårt vatten. Samarbete är en 
självklarhet då Sweden Water Research är resultatet 
av god samverkan mellan de tre ägarorganisationer-
na NSVA, Sydvatten och VA SYD.

Skånes viktigaste vattentäkt, sjön Bolmen.
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genom våra ägarorganisationer nsvA, sydvatten 
och vA sYd är sweden Water research förankrade
i 18 kommuner i Skåne. Huvudkontoret finns på 
ideon i Lund.

Här finns vi

Vi forskar om vatten och utvecklar nya 
effektiva lösningar för att möta vatten-
tjänstbranschens framtida utmaningar 

Mål med verksamheten 

Målet för verksamheten inom sweden Water research är att skapa 
nytta för ägarna och få utväxling av satsade medel. vissa mål är 
kvalitativa och andra kvantitativa.

Övergripande mål med verksamheten är att

• Öka förutsättningar att lösa stora framtidsutmaningar.

•  Undvika stora kostnader till följd av bristande kunskap.

•  Skapa kostnadseffektiva lösningar som bättre utnyttjar kompe- 
 tenser och resurser.

•  Öka takten i kunskapandet.

•  Ta hem nya forskningsrön inom ett större internationellt   
 forskningsfält.

•  Skapa en attraktiv aktör som tar plats på internationella forsk- 
 ningsarenor och därmed ges ökade möjligheter att erhålla 
 externa forskningsmedel.

•  Undvika dubbelt FoU-arbete.

•  Skapa en för Norden unik, stark och inflytelserik FoU-aktör  
 inom vA-forskning och innovation.

•  Bidra till att göra ägarna till ännu mer attraktiva arbetsgivare.

Långsiktiga mål

•  Sweden Water Research ska upprätthålla och utveckla en kritisk 
 massa i FoU- arbetet i våra delar av sverige. För att det ska  
 finnas en livskraftig FoU-miljö i samverkan mellan vårt bolag,  
 ägarorganisationerna, näringsliv och universitet/högskola natio- 
 nellt och inom eU är målsättningen att omsättningen för FoU  
 ska motsvara 3 gånger ägarnas insatta årliga kapital.

• Bidra med relevant och avgörande kunskap för kommunernas  
 långsiktiga vA- försörjning så att bolaget möter de övergripande  
 syftena med verksamheten. 

• Bidra till att förutsättningarna till en god utbildning inom vatten-  
 och avloppshantering bibehålls vid regionens olika universitet  
 och högskolor.

• Medverka till att nationella och internationella vattenkonferenser  
 arrangeras i regionen.

Resultatmål
• Medverka till att åtminstone 2 doktorander examineras årligen.

• Bidra till examination av 10-20 studenter varje år (examens-
 arbeten).

• Delta som medarrangör i internationell konferens minst vart- 
 annat år i vår region.

• Aktivt delta (det vill säga presentera paper/föreläsa) i flera
 nationella och internationella konferenser varje år.

• Ägarorganisationernas personal ska ges möjlighet att möta
 sweden Water research och nya kunskapsrön vid minst ett
 tillfälle per år.

Följande kommuner finns med i våra ägarorganisationer: Bjuv, 
Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Lands-
krona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, 
Svedala, Vellinge, Åstorp och Ängelholm.

Sweden Water Research verkar för samarbeten mellan 
våra ägarorganisationer, forskningsorganisationer och 
andra intressenter.

näringsliv
Ägar-

organisationer
Sweden 
Water 

Research

offentliga 
aktörer

Universitet
Högskolor
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spännande nyheter 2017

Unik vattenforskarskola

I april 2017 gick startskottet för den nya forskar-
skolan Water Research School. Det är ett unikt 
samarbete mellan sju svenska universitet och 
VA-branschen. Projektet har fått 4 miljoner i stöd 
från Formas mellan 2017-2020 och skolan kommer 
erbjudas ett trettiotal doktorander. 

Forskarskolans mål är att ge doktoranderna 
bättre kunskap och insikt om samhällets behov, att 
skapa nätverk för ökad förståelse för forskning och 
för livslånga relationer i det kommande yrkeslivet. 
Forskarskolan vill också förbättra och komplettera 
pågående och kommande forskning genom att till-

föra ett bredare synsätt som inkluderar hållbarhet 
och sociala värden.

Som ett resultat av forskarskolan som inleddes 
under 2017 lyckades doktorander få populärveten-
skapliga texter publicerade i tidskriften Vatten.

Forskarskolan omfattar 15 veckors schemalagda 
heltidsstudier, studiebesök och utlandsbesök. Ut-
bildningen ambulerar mellan de sju universiteten 
och Sweden Water Research.
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Lunds universitet 350 år 

Lunds universitet fyllde 350 år 2017 och det ville 
Sweden Water Research uppmärksamma. Gratula-
tioner och forskningssatsningar på 3 miljoner kronor 
lämnades över under Sweden Water Research-dagen. 
Pengarna ska gå till två stora forskningsinitiativ: 
MORIS – Mot bättre rening med isotopmärkning 
samt projektet AquaNet som fokuserar på standar-
diserad infrastruktur för akvatiska mesokosmförsök. 
Läs mer om forskningssatsningarna på Sweden 
Water Researchs hemsida.

Mikroplastkonferens för ökad 
förståelse

Marin nedskräpning är ett av vår tids största miljö-
problem och plast har identifierats som den vanli-
gaste sortens skräp i haven. Plasten bryts med tiden 
ner till mindre och mindre partiklar och blir till slut 
mikroplast. 

I november 2017 var Sweden Water Research en 
av arrangörerna till en konferens i Malmö, med fo-
kus på kunskapsläget om mikroplast. Konferensen, 
som hölls på engelska, lockade både svenska och 
internationella besökare och intresset var mycket 
stort. 150 deltagare kom till konferensen och nio 
olika länder var representerade.  Det var allt från 
representanter som arbetar med avloppsfrågor 
inom kommunala VA-organisationer, myndigheter, 

universitet och forskningsinstitut till företag och 
näringsliv.

På konferensen presenterades ny internationell 
kunskap om mikroplaster och dess förekomst i 
dagvatten, spillvatten och slam. Frågan om vad som 
händer med mikroplaster i reningsanläggningar och 
vid slamspridning på åkermark togs också upp. En 
slutsats var att det fortfarande är mycket kunskap 
som behövs om mikroplaster för att vi ska kunna 
fatt rätt beslut om åtgärder. 

Dagen efter konferensen anordnade Sweden 
Water Research och VA-teknik Södra en workshop 
för forskare. Workshopen hade syftet att identifiera 
angelägna frågor för fortsatt forskning.

Arrangörer av konferensen var IWA Sverige, 
Havs- och vattenmyndigheten, Svenskt Vatten och 
Sweden Water Research.

Rapporten finns på www.swedenwaterresearch.se 
under nyheter.

Kenneth M Persson lämnar över födelsedagsgåvan till Lunds 
universitets prorektor, Stacey Sörensen, på Sweden Water 
Research-dagen 2017.



8

Vi skapar, driver, deltar i och initierar projekt samt 
söker lämpliga samarbeten, allt för att öka kun-
skapen kring framgångsrika sätt att utveckla och 
klimatanpassa framtidens städer.
Projekten inom Sweden Water Research drivs nära 
ägarkommunerna och kommer på kort eller lång 
sikt till nytta i den dagliga verksamheten. Våra pro-
jekt är indelade i de tematiska huvudgrupperna:

Sweden Water Research bedriver 
forsknings- och utvecklingsarbete 
inom vattenområden som är viktiga 
ur ett hållbart samhällsperspektiv.  

utvecklings- och innovationsaktiviteter.
Här presenteras några exempel på projekt som 

Sweden Water Research medverkar i. Mer informa-
tion och fler projekt finns på swedenwaterresearch.se.

Våra seniora forskare och våra doktorander ger 
stadga och grund för en kritisk forskningsmassa 
med kunskaper och nätverk som behövs för att få 
fart på det vetenskapliga arbetet.

Våra FoU-aktiviteter

Våra aktiviteter består av forskning (F), utveckling 
(U) och innovationsarbete (I). Med forskning me-
nar vi vetenskapligt arbete som genererar publi-
kationer, som regel tillsammans med doktorander 
och seniora forskare. Utveckling för oss innefattar 
aktiviteter som syftar till att optimera och förbättra 
verksamheter i samhället med ägarorganisatio-
nerna i fokus. Innovation ser vi som aktiviteter som 
syftar till att ta fram lösningar vilka kan kommer-
sialiseras och på något sätt generera arbetstillfällen 
och företagande till nytta för ägarorganisationerna 
och kommunerna. Sweden Water Research har 
identifierat störst behov av stöd för forsknings-
projekt då alternativa finansieringsvägar är mer 
begränsade för denna typ av aktivitet jämfört med 

vattenresurser, 
sjöar och hav

ledningsnät

samhälle

människan

avloppsvatten 
som resurs

dricksvatten

dagvatten/regnvatten

avloppsvatten

några av våra forskningsprojekt

Mikroplaster i Östersjön

Under 2017 inleddes arbetet med projektet CLEAN-
WATER, ett forskningsprojekt som arbetar med 
lösningar för att minska tillförseln av läkemedelsres-
ter och mikroplaster till Östersjön.

Projektet inriktas på forskning kring hur man 
med hjälp av nya vattenreningsteknologier kan 
avlägsna läkemedelsrester och mikroplaster från av-
loppsvatten och därmed också minska tillförseln till 
Östersjön. Resultaten kommer att utvecklas i nära 
samarbete med slutanvändare. 

Målet för lösningarna i projektet är att bestämma 
källor för olika utsläpp, utveckla tekniska lösningar 
och testmetoder för analyser av mikroplaster och 
mikroföroreningar. Energi- och kostnadseffektivitet 
är två viktiga fokus för de lösningar som utvecklas. 

Projektet kommer att jämföra olika typer av 
reningsteknik för tillämpning både i centraliserade 
och decentraliserade lösningar. Försök kommer att 
utföras både i laboratorieskala och i pilotskala vid 
utvalda avloppsreningsverk. I Landskrona inleds i 
början av 2018 pilotstudier vid Lundåkraverket. 
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Satsning på aerobt granulärt slam

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kom-
pakt och energieffektiv avloppsvattenreningsteknik 
som är mogen för fullskaleimplementering världen 
över. Sweden Water Research har därför startat en 
särskild satsning på denna teknik. Satsningen kallas 
AGNES som står för Aerobic Granular sludge – Nu-
trient removal and recovery Efficiency in Sweden. I 
AGNES samarbetar vi med flera intressenter, uni-
versitet, företag och VA-bolag, som är intresserade 
av forskning och utveckling samt implementering av 
tekniken.

I första projektet gjordes en kunskapssamman-
ställning om AGS för att öka kunskapen om tekniken 
(SVU-rapport 2017-19). Möjligheter och potential 
identifierades men även kunskapsluckor och utma-
ningar för svenska förhållanden. 

I vårt andra projekt studeras och dokumenteras upp-
starten och efterföljande års drift av Nordens första 
AGS-anläggning på Österröds ARV i Strömstads 
kommun, samt jämförelse av AGS-tekniken med 
en optimerad konventionell SBR på Bodalen ARV i 
Tanums kommun. 

I AGNES planeras även pilotstudier vid ett re-
ningsverk i Skåne för att studera ett nytt konceptverk 
där den effektiva AGS-tekniken kombineras med pri-
märslamshydrolys samt fosforutvinning. Målet är att 
göra reningsverket energi- och klimatneutralt genom 
optimalt kolutnyttjande.

Beslutstödsystem för hållbara städer

Vi arbetar i Future City Flow med att utveckla ett 
informations- och beslutsstödsystem, som kan 
beskriva sammanhangen mellan olika åtgärder i 
städer och deras inverkan på avloppssystemen. 
Målet är att den hållbara staden ska kunna kontrol-
lera sina vattenflöden utan översvämningar och 
orenat avloppsvatten som släpps ut i miljön.

Våra städer växer och klimatet ändras. Åldrande 
ledningar, hårdgjorda ytor i kombination med stora 
mängder tillskottsvatten i ledningarna genererar 
problem i städer. En trevlig och säker stadsmiljö 
kan skapas med hjälp av olika lösningar för att und-
vika översvämningar och bräddningar av avlopps-
vatten.

Stadsnära vatten får även en allt större betydelse 
för människors sociala liv, för rekreation och bad. 
Det är därför viktigt att de stora vattenflödena som 
uppstår i städerna kan minskas, styras och renas 
effektivt. 

Verktyget Future City Flow arbetar med ska kun-
na användas för stadsplanerare och VA-planerare i 
syfte att ta rätt beslut gällande investeringar på rätt 
plats. Parallellt utvecklas modellbaserade styrstra-
tegier för att kunna styra avloppsvattensystem mer 
optimalt utifrån de volymer och den pumpkapacitet 
som finns inbyggt i system redan idag. Projektet 
Future City Flow fortsätter sitt arbete fram till och 
med 2019.
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Vi som forskar om vatten
Följande seniora forskare är verksamma 
i Sweden Water Research: 

Alfredo Gonzalez-Perez, Filosofie doktor
David Gustavsson, Teknisk doktor
Marinette Hagman, Teknisk doktor
Linda Parkefelt, Filosofie doktor 
Kenneth M Persson, Professor
Hans Bertil Wittgren, Docent

Följande doktorander är kopplade till 
Sweden Water Research: 

Sandy Chan, Teknisk mikrobiologi, LTH 
Ellen Edefell, VA-teknik, LTH 
Maja Ekblad, VA-teknik, LTH 
Emma Fältström, Industriell Miljöteknik, 
Linköpings universitet
Salar Haghighatafshar, VA-teknik, LTH 
Kristofer Hägg, Teknisk Vattenresurslära, LTH 
Jing Li, Teknisk Vattenresurslära, LTH 
Shifteh Mobini, Teknisk Vattenresurslära, LTH 
Misagh Mottaghi, VA-teknik och Arkitektur, LTH 
EmmaLisa Nantin, Ekonomihögskolan 
vid Lunds universitet
Kristjan Pullerits, Teknisk Mikrobiologi, LTH

troligen med direktkontakt med berggrunden utmed 
längre sträckor. Själva uttagen till dricksvatten kan 
sedan ske genom borrade brunnar ur kritberggrunden 
eller ur isälvsavlagringarna.

Doktorand Kristofer Hägg arbetar med projekt 
EGRUND och arbetet går ut på att undersöka de olika 
möjligheter som kan finnas för ovan nämnda infiltra-
tion. Förutom teknik för att anlägga olika typer av 
infiltration ska projektet belysa drift och skötsel av 
anläggningarna samt klargöra Ivösjöns vattenkvalitet, 
tänkbara förändringar av vattenkvaliteten på grund av 
klimatförändringar och eventuellt behov av förbehand-
ling innan användning.

Konstgjord grundvattenbildning

Det intressanta projektet ”EGRUND – effektiv 
konstgjord grundvattenbildning för uthållig vatten-
försörjning på Kristianstadsslätten” arbetar med att 
undersöka olika möjligheter till dricksvattenuttag 
ur Ivösjön genom att en buffert byggs upp genom 
infiltration till kritberggrunden intill sjön.

Sedan mer än femtio år tillbaka har grundvatten-
bildningen ökat vid tillståndsgivna uttag från Kris-
tianstadsslättens kritberggrund. Priset är minskade 
utströmningsområden och minskat tillskott till 
ytvatten. De huvudsakliga uttagen på slätten går till 
bevattning, dricksvattenförsörjning till fem kom-
muner samt till ett antal livsmedelsindustrier. På 
norra Kristianstadslätten är läget ansträngt och det 
är även där som nästan alla kommunala dricksvat-
tenuttag sker.

I nordöstra Skåne ligger Skånes största och dju-
paste sjö, Ivösjön, med utmärkt råvattenkvalitet och 
en vattenomsättning på cirka 260 Mm³/år. Ungefär 
hälften av denna mängd är intecknad för massa- 
och pappersbruket Stora Enso Nymölla, och för att 
bevara en tillräcklig minsta vattenföring i ån. Det 
gör att det troligen inte går att anlägga ett renodlat 
ytvattenverk vid Ivösjön, eftersom vattentillgången 
under framför allt sommar och höst inte räcker till. 
En möjlig lösning skulle kunna vara att uttagen ur 
Ivösjön begränsas till de delar av året som det finns 
ett överskott, och att en buffert byggs upp genom 
infiltration till kritberggrunden intill Ivösjön. Det 
finns mäktiga isälvsavlagringar söder om Ivösjön, 
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Utblickar 2017

Vattenstämman i Karlstad
Den 16-17 maj var det 2017-års Vattenstämma. Detta 
år var stämman i Karlstad och Sweden Water Research 
deltog både i utställning och föreläsningar. Carina 
Svensson, ny styrelseordförande för Sweden Water Re-
search, och Ulf Thysell, vd för Sweden Water Research 
var båda talare i programmet. Några framträdande 
nyckelord för året var samverkan, kommunikation och 
hållbarhet, vilket många av föreläsningarna kom in på.

Under 2017 gjordes sex avsnitt av Vattenpod där fokus 
var på Sweden Water Research. Bakom Vattenpod 
står Maria Piculell och Elin Sjöstedt, som utforskar 
vattnets många aspekter. De har i podden intervjuat 
doktorander och forskningschefer på Sweden Water 
Research och belyst en rad olika områden. Allt från 
översvämningar, mikroföroreningar, dricksvatten till 
vattenbrist och sorterat avlopp. Programmen finns att 
lyssna på här: http://sjozzan.podomatic.com

I november hölls Sweden Water Research-dagen i Lund. 
Ett populärt arrangemang med allt från doktorander-
nas snabba presentationer av pågående forskning till 
det övergripande perspektivet på VA-utvecklingen från 
1600-talet till framtiden. Därutöver presenterades en 
sammanfattning av IWAs mikroplastseminarium. 2018 
års Sweden Water Research-dag hålls den sista fredagen 
i november och samarrangeras med Svenskt Vattens 
Forsknings- och innovationskonferens. 

Boka in den 29 och 30 november 2018 i kalendern!

Workshop om jordbrukets behov

Den 13 november hölls en workshop i Malmö med frå-
geställningen ”Avlopp i en cirkulär ekonomi kräver ett 
nytt toalettsystem – vilka är jordbrukets behov?”
Seminariet innehåll föredrag om jordbrukets generella 
krav på gödselmedel och syn på kretsloppsprodukter 
och en workshop. Dessutom diskuterades projektet 
Uricycles nya urintorkande systemlösning för återfö-
ring av urban växtnäring till jordbruket. 

Pod med fokus på 
vattenforskning

Tredje Sweden Water Research-dagen

Associerad medlem av SITES

Doktorand Jing Li.

Doktoranderna Kristjan Pullerits, Sandy Chan, Ellen Edefell 
och Salar Haghighatafshar.

Sweden Water Research blev under 2017 associerad 
medlem av SITES (Swedish Infrastructure for Eco-
system Science/Nationell infrastruktur för ekosystem-
forskning). Medlemskapet innebär tillgång till mätdata 
från andra SITES-stationer, värdefulla erfarenheter och 
ny kunskap. Det ger även möjligheter till samverkan 
med andra forskare i Sverige och utomlands. SITES får 
även tillgång till forskningsstationen i Bolmen. Där kan 
kopplingen mellan vattenkvalitet och eventuell påver-
kan på nära en miljon personer studeras. Inga andra 
sjöar i SITES nätverk används så direkt av så många 
människor som Bolmen.
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Information om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören får härmed 
avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

Förvaltningsberättelse 
Sweden Water Research har som uppdrag att bedriva 
Forskning och Utveckling (FoU) inom vattentjänst-
området och därmed förenlig verksamhet. Bolaget är 
ett samarbete mellan NSVA, Sydvatten och VA SYD.

Verksamheten ska ge avkastning i form av kost-
nadseffektiva lösningar som ska kunna utnyttjas av 
aktieägarna till gagn för invånarna i respektive kom-
muner. 

De övergripande syftena med bolaget är att: 

• Öka förutsättningarna för att lösa stora framtids- 
 utmaningar.

• Undvika stora kostnader till följd av bristande 
 kunskap. 

• Skapa kostnadseffektiva lösningar som bättre 
 utnyttjar kompetenser och resurser. 

• Öka takten i kunskapandet. 

• Ta hem nya forskningsrön inom ett större interna- 
 tionellt forskningsfält. 

• Skapa en attraktiv aktör som tar plats på interna- 
 tionella forskningsarenor och därmed ökade 
 möjligheter att erhålla externa forskningsmedel. 

• Undvika dubbelt FoU-arbete. 

• Skapa en för Norden unik, stark och inflytelserik  
 FoU-aktör inom VA-forskning och innovation. 

• Bidra till att göra parterna till ännu mer attraktiva  
 arbetsgivare.

Verksamheten bygger på att skapa och driva projekt, 
initiera, delta i och stödja olika samarbeten samt 
aktivt stötta innovationsverksamheter. 

Väsentliga händelser under året
Under året har verksamheten fortsatt att utvecklats 
positivt. Ett vetenskapligt symposium om mikro-
plaster i vatten arrangerades i Malmö i november 
tillsammans med bland annat IWA Sverige. Forskare 
och praktiker redovisade under två dagar metod-

Förvaltningsberättelse

utveckling, mätningar och frågeställningar om hur 
mikroplaster förekommer i olika vattenförekomster. 
Tillsammans med Lunds universitet arrangerades te-
madagen No More Atlantis om dagvatten i samhället, 
som ett led i Lunds universitets 350-årsfirande.

Vetenskapligt samarbete sker med olika institutio-
ner vid Lunds universitet, framför allt Lunds tekniska
högskola (LTH) och Ekonomihögskolan, men också 
med Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Linkö-
pings universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Ultuna.

Totalt bedrivs ett tjugotal större projekt i egen regi. 
Av dessa finns elva doktorandprojekt:

• Snabbmetoder för kontroll av mikrobiella föränd-
 ringar i dricksvattenledningsnät.

• Mikrobiell ekosystemteknik för säkert och hög-
 kvalitativt dricksvatten.

• Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avlopps-
 vatten.

• Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvatten-
 hantering.

• Om planering för och integrering av vatten i stads-
 miljön - den vattenresilienta staden.

• Cyanobakterier och cyanotoxiner i ytvatten.

• Sätt att utveckla innovationskultur i vattentjänst-
 branschen.

• Konstgjord grundvattenbildning.

• Hållbar hantering av urbana översvämningar.

• Uppströmsarbete - idag och i framtiden.

• Gestaltning i städerna för uthållig vattenhantering

Flera större projekt har satts igång under året och alla 
finns redovisade på Sweden Water Researchs
hemsida. Några exempel på nya projekt är SITES 
AquaNet, vilket består av sexton mindre bassänger i 
sjön Bolmen, så kallade mesokosmer, där ekosyste-
mens motståndskraft mot och respons på störningar 
och miljömässiga förändringar i en sjö undersöktes. 
Bolmen är södra Sveriges viktigaste vattentäkt och 
den nya forskningsstationen ligger vid Tiraholm i 
Hylte kommun. Sweden Water Research blev också 
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invald som associerad medlem av SITES-nätverket 
under året.

Projektet ELSA (Effektiv Luftning på Svenska 
Avloppsreningsverk) har initierats för att undersöka 
hur luftningen i avloppsreningsverk fungerar och kan 
förbättras. Projektet är indelat i nio olika arbetspaket 
och involverar förutom forskare också representanter 
från reningsverk, kommuner, konsulter, tillverkare 
av luftare och maskinleverantörer.

I projektet Future City Flow, med delfinansiering 
från Vinnova, utvecklas ett informations- och be-
slutsstödsystem, som kan beskriva sammanhangen 
mellan införande av olika åtgärder som exempel mer 
hårdgjorda ytor i kontrast med gröna ytor och deras 
inverkan på avloppssystemen. Målet är att den håll-
bara staden ska kunna kontrollera sina vattenflöden 
utan att översvämningar sker och orenat avloppsvat-
ten släpps ut i miljön.

Innovationsverksamheten genom WIN Water vid 
Ideon i Lund har fortsatt att utvecklas mycket posi-
tivt. WIN-metoden med öppen innovation i kluster 
har dessutom genererat WIN Guard för räddnings-
tjänst och samhällssäkerhet samt snart även ett 
nätverk för energibranschen. Öppen innovation är 
alltmer attraktivt för moderna branscher.

Bolaget har från 1 december 2017 börjat anställa 
personal. Tidigare har all personal lånats in från 
ägarna men totalt sju personer hade anställts per den 
1 januari 2018. För den löpande verksamheten hyrs 
fortsatt seniorforskare och de administrativa tjäns-
terna in från ägarbolagen medan vissa doktorander 
är anställda på Lunds universitet.

Framtiden
Under 2018 kommer vidare utveckling att ske av bo-
laget. Professionaliseringen av projektledningen
fortsätter att utvecklas så att Sweden Water Research 
kan delta i flera större projekt. Det viktiga arbetet
med forskningskommunikation kommer att förstär-
kas och fler pressmeddelanden och intervjuer via so-
ciala medier skall levereras. Ytterligare industridok-
torander kommer att knytas till bolaget under året. 
Bolaget ska också fortsatt bevaka och bearbeta arenor 
för forskning, utveckling och innovation som finns
tillgängliga nationellt och på europeisk nivå. Den 
uppmärksamhet som Sweden Water Research rönt 

för sitt arbetssätt och sina leveranser kommer att 
förvaltas och bland annat kommer bolaget att engagera 
sig i större omfattning på europeisk nivå för att öka 
deltagandet i EU-finansierade forsknings- och innova-
tionsprojekt.

Styrelse 
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 
vid fyra tillfällen, 27 februari, 19 maj, 27 september och 
7 december.

Styrelsen har sedan årsstämman 19 maj följande 
sammansättning:

Carina Svensson (ordf.), VA SYD, Magnus Jälminger, 
(vice ordf.), NSVA, Johan Andersson, Sydvatten,
Håkan Fäldt, Sydvatten, Mats Helmfrid, VA SYD, Björn 
Persson, NSVA.

Förändring i eget kapital (tkr) 

 Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
 kapital fond resultat resultat 

Belopp vid årets 
ingång 51 – 149 -4 196

resultatdisposition 
enligt årstämman:    
Balanseras i ny 
räkning – – -4 4 – 

Årets resultat –  – – 1 1

Belopp vid årets 
utgång  51 0 145 1 197                                                                                                                                              
                                            

Flerårsöversikt (tkr) 
 2017 2016 2015 2013/14

nettoomsättning 19 646 15 648 14 869 3 887
resultat efter 
finansiella poster 28 -23 157 80
soliditet, % 1,20 3,00 2,11 0,76

Förslag till vinstdisposition (kr) 

styrelsen och verkställande direktören föreslår att till årsstäm-
man förfogande stående medel utgörande:

Balanserade vinstmedel 144 646
Årets resultat 1 041

 145 687
styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs 145 687
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BALANSRÄKNING (tkr)  

 Not 17-12-31 16-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  6 270  1 722 
Fordringar hos intresseföretag   4 603 -
Övriga kortfristiga fordringar  248  884 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter  323  187 

Kassa och bank  6 018  4 153 

Summa omsättningstillgångar  17 462  6 946 

SUMMA TILLGÅNGAR  17 462  6 946 
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital   

Bundet eget kapital   

Aktiekapital   51 51

Fritt eget kapital   
Balanserad vinst eller förlust  145 149

Årets resultat  1 -4 

Summa eget kapital  197 196 
   
Obeskattade reserver 6 17 17  
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  3 525  3 759 
Aktuella skatteskulder  - 12
Fakturerad ej upparbetad intäkt 3 7 545  2 802
Övriga kortfristiga skulder  49 - 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter  6 129  160 

Summa kortfristiga skulder  17 248  6 733 

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER  17 462  6 946  

NOTER (tkr) 

Not 1 redovisnings- och värderingsprinciper 

Belopp i tkr där annat ej anges. Belopp inom parentes anger 
föregående års värde.

redovisningsPrinCiPer
redovisnings- och värderingsprinciperna överensstämmer med 
Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd (BFNAR 2012:1) samt Årsredovisningsregler enligt 
K3. Företaget tillämpar K3 från 2015.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges. Fordringar har upptagits till 
de belopp varmed de beräknas inflyta.

INTÄKTSREDOVISNING
Projektredovisning
Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning. Vid beräkningen av 
upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som ned-
lagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade 
utgifterna för att fullgöra uppdraget. skillnaden mellan redovi-
sad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkning-
en i posten ”Upparbetad men ej fakturerad intäkt”.

RESULTATRÄKNING (tkr)  

 Not 2017 2016 
 
nettoomsättning 2 19 646 15 648

   
Rörelsens kostnader   
Övriga externa kostnader 5 -19 438 -15 664
Personalkostnader 4 -146 -

Summa  rörelsens kostnader  -19 584 -15 664
   
Rörelseresultat  62 -16
   
Resultat från finansiella poster   
räntekostnader och liknande
resultatposter  -34 -7

Summa resultat från
finansiella poster  -34 -7
   
Resultat efter finansiella 
poster  28 -23
   
Bokslutsdispositioner  - 23 
skatt på årets resultat  -27 -4

Årets resultat  1 -4

Not 2 intäkternas fördelning

 2017 2016

intäkter från ägare 3 952 2 715
externa bidrag 725 461
Avräkning projekt 14 970 12 472

Nettoomsättning 19 647 15 648
 

OFFENTLIGA BIDRAG
offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida presta-
tion som krävs för att erhålla bidraget utförts. i de fall bidragen 
erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidragen som skuld 
i balansräkningen. offentliga bidrag värderas till det verkliga 
värdet av vad företaget har erhållit eller kommer att erhålla.

STYRELSE OCH VD
vd-skapet i bolaget roterar årligen mellan de som har posten 
som vd/ Förbundsdirektör i ägarbolagen.
Under perioden 2017-01-01 - 2017-12-31 har Ulf Thysell varit 
vd.
Från och med 2018-01-01 är Jörgen Johansson vd.
vd har under verksamhetsåret inte arvoderats från bolaget.

ev ändra typsnitt rubrik

kolla alla blå streck jfr gammal ÅR
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Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

 2017 2016 

Medelantalet anställda
Kvinnor - -
Män - -

Totalt 0 0

Löner, ersättningar, sociala 
avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till 
övriga anställda 113 -

 113 0

sociala avgifter enligt lag och avtal 32 -

Totalt 145 0

Bolaget har tagit beslut under året om att anställa personal 
i bolaget. de första anställningarna skedde 1 december och 
bolaget har sedan 1 januari 2018 sju anställda. Personalen 
kommer från delägarbolagen där de tidigare var uthyrda till 
bolaget.

Not 5 ersättning till revisorer 

 2017 2016 

Ernst & Young AB
revisionsuppdraget 30 30

Summa 30 30

Not 6 obeskattade reserver 

 2017 2016 

Periodiseringsfond 17 17

Summa 17 17

Not 7 ställda säkerheter 

 2017 2016 

summa ställda säkerheter inga inga

Not 8 eventualförpliktelser 

 2017 2016

summa eventualförbindelser inga inga

Not 3 Uppdrag med successiv vinstavräkning

 2017 2016 

ingående värden 2 802 6 571
Omklassificering -2 802 -6 571
Fakturerat belopp 7 545 2 802

Utgående redovisat värde 7 545 2 802

Ordförande                              Vice ordförande 

Verkställande direktör

Underskrifter
Malmö den 9 februari 2018

     Carina svensson               Magnus Jälminger

      Håkan Fäldt                     Mats Helmfrid

                  Björn Persson                  Johan Andersson           

Jörgen Johansson

vår revisionsberättelse har lämnats den 12 mars 2018
Ernst & Young AB

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor

vår granskningsrapport har avgivits den 12 mars 2018

 sten dahlvid              Cecilia Lindell
Lekmannarevisor                 Lekmannarevisor
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Till årsstämman i Sweden Water Research AB, 
org.nr 556945-8945 

rapport om årsredovisningen 
Uttalanden
vi har utfört en revision av årsredovisningen för sweden 
Water Research AB för räkenskapsåret 2017. 

enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av sweden Water research 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2017 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

grund för uttalanden
vi har utfört revisionen enligt international standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet revi-
sorns ansvar. vi är oberoende i förhållande till sweden Water 
Research AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar
det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsre-
dovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets 
förmåga att fortsätta verksamheten. de upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

revisorns ansvar
våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
isA och god revisionssed i sverige alltid kommer att upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktighe-
ter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fat-
tar med grund i årsredovisningen. 

som del av en revision enligt isA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. dessutom: 

ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för våra uttalanden. risken för att inte upp-
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, efter-
som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bola-
gets förmåga att fortsätta verksamheten. om vi drar slutsat-
sen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i re-
visionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. våra slutsatser baseras på de revisions-
bevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande trans-
aktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. 

revisionsberättelse

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-

• 

vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrol-
len som vi identifierat.

rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Sweden Water Research AB för räkenskapsåret 2017 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

grund för uttalanden
vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i sverige. vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet revisorns 
ansvar. vi är oberoende i förhållande till sweden Water research 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

• 

• 

• 

• 
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styrelsens och verkställande direktörens ansvar
det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhets-
art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 
på ett betryggande sätt.

revisorns ansvar
vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för- 
 summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
 bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,  
 årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är för-
enligt med aktiebolagslagen. 

rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att 
ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

som en del av en revision enligt god revisionssed i sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. vi går igenom och prö-
var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 12 mars 2018 
Ernst & Young AB  

Thomas Hallberg 
Auktoriserad revisor 

granskningsrapport

vi, av fullmäktige i Malmö och Helsingborg kommun utsed-
da lekmannarevisorer, har granskat sweden Water research 
AB:s (org. nr. 556945-8945) verksamhet.

styrelse och vd ansvarar för att verksamheten bedrivs 
enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt 
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verk-
samhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten.

granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och 
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
samt utifrån bolagsordning och av årsstämma och bolags-
stämman fastställda ägardirektiv. granskningen har genom-
förts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och prövning.

vi bedömer att verksamheten skötts på ett ändamåls-
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verk-
ställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

Malmö den 12 mars 2018

sten dahlvid Cecilia Lindell
Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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Jörgen Johansson, VD, Sydvatten.
VD för Sweden Water Research  
under 2018.

Ulf Thysell, VD, NSVA
VD, Sweden Water Research  
under 2017.

Styrelsen från Sweden Water Research. Från vänster i trappan Johan Andersson, Mats Helmfrid och Björn Persson. Främst ser vi vice 
ordförande Magnus Jälminger, styrelseordförande Carina Svensson samt Håkan Fäldt.

Emmanuel Morfiadakis,
 hedersordförande i 

Sweden Water Research.

styrelse och ledning

Arbetet i Sweden Water research leds genom ett 
ambulerande ledarskap mellan de tre ägarnas 
VD eller Förbundsdirektör. Under 2017 leddes 
arbetet av NSVAs VD Ulf Thysell.

Forskningsarbetet drivs och utvecklas av forsk-
ningsgruppen som leds av forskningscheferna 
Hans Bertil Wittgren, Marinette Hagman och 
Kenneth M. Persson.
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Foto:

Sandy Chan: sid 19. 
Maja Ekblad/Ellen Edefell: Framsida bild 1, baksida bild 1.
Salar Haghighatafshar: sid 6 bild 1-7, baksida bild 5.
Timo Julku (RKLM): Framsida bild 5 och
Anna Kristiansson: sid 7 bild 1, 2 och 3, sid 11 bild 2 vatten-
stämman, bild 4 SWR-dagen och bild 5 Tiraholm. 
Jesper König: Baksida bild 2.
Aline Lessner: Framsida bild 3, baksida bild 3 och 4.
Hanadi Maki, nsvA, sid 8.
Erik Nylund: illustration sid 9
Kenneth M Persson: sid 10 egrund ivösjön.
Roos & Tegnér: Sid 18 porträtt Emmanuel Morfiadakis. 
Åsa Siller: Framsida bild 2 och 4, sid 2, sid 3, sid 11 bild 1, 
sid 18 porträtt Ulf Thysell.
Lars Strandberg: sid 18 bild 1 styrelsen, porträtt Jörgen 
Johansson.
Sydvatten: sid 4.
Britt-Marie Wilén: sid 9 bild 1.

Produktion: sweden Water research, Anna Holm och Kristall 
kommunikation.
Tryck: Papper scandia 2000, exakta
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