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Sweden Water Research ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD.
Vi forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att
möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar.

Forskningscheferna har ordet:

Vilken nytta har ägarorganisationerna av
Sweden Water Research?
När verksamhetsåret 2016 läggs till handlingarna kan
Denna fråga är egentligen inte upp till Sweden Water
den viktiga och relevanta frågan ställas: Vilken nytta
Research att svara på, hur framstående forskning vi än
har ägarorganisationerna, det vill säga Nordvästra
presenterar. Som det sägs i ordspråket: Man kan visa ett
Skånes vatten och avlopp AB, Sydvatten AB och kombarn hur det borstar sina tänder, men inte tvinga det att
munalförbundet VA SYD, av Sweden Water Research?
fortsätta borsta dem när det flyttat hemifrån. Därför är
Det enkla svaret på frågan är givetvis: Allt blir bättre.
det särskilt glädjande att ägarnas medarbetare verkligen
Ett mera utförligt svar är att Sweden Water Research
borstar sina tänder (i överförd betydelse) efter att de
under verksamhetsåret 2016 medverkade till att drygt
tagit till sig forskningsresultaten. Några exempel:
30 forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt
1) NSVA utvecklar strategier för mätning, övervakbedrevs inom våra forskningsområden. Kopplade till
ning och styrning med on-line modellering för att unddessa projekt är Sweden
vika bräddningar och överWater Researchs sex seniorsvämningar som en del av
forskare och tio doktoranprojektet Future City Flow.
der, men dessutom annan
2) NSVA har nyligen
personal från ägarnas orgarekryterat personer som
nisationer, deltagande komtidigare genomfört examensmuner, andra deltagande
arbetare och projektarbetare
vattentjänstföretag, privata
inom våra FoU-aktiviteter
företag, universitet, högsko3) Sydvatten testar att
lor och forskningsinstitut.
räkna celler i vattenprover
Sammantaget finns tack vare
med hjälp av flödescytometri
Sweden Water Research en
för att veta hur kvaliteten
kritisk massa med kunniga
ändras i vattenverk och led”Med vår kompetens kan vi
människor som kan arbeta
ningsnät – som ett resultat
med frågor som ägarorganiav de studier som gjorts om
bidra till uthålliga vattentjänster.
sationerna behöver besvara
biofilmer i vattenledningar.
Inte illa, kan man tycka.”
och utmaningar som behö4) Sydvatten undersöker
ver lösas.
hur membranteknik kan anInom ramen för projekten har det publicerats rapvändas på Vombverket och Ringsjöverket för att avskilja
porter, vetenskapliga artiklar och tre doktorsavhandhumus från råvatten – som ett resultat av GenoMemlingar, och hållits många föredrag på svenska och
branarbetet.
internationella konferenser och genomförts en lyckad
5) VA SYD och Malmö stad vet nu att de öppna
Sweden Water Research-dag. De vetenskapliga resuldagvattenlösningarna i stadsdelen Augustenborg har en
taten har alltså spridits på svenska och engelska till
tydligt utjämnande och reducerande effekt på tillrinbranschen och till forskarkollektivet. Dessutom har
ningen till ledningsnätet – genom studier som genomseniorer och doktorander handlett examensarbeten
förts inom projektet Blå-gröna lösningars effektivitet i
och medverkat i flera universitetskurser och föreläst för
urban dagvattenhantering.
studenter om vattenforskning, hållbarhet och samhällsMen detta är bara början. Efterhand som flera resulbygge, bland mycket annat. Forskarna från Sweden
tat och slutsatser blir spridda kommer nya arbetssätt
Water Research gör forskningsresultat tillgängliga för
och metoder att användas och öka driftsäkerhet, sänka
såväl ägarorganisationerna som andra aktörer i VAmiljöpåverkan och minska samhällskostnader från vatbranschen.
tensektorn. Med vår kompetens kan vi bidra till uthålMen tar våra ägarorganisationer till sig resultaten så
liga vattentjänster. Inte illa, kan man tycka.
mycket så att de förfinar, förbättrar, optimerar, trimmar
eller på andra sätt ändrar sin verksamhet så att de nya
Forskningcheferna Hans Bertil Wittgren, Marinette
resultaten kommer till konkret nytta i verksamheterna?
Hagman och Kenneth M. Persson.
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Världsledande kompetens
för uthålliga vattentjänster
Sweden Water Research är ett forsknings- och utvecklingsbolag (FoU) som
på ett målinriktat och resurseffektivt
sätt ska möta de förändringar som
vattentjänstbranschen står inför.
Vi bedriver forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Vi samordnar kompetenser
för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida
kunskap. Genom samarbete ökar vi möjligheten att
skapa internationella kontaktytor inom forskningsområdet 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 mer
aktivt sprida kunskap kring framgångsrika sätt att
klimatanpassa vattentjänsterna i den hållbara staden. I det här viktiga och långsiktiga arbetet vill vi
kunna erbjuda världs-ledande kompetens för uthålliga vattentjänster.

Ägande och finansiering
Vi ägs till lika delar av NSVA, Sydvatten och VA SYD
och finansieras genom att varje ägarorganisation avsätter minst en procent av sin omsättning till Sweden
Water Research. Vår verksamhet är icke-vinstdriven
och bedrivs nära ägarorganisationera till nytta för
kommunerna och deras invånvare .

Här finns vi
Genom våra ägarorganisationer
NSVA, Sydvatten och VA SYD är
Sweden Water Research förankrade
i 18 kommuner i Skåne. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund.
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Gemensamma krafter
Sedan FoU-verksamheten från NSVA, Sydvatten och
VA SYD sammanförts till det gemensamma forskningsbolaget Sweden Water Research har verksamheten vuxit och en kritisk massa med projektledare,
experter och doktorander 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
samhällsintressen ökar i FoU-verksamheten. Breda
samarbetsprojekt är också vad som initierats under 2016 av forskarna på Sweden Water Research.
Med gemensamma krafter kan framtidsutmaningarna angripas med större precision och ekonomisk
effektivitet. Förutom samarbetet med universitet
har aktiviteter också satts igång med delägarkommuner, leverantörer, forskningsinstitut och kolleger
i branschen från andra kommuner. Nätverket växer.

Samarbete är en självklarhet
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 livskraftigt samarbete med näringsliv, lärosäten, organisationer och kommuner är en viktig del
i vårt arbete med att klimatsäkra vårt vatten.

I följande kommuner forskar vi om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens
utmaningar: Bjuv, Burlöv, Båstad,
Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge,
Landskrona, Lomma, Lund, Malmö,
Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala,
Vellinge, Åstorp och Ängelholm.

Samarbete är en självklarhet då Sweden Water
Research är resultatet av en god samverkan mellan
de tre ägarorganisationerna, NSVA, Sydvatten och
VA SYD.
Under året har det vetenskapliga samarbetet med
avdelningar och institutioner på Lunds Tekniska
Högskola och Lunds universitet fortsatt. Exempel
på andra samarbeten där Sweden Water Research
medverkar är dricksvattenklustret DRICKS med
säte i Göteborg på Chalmers tekniska högskola,
avloppsvattenklustret VA-Teknik södra med säte
på Lunds Tekniska Högskola, den Svenska Vattenplattformen, som är ett samarbete mellan i stort sett
samtliga kommunala och privata aktörer i vattenbranschen i Sverige, samt utvärdering av slamspridning på åkermark, vilket pågått årligen sedan 1981.
Alla dessa olika slags aktiviteter hjälper till att
uppfylla Sweden Water Researchs mål om att arbeta
för att klimatsäkra vårt vatten

Mål med verksamheten
Ett mål för verksamheten inom Sweden Water Research är att
skapa nytta för ägarna och få en utväxling av satsade medel.
Vissa mål är kvalitativa och andra kvantitativa.
De övergripande syftena är att
• Öka förutsättningar att lösa stora framtidsutmaningar.
• 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 internationellt 		
forskningsfält.
• Skapa en attraktiv aktör som tar plats på internationella forskningsarenor 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 omsättning en 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 vattenoch avloppshantering bibehålls vid regionens olika universitet
och högskolor.

Offentliga
aktörer

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

Näringsliv

Sweden
Water
Research

Ägarorganisationer

Resultatmål
• Medverka till att åtminstone 2 doktorander examineras årligen.
• Bidra till examination av 10-20 studenter varje år (examensarbeten).
• Delta som medarrangör i internationell konferens minst vart
annat år i vår region.

Universitet
Högskolor

• 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.

Sweden Water Research verkar för samarbeten mellan
ägarorganisationerna, forskningsorganisationer och
andra intressenter.
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Vi forskar om vatten

och kvalitet. Projektet har öppnat nya möjligheter
att systematiskt studera mikroorganismernas inflytande på vattnets kvalité och säkerhet.
Kontakt Katharinas handledare: Peter Rådström,
peter.radstrom@tmb.lth.se

Katharina
Lührig
Bacterial Communities in Drinking
Water Biofilms
Disputerade den 27 maj 2016.
Om avhandlingen:
I Sverige används både grundvatten och vatten
från vattendrag och sjöar som dricksvatten. Men
trots rening så är dricksvattnet inte sterilt. Det är
hemvist för enorma mängder mikroorganismer och
bakterier. Mikroorganismerna kommer från våra
sjöar och vattentäkter, men också från vattenverk
och ledningsnät. En del av bakterierna kan bilda
en biofilm genom att växa på vattenledningsrörens
ytor. Biofilmen innehåller mer än 95 procent av
totala antalet bakterier i ledningsnätet. Bakterierna
i biofilmen är viktiga eftersom de tar bort skadliga ämnen ur dricksvattnet och ger vattnet smak.
Bakteriesamhällen i biofilm kan påverkas av många
faktorer, som till exempel temperatur och årstid,
reningsmaterial och kvalitet på vattenkällan.
Katharina Lührig har i sin forskning analyserat
biofilmsamhällen från ledningar och vattenmätare med hjälp av modern DNA-teknik (storskalig
sekvensering). Hennes forskning visar hur komplex
bakteriesammansättningen är i vattenledningarnas
biofilm. Hon jämförde biofilmsamhällen från två
olika dricksvattenledningar med vatten från olika
sjöar, vilket visade på en överraskande hög mångfald av bakterier. Resultatet visar att biofilm som
genereras från ytvatten och grundvatten har helt
olika bakteriepopulationer. Det tyder på att källan
till vattnet som används för dricksvattenproduktionen har stor inverkan på sammansättningen av
bakterier i biofilmen – och därför också på smak
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Angelica Lidén
Safe drinking water in a changing
environment, Membrane filtration in
a Swedish context
Disputerade den 28 oktober 2016.
Om avhandlingen:
Tillgång till rent dricksvatten är en självklarhet för
alla i Sverige, men på senare år har olika händelser
satt våra dricksvattenverk på prov. Ytvatten har
stor betydelse för svensk dricksvattenförsörjning:
sjöar och vattendrag är tre gånger så vanliga som
källor för dricksvatten som naturligt grundvatten.
I många svenska ytvatten har koncentrationen av
totalt organiskt kol (TOC) ökat under de senaste
decennierna. Som konsekvens har kostnaderna för
dricksvattenproducenterna ökat eftersom de behöver tillsätta mer kemikalier i reningsprocessen.
En teknik som relativt nyligen blivit ett realistiskt
alternativ för storskalig vattenrening är membranfiltrering. För våra
dricksvattenverk är
det främst två typer av
membran som är aktuella: ultra- och nanofiltrering, beroende på
vilken partikelstorlek
som filtren släpper
igenom.
I sin avhandling har
Angelica Lidén tittat på
hur ultra- och nano-

filtrering använts för att minska halten organiskt
kol i dricksvatten. På flera vattenverk genomfördes
pilotstudier i flyttbara pilotanläggningar. Ultrafilter
(i kombination med förfällning) gav en minskning
av organiskt kol i nivå med existerande beredningar
i vattenverken – och till ungefär samma kostnad
men mindre miljöpåverkan. Nanofiltren kunde
minska halten organiskt kol betydligt mer, men är
ett dyrare alternativ än både existerande processer
och ultrafiltrering, men skulle minska miljöpåverkan väsentligt.
Resultaten i studien visar att membranfiltrering
har goda chanser att bli en process att räkna med
för framtida vattenrening. Den minskar risken för
vattenrelaterade sjukdomsutbrott. Nanofiltrering
har även möjlighet att minska risken för desinfektionsbiprodukter och återväxt i ledningsnätet.
Kontakt Angelica Lidén: angelica.liden@tvrl.lth.se

Tobias Hey
Municipal wastewater treatment
by microsieving, microfiltration and
forward osmosis: Concepts and
potentials
Disputerade den 9 december 2016.
Om avhandlingen:
I Sverige behandlas avloppsvatten i princip genom
mekanisk, biologisk och kemisk rening. De olika
stegen i reningsprocessen kräver olika mycket
energi och plats. I och med att våra städer växer
och genererar mer avloppsvatten så kan följden bli
att kapaciteten för befintliga avloppreningsreningsverk behöver utökas. Samtidigt förväntas skärpta
reningskrav med tanke på andra föroreningar som
finns i avloppsvatten, till exempel olika läkemedelsrester, som kommer behöva ytterligare rening.
En följd är därför att både mer plats och energi

sannolikt kommer att
behövas.
I sin forskning har
Tobias Hey tittat på
möjligheten att rena
avloppsvatten utan den
biologiska reningen,
som kräver stor plats
och mycket energi.
En möjlighet är att
använda olika fysikaliska tekniker som kan
skilja av ämnen från en storlek som är större än ett
hårstrå till en storlek som man inte ens kan se i ett
mikroskop. Teknikerna kan liknas vid flera silar i
rad med allt mindre öppningar. De olika teknikerna
som testats är mikrosilning, mikrofiltrering och
framåtriktad-osmos.
I pilotanläggningen på Källby avloppsreningsverk, Lund, testades olika behandlingskoncept för
avloppsvatten. Slutsatsen är att det är fullt möjligt
att rena avloppsvatten på mekanisk väg. Tekniken
är i första hand intressant för små- och medelstora
reningsverk som har utsläppskrav för organiskt
material och fosfor. Kväve avskiljs däremot inte i
tillräckligt hög grad, vilket oftast är nödvändigt för
stora reningsverk. Samtidigt kan mer biogas produceras, så mycket att anläggningens hela elektricitets- och värmebehov kan täckas. Samma mängd
avloppsvatten kan behandlas på knappt halva ytan
jämfört med befintliga avloppsreningsverk. Förhoppningen är att arbetet ska kunna bidra till en
mer effektiv avloppsvattenrening där både energi
och plats kan sparas.
Kontakt Tobias Hey: Tobias.Hey@vasyd.se
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Några av våra forskningsprojekt

Sweden Water Research bedriver
forsknings- och utvecklingsarbete
inom vattenområden som är viktiga
ur ett hållbart samhällsperspektiv.
Vi skapar, driver, deltar i och initierar projekt samt
söker lämpliga samarbeten, allt för att öka kunskapen 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
projekt är indelade i de tematiska huvudgrupperna:
vattenresurser,
sjöar och hav

avloppsvatten
som resurs

ledningsnät

dricksvatten

samhälle

dagvatten/regnvatten

människan

avloppsvatten

Våra för närvarande sex seniora forskare och tio
doktorander ger en stadga och grund för en kritisk
forskningsmassa med kunskaper och nätverk som
behövs för att få fart på det vetenskapliga arbetet.
På sikt vill vi ha fler doktorander inom våra olika
teman.

Våra FoU-aktiviteter
Våra aktiviteter består av forskning (F), utveckling
(U) och innovationsarbete (I).
Med forskning menar vi vetenskapligt arbete
som genererar publikationer, som regel tillsammans med doktorander och seniora forskare.
Utveckling för oss innefattar aktiviteter som
syftar till att optimera och förbättra verksamheter i
samhället med ägarorganisationerna i fokus.
Innovation ser vi som aktiviteter som syftar till
att ta fram lösningar vilka kan kommersialiseras
och på något sätt generera arbetstillfällen och
företagande till nytta för ägarorganisationerna och
kommunerna. Sweden Water Research har identi8

fierat störst behov av stöd för forskningsprojekt då
alternativa finansieringsvägar är mer begränsade för
denna typ av aktivitet jämfört med utvecklings- och
innovationsaktiviteter.
Här presenteras några exempel på projekt som
Sweden Water Research medverkar i. Mer information finns på swedenwaterresearch.se.

Uppströmsarbete
– i dag och i framtiden
Uppströmsarbete är en viktig del i arbetet med
att minska miljöföroreningarna i samhället och
förhindra att de miljöföroreningar som redan
introducerats hamnar i kretsloppet av vatten och
näringsämnen. Genom enbart tekniska åtgärder kan
vi inte möta de krav som ställs på god ekologisk och
kemisk status i vattenmiljön samt de kvalitetskrav
som ställs på slammet. Eftersom många miljöföroreningar är persistenta är det svårt att få bort dem ur
miljön när de väl hamnat där.
Projektet är en början på ett nytt doktorandarbete
av Emma Fältström med fokus på uppströmsarbete
ur ett systemperspektiv. Traditionellt tänker många
på uppströmsarbete mest i anslutning till slamkvalitet, men att minska utsläpp av föroreningar vid
källan gäller för såväl avloppsvatten som dagvatten
och dricksvatten.
Detta projekt ska initialt kartlägga VA-verksamheternas uppströmsarbete, de metoder, verktyg och
arbetssätt som finns tillgängliga samt svårigheter,
behov och goda exempel. Resultaten kommer sedan
att ligga till grund för utvecklingen av en modell för
ett systematiskt och strategiskt uppströmsarbete.

Nitrifikation av urin genomförs bäst
vid konstant pH
Under år 2016 genomfördes två examensarbeten på
Lunds Tekniska Högskola, LTH, för att studera uppstarten av urin-nitrifikation.
För att minska transportbehovet och lagringsvolymer och erhålla en mer koncentrerad gödselprodukt kommer framtida urinsorterande system även
inkludera en volymreducerande behandling. För
detta krävs också en stabilisering av urinens kväve
så att inte denna riskerar att förloras via ammoniakflykt. Nitrifikation är en lovande metod för att erhålla
denna stabilisering.
Erfarenheter av nitrifikation av urin utan alkalitillsats är begränsande och enbart ett fåtal forskargrupper har studerat processen. I framtidens urinsorterande system följer inte spolvattnet med urinen
när den samlas in, och erfarenheterna med väldigt
koncentrerad urin är än mer begränsade.
Tillsammans med Institutionen för Kemiteknik på
LTH har ett examensarbete studerat nitrifikation av
urin i labbreaktorer med rörligt bärarmaterial. Studenterna Marianne Olofsson och Ellen Edefell har
studerat uppstarten av processen. Marianne har nu
fått en tjänst som projektingenjör på ABB och Ellen
fortsätter som doktorand på Sweden Water Research
med fokus på läkemedelsavskiljning.
Examensarbeten visade på att uppstarten är
känslig för pH-variationer. Under 2017 fortsätter vi
studierna, nu med automatisk pH-styrning i parallella reaktorer i vilka vi också ska detektera eventuell
lustgasproduktion.

RESVAV
Under året har arbetet med forskning kring rening
av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar
från avloppsvatten fortsatt. Doktoranden Maja
Ekblad har varit med och genomfört pilottester både
på Klagshamns reningsverk och på Sjölundaverket
i Malmö där vi har undersökt möjligheter att lösa
reningen med hjälp av ozonering. På Sjölunda har
även laboratorieförsök utförts med pulveriserat aktivt kol och resultaten verkar lovande. Omvärldsbevakningen som genomfördes under 2015 har under
året sammanfattats och publicerats i en Svenskt
Vatten-rapport. Delresultat har även presenterats
på konferenser både i Sverige och Danmark. 2017 är
projektets sista år och vi kommer främst att fokusera på kostnadsberäkningar för införande av olika
tekniska lösningar på svenska reningsverk samt att

sammanfatta alla resultat i vetenskapliga publikationer och i en mer populär version tillsammans med
övriga pågående projekt och Havs- och Vattenmyndigheterna. Resultaten kommer att presenteras på
Svenskt Vattens konferens för avlopp och Miljö i
januari 2019, men även lokalt för en bredare publik
här i Skåne. Det lokala arrangemanget arrangeras
av Sweden Water Research tillsammans med övriga
parter inom RESVAV.
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Blå-gröna lösningars effektivitet
i urban dagvattenhantering
– fallstudie Augustenborg, Malmö

Öppna blå-gröna dagvattenlösningar får en alltmer central roll för hantering av dagvatten både i
Sverige och internationellt. Det finns dock ett uttalat
behov av utvärdering av befintliga system och att ta
reda på vilken roll systemen spelar i den generella
hanteringen av stadens vatten. Doktoranden Salar
Haghighatafshar arbetar med att utvärdera öppna
dagvattenlösningar och studera vilken roll de spelar
i fördröjning och reduktion av dagvattenavrinning.
Hans arbete utgår ifrån Ekostaden Augustenborg,
Malmö, där dagvatten hanteras på ytan genom en
unik kombination av dammar, kanaler, diken, gröna
tak, med mera. Salar har i samarbete med VA SYD
installerat ett övervakningssystem för flöden och
vattennivåer i Augustenborgs öppna dagvattenhanteringssystem och i den dagvattenledning som
dränerar ett mindre område i Augustenborg.
Flödesmätningar i den mest nedströmsliggande
punkten för varje delavrinningsområde i Augustenborg visade att utflödet från det ledningsburna sys-

motverka eller dämpa skadliga översvämningar i
samband med skyfall.
Salar kommer att fortsätta mäta avrinningsflöden
i Augustenborg i minst ett år till.

Vi som forskar om vatten
Följande seniora forskare är verksamma
i Sweden Water Research:
Alfredo Gonzalez-Perez, Filosofie doktor
David Gustavsson, Teknisk doktor
Hans Bertil Wittgren, Docent
Kenneth M Persson, Professor
Linda Parkefelt, Filosofie doktor
Marinette Hagman, Teknisk doktor
Följande doktorander är kopplade till
Sweden Water Research:

temet korrelerar starkt med regnintensitet, medan
utflödet från de öppna dagvattensystemen snarare
är en funktion av den totala regnvolymen. I figuren
ses att de blå-gröna dagvattenlösningarna har varit
mer effektiva än det ledningsburna systemet för att
eliminera de höga avrinningstopparna och i allmänhet medför längre fördröjningstider. Detta är stora
påtagliga fördelar som kan avlasta de nedströms
liggande delarna i det kombinerade ledningsnätet under kraftiga regn. På detta sätt kan städerna
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Emma Fältström, Industriell Miljöteknik,
Linköpings universitet
EmmaLisa Nantin, Ekonomihögskolan vid Lunds
universitet
Jing Li, Teknisk Vattenresurslära, LTH
Kristjan Pullerits, Teknisk Mikrobiologi, LTH
Kristofer Hägg, Teknisk Vattenresurslära, LTH
Maja Ekblad, VA-teknik, LTH
Misagh Mottaghi, VA-teknik och Arkitektur, LTH
Salar Haghighatafshar, VA-teknik, LTH
Sandy Chan, Teknisk mikrobiologi, LTH
Shifteh Mobini, Teknisk Vattenresurslära, LTH

Utblickar 2016
HSM2016
Holistic Sludge Management

Sweden Water Research-dagen
För andra året i rad samlades ett stort antal – 140
stycken – forskare, politiker och vattenintresserade
sista fredagen i november på Sweden Water Researchdagen. Våra stora projekt presenterades och externa
experter kom med sina perspektiv. Katharina Lührig,
Angelica Lidén och Tobias Hey som alla disputerade
2016 presenterade sin forskning.
2017 års Sweden Water Research-dag är den
24 november.

Den andra IWA-konferensen om Holistic Sludge
Management hölls i juni i Malmö. Förutom föreläsningar och presentationer erbjöds studieresor till
VA SYDs Kretseum kretslopp- & kunskapscentrum och
Petersborgs gård där fältförsök med spridning av slam
på åkermark pågått sedan 1981, alternativt Avedøre
avloppsreningsverk utanför Köpenhamn. Konferensen
lockade 170 deltagare från världens alla hörn.
Sweden Water Research arrangerade konferensen
tillsammans med Biofos, Danva, IWA, Lunds universitet, Svenskt Vatten, VA SYD och VA-teknik södra.
Källsorterande avloppssystem i Almedalen

Sweden Water Research forskar om källsortering
av svartvatten och urin för högre återföring av växtnäring från städerna. Men hur ställer sig lantbruket,
politiken, branschorganisationerna och andra forskare till detta? Sommaren 2016 begick vi Almedalspremiär för att prata om just detta. Vi var i gott sällskap av Svenskt Vatten på deras Vattenforum. Med
sina 35 000 besökare hade vi under Almedalsveckan
en utmärkt arena för att lyfta och diskutera en högaktuell och viktig fråga.

Vattenstämman i Göteborg
I montern kunde deltagare på stämman ta tempen på sin
forskningsidé. Det var fritt fram att komma med smarta
förslag, kloka idéer eller intressanta vinklingar på våra
framtida vattenutmaningar och fästa dem på vår två
meter höga termometer. Idégivaren bedömde själv bärigheten i sitt förslag, vilket ledde till många intressanta
samtal och bitvis livliga diskussioner.

Brisbane,
Australien

Sweden Water Research var väl representerade på
IWAs världsvattenkonferens i Brisbane, Australien
i oktober. Styrelsemedlemmar, bolagens VDar och
forskningschefer deltog i seminarier och bidrog med
presentationer om vattenplanering, vattenkommunikation och stadsutvecklingsområdet H+ i Helsingborg, som gav många värdefulla kontakter till andra
aktörer i världen. Den stora konferensen bekräftade
hur viktigt det är med samverkan för att lösa framtidens utmaningar, vilket förstärker värdet av den
gemensamma satsningen av Sweden Water Research.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören får härmed
avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016.

Förvaltningsberättelse
Sweden Water Research har som uppdrag att bedriva
Forskning och Utveckling (FoU) inom vattentjänstområdet. Bolaget är ett samarbete mellan Sydvatten,
VA SYD och NSVA.
Verksamheten ska ge avkastning i form av kostnadseffektiva lösningar som ska kunna utnyttjas av
aktieägarna till gagn för invånarna i respektive kommuner.
De övergripande syftena med bolaget är att:
• Öka förutsättningarna för att lösa stora framtidsutmaningar.
• 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 internationellt forskningsfält.
• Skapa en attraktiv aktör som tar plats på internationella 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
Ägarna har antagit ett nytt aktieägardirektiv där
framförallt en ny ekonomisk modell antagits. Ägarna
förbinder sig att ersätta bolaget ett maxbelopp och
eventuellt överskott/ underskott avräknas under en
treårs period.
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Under året har verksamheten fortsatt att utvecklats
positivt. Inte mindre än tre doktorander som medfinansierat sina forskarstudier med medel från Sweden
Water Research har disputerat vid Lunds universitet
under året: Katharina Lührig, Angelica Lidén och
Tobias Hey. En vetenskaplig konferens om uthållig hantering av avloppsslam arrangerades i juni och
samlade nära 200 besökare från hela världen. Samarbetet med kolleger i branschen har förstärkts och
bland annat har ett projekt om konstgjord infiltration
initierats tillsammans med Kristianstads kommun.
Vetenskapligt samarbete sker med olika institutioner vid Lunds universitet, framför allt Lunds tekniska
högskola (LTH) och Ekonomihögskolan, men också
med Chalmers tekniska högskola i Göteborg och
Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna.
Totalt bedrivs ett tjugotal större projekt i egen regi.
Av dessa finns tio doktorandprojekt:
• Snabbmetoder för kontroll av mikrobiella förändringar i dricksvattenledningsnät.
• Mikrobiell ekosystemteknik för säkert och högkvalitativt 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.
Under året har medel beviljats för Floodview, som
är ett projekt för att ta fram system för tidig varning
genom översvämningsprognoser baserade på väderdata från nederbördsmätningar, väderradarstationer
och väderleksprognoser i realtid. Det framgångsrika
projektet om mekanisk rening av avloppsvatten, Den
varma och rena staden, avslutades under året, liksom

GenoMembran, projektet om membranteknik för
beredning av dricksvatten.
Efter elva ändringsförslag till kontrakt i VillageWaters utan några beslut valde Sweden Water
Research att dra sig tillbaka från detta från början
lovande samarbetet mellan sex länder runt Östersjön
för utveckling av enskilda avlopp i glesbygd.
Det Vinnovafinansierade projektet Pipestatus –
statusbedömning av ledningsnät – har pågått för fullt
under året. I Pipestatus provas schaktfria metoder för
att bedöma statusen av vattenledningar och fjärrvärmerör. Också RECO LAB, testbädd för återvinning
av toalett- och matavfall i Helsingborgs nya stadsdel
Oceanhamnen, utvecklas för fullt.
Samarbetet med dricksvattenklustret DRICKS
med säte på Chalmers tekniska högskola, respektive
avloppsvattenklustret VA-Teknik södra med säte på
Lunds tekniska högskola har fortsatt att förbättras
och fördjupas 2016. Bland annat medverkade Sweden
Water Research till att en Formasfinansierad vattenforskarskola för doktorander i hela Sverige beviljades
medel. Skolan blir fyraårig (2016-2019) och samlar
doktorander och lärare från klusternätverken och
Sweden Water Research vid åtminstone 12 tillfällen.
Innovationsverksamheten genom Vattenacceleratorn WIN Water vid Ideon i Lund har fortsatt att
utvecklas mycket positivt och för närvarande finns 65
partners i WIN-nätverket.
Bolaget har ingen anställd personal. Forskningstjänster hyrs in via ägarbolagen och samtliga
doktorander är anställda av respektive ägarbolag
eller knutna till Lunds Universitet. För den löpande
verksamheten hyrs de administrativa tjänsterna in
från ägarbolagen.

Framtiden
Under 2017 kommer vidare utveckling att ske av
bolaget. En professionell projektledare är rekryterad
och kommer att delta i större projekt. Det viktiga
arbetet med forskningskommunikation kommer att
förstärkas och fler pressmeddelanden och intervjuer
via sociala medier skall levereras. Ytterligare industridoktorander 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
innovationsprojekt.
Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt
vid fyra tillfällen, 17 februari, 19 maj, 5 september och
9 december.
Styrelsen har sedan årsstämman 5 juni följande
sammansättning:
Håkan Fäldt (ordf.), Sydvatten, Carina Svensson
(vice ordf.), VA SYD, Magnus Jälminger, NSVA,
Johan Andersson, Sydvatten, Mats Helmfrid, VA SYD,
Björn Persson, NSVA.
Flerårsöversikt

(tkr)

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Soliditet, %

2016

2015

2013/14

15 648

14 869

3 887

-23
3,00

157
2,11

80
0,76

Förändring i eget kapital

(tkr)

Aktie- Reserv- Balanserat
Årets Totalt
kapital
fond
resultat resultat
Belopp vid årets
ingång

51

–

60

Resultatdisposition
enligt årstämman:				
Balanseras i ny
räkning
–
–
89
Årets resultat

Belopp vid årets
utgång

89

200

-89

–

–

–

–

-4

-4

51

0

149

-4

196

Förslag till vinstdisposition

(kr)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till årsstämman förfogande stående medel utgörande:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

149 072
-4 426

144 646
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs
144 646
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RESULTATRÄKNING (tkr)
Not
Nettoomsättning

2

BALANSRÄKNING
2016
15 648

2015
14 869

			
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader
4
-15 664
-14 705
Summa rörelsens kostnader		
-15 664
-14 705
			
Rörelseresultat		 -16
164
			
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande
resultatposter		 -7
-7
Summa resultat från
finansiella poster		
-7
-7
			
Resultat efter finansiella
poster		 -23
157
			
Bokslutsdispositioner
5
23
-41
Skatt på årets resultat		
-4
-27
Årets resultat		

-4

89

(tkr)
Not

16-12-31

15-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		
1 722
–
Övriga kortfristiga fordringar		
884
283
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter		
187
532
		
Kassa och bank		

4 153

10 159

Summa omsättningstillgångar		

6 946

10 974

Summa tillgångar		
6 946
10 974
			
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital

5		

Bundet eget kapital			
Aktiekapital 		

51

51

Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		
149

60

Årets resultat		

89

-4

		
Summa eget kapital		
196
200
			
Obeskattade reserver
6
17
41		
Kortfristiga skulder			

NOTER

3 759
12
2 802

500
47
6 572

160

3 614

Summa kortfristiga skulder		
Summa eget kapital
och skulder		

6 733

10 733

6 946

10 974

(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 anskaffningsvärden 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 nedlagda utgifter per balansdagen i relation till de totalt beräknade
utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen i posten ”Fakturerad ej upparbetad intäkt”.
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Leverantörsskulder		
Aktuella skatteskulder		
Fakturerad ej upparbetad intäkt 3
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter		

OFFENTLIGA BIDRAG
Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestation 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.
PERSONAL
Bolaget har inga egna anställda och löner. Tjänster köps in från
ägarbolagen, samt även från Lunds universitet. Under perioden
har sex seniora forskare och tio industridoktorander varit knutna
till bolaget.
STYRELSE OCH VD
VD-skapet i bolaget roterar årligen mellan de som har posten
som VD/ Förbundsdirektör i ägarbolagen.
Under perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 har Anders Ledskog
varit VD.
Från och med 2017-01-01 är Ulf Thysell VD.
VD har under verksamhetsåret inte arvoderats från bolaget.

Not 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING
Intäkter från ägare
Externa bidrag
Avräkning projekt
Återföring föregånde år
Avsättning pågående projekt
Nettoomsättning

2016

2015

2 715
461
12 472
-

12 763
6 314
2 363
6 571

15 648

14 869

Not 3 UPPDRAG MED SUCCESIV
VINSTAVRÄKNING		
2016

Not 4 ERSÄTTNING TILL REVISORER
2016

Ingående värden
Omklassificeringar
Upparbetade intäkter
Fakturerat belopp

6 571
-6 571
2 802

Utgående redovisat värde

2 802

2015
2
-2
-16
23

363
363
480
051

6 571

Not 5 BOKSLUTSDISPOSITIONER		
2015

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget

30

30

Summa

30

30

Not 6 OBESKATTADE RESERVER

2016

2015

Förändring av periodiseringsfond

17

41

Summa

17

41

2016

2015

inga

Inga

Not 7 STÄLLDA SÄKERHETER

2016

2015

Periodiseringsfond

17

41

Summa

17

41

Summa ställda säkerheter

Not 8 Eventualförpliktelser
Summa eventualförbindelser

2016

2015

inga

inga

Underskrifter
Malmö den 27 februari 2017

Håkan Fäldt

Carina Svensson

Ordförande

Vice ordförande

Magnus Jälminger

Mats Helmfrid

Björn Persson

Johan Andersson

Ulf Thysell
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 mars 2017
Ernst & Young AB

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har avgivits den 9 mars 2017

Sten Dahlvid

Cecilia Lindell

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse
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 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sweden Water Research
ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 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
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.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 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 fortsatt 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 upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 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 fattar 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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
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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 upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
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 omständigheterna, 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 verkställande 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 bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 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 revisionsbevis 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 transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.
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 kontrollen 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 2016 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 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.

Granskningsrapport
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 verksamhetsart, 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 överensstämmelse 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 försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi, av fullmäktige i Malmö och Helsingborg kommun utsedda
lekmannarevisorer, har granskat Sweden Water Research: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 verksamhet 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 bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Vi bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt
att den interna kontrollen varit tillräcklig.
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.
Malmö den 9 mars 2017

Sten Dahlvid
Lekmannarevisor

Cecilia Lindell
Lekmannarevisor

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 förenligt 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 prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 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 9 mars 2017
Ernst & Young AB

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
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Styrelse och ledning
Styrelsen

Styrelsen för Sweden Water Research, från
vänster: Styrelseordförande Håkan Fäldt,
Mats Helmfrid, vice styrelseordförande
Carina Svensson, Magnus Jälminger och
Björn Persson. Johan Andersson infälld i
bild till höger.

Arbetet i Sweden Water Research leds genom
ett ambulerande ledarskap mellan de tre ägarnas
VD respektive Förbundsdirektör. Under 2016
leddes arbetet av VA SYDs Förbundsdirektör
Anders Ledskog.
Ulf Thysell, VD, NSVA
VD, Sweden Water Research
för 2017.

Anders Ledskog, Förbundsdirektör, VA SYD.
VD för Sweden Water
Research under 2016.
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Forskningsarbetet drivs och utvecklas av forskningsgruppen som leds av forskningscheferna
Kenneth M. Persson,
Marinette Hagman och
Hans Bertil Wittgren.

Emmanuel Morfiadakis,
hedersordförande i
Sweden Water Research.

Intresset och kunskapen om att mikroplaster hamnar i miljön är ganska ny.
Vi ska skapa en överblick över flödet av
mikroplaster i det VA-tekniska kretsloppet
med fokus på slam och mark.

Foto:
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Ellen Edefell/Maja Ekblad: Sid 9 bild 2.
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Alice Hedin: Sid 2.
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baksida bild 2.
Mikael Pell: Sid 11, bild 4.
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