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Några utmaningar för framtidens VA-huvudman 
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Några utmaningar för framtidens VA-huvudman 

VA-huvudmannens 
avloppsutmaningar 

VA-huvudmannens 
omvärldsutmaningar 



Framtidens VA-huvudman enligt svenska 
sektorskollegor 



Observation 1 - Kön 
Framtidens VA-huvudman är en 
VA-huvudkvinna 



Observation 2 - organisation 
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En samhällsbyggande vattenansvarig, redo för samarbete och 
sammanslagning, med fokus på avrinningsområdet och medborgaren, 
som låter situationen bestämma tekniken, inte tvärtom. 



Observation 3 – teknik och miljö 
…Hen har koll på alla tekniker, är flexibel och 
nytänkande, integrerar resursflöden i stad och omland, 
bidrar till det svenska generationsmålet… 



…Växtnäringsförädlare, 
kretsloppskontor, bonden… 

Observation 4 
 - växtnäring 



Framtidens VA-huvudman enligt internationella kollegor 



Observation 1 - tillgång 
Alla ska ha tillgång till vatten- 
och sanitetsservice 



Observation 2 – 
organisation 

Effektiv, innovativ, hållbar, 
pålitlig service, orienterad kring 
kundernas behov 



Observation 3 – teknik, energi och växtnäring 

Innovativ, systematisk 
problemlösare, decentraliserad,  
energi- och växtnäringsproducent 



Sammanfattningsvis… Framtidens VA-huvudman 



En framtida VA-huvudhen redan idag… Durban i Sydafrika 

̴1 miljon ̴1 miljon ̴1 miljon 

Organisations- 
modeller 

Taxebetalnings- 
modeller 

Utveckling av tjänster 
anpassade till olika 

kundkategorier 

Efterfrågehöjande 
program 

Teknikutveckling, 
ex 

högstatustoaletter 
med minimal 

vattenanvändning 



VA-huvudhennens 
avloppsutmaningar 

VA-huvudhennens 
omvärldsutmaningar 

”Systematisk praktisk problemlösning”, ”flexibel och innovativ”, ”det svenska generationsmålet”- 
Dags för aVloppssystem 5S i Sverige? 

Relevant fråga: Kan man mer systematiskt, praktiskt och 
effektivt åtgärda VA-huvudhennens avloppsutmaningar i 
början eller slutet av röret? 

Triplikat system 

Växtnäringsavlastat 
spillvatten 

Dagvatten 

Växtnäring 



Tack! 
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