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Fyra frågor och svar i samband med VAK 2021 

1. Hur kommer ni som företag att bidra till arbetet med hållbara va-
lösningar fram till Vatten Avlopp Kretslopp 2022?  
 
Vi fortsätter effektivisera våra befintliga lösningar och om pågående produktutveckling fortsätter 
gå i rätt riktning, kommer vi lansera en revolutionerande produkt under 2021. Detta är förstås 
något som vi förhoppningsvis kan prata mer om 2022 ���� 
 

2. Hur arbetar ert företag med klimatfrågor? 
 
FANN VA-Teknik samt Skandinavisk Kommunalteknik som ingår i koncernen NEWS Group jobbar 
aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi har precis nyligen publicerat vår hållbarhetsredovisning 
för 2020,  i vilken vi bland annat redovisar vad vi valt att fokusera på i Agenda 2030. 
 
> Ladda ned hållbarhetsredovisningen  
 

3. Har ni några produkter eller tjänster kring vattenbesparing eller 
återanvändning av vatten? 
 
Vi har FANN Regnvattentank, där man leder takavvattningen till en tank på 3 eller 4 kubikmeter 
istället för att låta det rinna ut i dagvattnet. Tanken levereras komplett med pump och enkel 
Gardena-anslutning. Vattnet kan användas till trädgården, till att fylla poolen eller till att spola av 
bilen. Vi kommer att fortsätta titta på detta koncept för att hitta andra användningsområden för 
återanvändandet av vatten. 
 

4. Vad tror ni kommer vara de största utmaningarna för VA-Sverige 
framöver? 
 
Åtgärdstakten för små avlopp har gått ner senaste två åren, delvis p g a pågående pandemi. Vi ser 
det dock som en utmaning att bibehålla den åtgärdstakt som finns och en ännu större utmaning 
till att öka åtgärdstakten, vilket måste vara vår långsiktiga vision.  
 
 

https://news-group.se/content/uploads/2021/02/news-group-hallbarhetsredovisning-2020.pdf
https://fann.se/losningar/fann-regnvattentank/
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