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Arbetssätt 

• Särskilde utredaren Gunnar Holmgren 

• Sekretariat 

• Expertgrupp 

Departement, myndigheter, SKL,  

Svenskt Vatten, LRF 

• Referensgrupper 

• Myndighets- och studiebesök 
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Utredningens direktiv  
(2013:75, 2014:73) 

• Identifiera nuvarande och potentiella 

utmaningar för en säker dricksvatten-

försörjning, på lång och kort sikt, för 

allmän vattenförsörjning 

• Föreslå lämpliga åtgärder 

• Delbetänkande juli 2014 

• Slutbetänkande april 2016  
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Fokusområden  

• Klimatanalys och effekter, RSA, ÖP 

• Ansvarsfrågor 

• Övervakning och kontroll 

• Skyddet av vattentäkter 

• Krisberedskap 

• Ledningsnät och distribution 
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Material i kontakt med dricksvatten 
(Delbetänkande SOU 2014:53) 

• Offentliga åtagandet – marknadens ansvar 

• Funktionskrav – regler och gränsvärden 

• Behov av ökad tydlighet från statens sida 

• Informations- och kunskapsplattform  

• Boverket får samordningsansvar 

• Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen 

och Swedac bistår 
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Klimatförändringar ställer ökade krav på 

produktion och distribution av dricksvatten 

• Förändrade flöden, störtregn, ras, skred, 

översvämningar, saltvatteninträngning och på vissa 

håll minskad vattentillgång 

• Yt- och grundvattenförekomster påverkas 

• Kvantitets- och kvalitetsbrister 

• Brunifiering och annan påverkan på råvattnet 

• Mikroorganismer och kemiska föroreningar 

• Ökade krav på skyddsområden, barriärer, 

beredskapsteknik och reservvatten 

• Påverkan på ledningssystem och infrastruktur 

 



En trygg dricksvattenförsörjning 

Skyddet av vattentäkter 

• Behov av skydd av vattenförekomster 

• Processen, tillämpningen av regelverket 

samt verktyg och metoder 

• Beslutande myndighet 

• Tilläggsdirektiv 

– ramdirektivets krav på erforderligt skydd:           

skyldighet, rollfördelning, tillsyn, sanktioner m.m. 

– tillståndsplikt växtskyddsmedel i vso 
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Utredningen diskuterar: 

• Ökat regionalt fokus på dricksvattenfrågor 

• Tydligare roll för länsstyrelsen 
– processer, stöd, beslutsfattande 

• Bildandet av vattenskyddsområden 
– ansökans innehåll, samråd 

– intressekonflikter 

– konsekvensutredningar 

– kompetensfrågor 

– kontinuerlig uppdatering av skyddet 

• Utvecklad övervakning av råvattnet 
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Utveckla planeringsunderlagen   

• Regionala vattenförsörjningsplaner 

– inte reglerat idag 

– kan ge ökat stöd till kommunerna att säkerställa en 

trygg och säker dricksvattenförsörjning av god kvalitet 

– uppdateringar bör anknyta till det kommunala 

planeringsarbetet 
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Utveckla regionala och centrala 

perspektiv  

• Regional samverkan och samordning  

– säkerställa skydd av strategiska vattenförekomster  

– förstärkt samverkan inom vattendistrikten 

 

• Centralt stöd och vägledning  

– vid framtagande och uppdatering av regionala 

vattenförsörjningsplaner 

– inrättande och översyn av vattenskyddsområden 
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Lokala planeringsunderlag 
 

• Krisberedskap 

- risk- och sårbarhetsanalyser  

- beredskapsplaner 

- översiktsplanering 
 

• Klimatanpassning 

- långsiktlig planering 

- handlingsplaner 
 

• Kompetensförsörjning 
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Kommande frågor i arbetet 

• Klimatförändringar och andra utmaningar 

för dricksvattnet i ett längre perspektiv 

• Modernisering av infrastrukturen 

• Finansiella aspekter 

• Statens roll i förhållande till kommunerna 

• Övervakning, tillsyn och kontroll 

• Kompetensfrågor på olika adm. nivåer 

 


