
Dricksvattenkontroll

Sveriges viktigaste livsmedel – med  
Sveriges bästa kontroll



Dricksvattenkontroll
 Kommunerna har ansvaret för offentlig kontroll av dricksvatten
 Kommunen har även producentansvar för dricksvattnet vilket 

ställer krav på att hålla isär rollerna
 Livsmedelsverket är tillsynsvägledande myndighet
 Det finns ca 4000 vattenverk i Sverige – de flesta är väldigt små
 Den offentliga kontrollen präglas av små resurser hos kommuner 

och Livsmedelsverket
 Det finns ingen särskild utbildning för dricksvatteninspektörer



Dricksvattenkontroll - idag
 Dricksvatten är en förutsättning för all annan 

livsmedelshantering
 Dricksvattenkontrollen är integrerad med livsmedelskontrollen 

och rapporteras till Livsmedelsverket
 Dricksvattenkontrollen har stor betydelse lokalt, kompetensen 

utnyttjas i många andra sammanhang (räddningstjänst, bygglov 
mm)

 Det är vanligt att enskilda personer frågar kommunen 
(dricksvatteninspektören) om råd för sin egen brunn



Vad händer?
 Dricksvattenutredningen pågår t o m juni 2016
 Aktuella händelser

- Kemikalier (PFAA)
- Mikroorganismer (Cryptosporidier)
- Underhåll (rör, barriärer)

 Ny arbetsgrupp inom Nationella nätverket för dricksvatten 
(Dricksvattenkontroll)

 SKL anordnar konferens 20 augusti inom dricksvattenkontroll



Vad händer i framtiden
 Stat och kommuner behöver ta fram tydliga mål och aktiviteter 

för dricksvattenkontrollen. 
 Hur mycket resurser behövs för kontrollen och vad ska den 

användas till? Myndigheternas resurser måste användas effektivt 
och inte ”slösas” bort .

 Staten måste samordna sina riskbedömningar och sprida dem 
nationellt

 Det behövs ett tydligare och enklare sätt att få kompetens inom 
dricksvattenkontroll – i hela landet.

 Se dricksvatten som en helhet med kontroll,  planering och skydd



Förtätning av städer – trender och utmaningar

Konferens 9 juni i Stockholm

 Samordna bebyggelse med 
trafik

 Bygga nya bostäder och ta 
hand om de gamla

 Utmana bilnormen
 Utveckla stadsrummets 

attraktivitet
 Utveckla social 

sammanhållning



Partikelhaltsutredningen
Fi 2014:03

 Lämna förslag på långsiktiga 
årgärder

 Föreslå åtgärder på kort sikt
 Utreda förutsättningar att införa 

skatt på dubbdäcksanvändning
 Analyser konsekvenserna av 

föreslagna åtgärder
 Utarbeta lag- och 

förordningstexter



Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? 
(SOU 2015:27)

 Jämfört skatt på 
dubbdäcksanvändning med förbud 

 Överskridanden
 Risk för böter
 Anser att det för närvarande inte 

finns skäl att förslå skatt på 
dubbdäcksanvändning i tätort



Syftet med 
Fördjupad utvärdering 2015
FU 15 ska fungera som underlag för:

 Regeringens politik och prioriteringar
 Offentlig debatt 
 Myndigheternas planering och utveckling av miljöarbetet
 Dialog mellan olika aktörer i utveckling och genomförande av 

styrmedel och åtgärder



Tre fokusområden:

• Näringslivets
miljöarbete

• Hållbar konsumtion
• Hållbara städer

Tre rapporter

Samlad analys och
Bedömning

En rapport

16 målvisa
utvärderingar och
bedömningar

Gap- och
behovsanalyser.

Samlas i en rapport

Fördjupad utvärdering 2015
- flera olika leverenser



Synpunkter fördjupad utvärdering

 Bättre integreras i övriga samhällsmål
 Överväga andra arbetssätt
 Utveckla metoder – synliggöra och göra avvägningar
 Saknar sammanfattning och genomarbetad analys
 Saknar ekonomiska styrmedel för att få andra aktörer att agera



Tidplan
 Remisshearing 22 april, fokusområdena del B
 19 maj publicering av del A
 Släpper resultaten av fokusrapporterna, del B på seminarier i 

Almedalen i juli
 Syntesrapporten – redovisning 1 september till regeringen, del C



Åtgärdsprogram för vatten

SKL:s syn på remissförslag

2015-04-15



SKL:s kritik mot remissförslaget
 Saknas finansiering. 

 Åtgärdsprogrammen för övergripande formulerade. 

 Kostnaderna underskattade, nyttorna överskattade.

 Ger inte styrning och stöd för prioriteringar. 

 Dialog behövs mellan vattenmyndighet och ledning i respektive 
kommun, för att kunna kraftsamla.



Bakgrund
 SKL upprepade gånger påtalat brister i åtgärdsprogrammen:

 Skrivelse till miljöministern augusti 2012

 Begäran till Miljödepartementet juni 2014 (hemställan)
 Finansiering och ansvarsfördelning måste klargöras
 Dialog krävs med ledningen i respektive kommun, om 

kommunerna ska kunna bidra till förbättrad vattenkvalitet i 
Sverige.
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