
Livsmedelsverket har vägledning och samordnar 
arbetet i Sverige Hur kan kommunerna använda 

detta?  Per-Erik Nyström



1 § Livsmedelsverket har som förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor 
till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta för säkra livsmedel, 
redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

2 § Myndigheten ska
1. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
2. leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen,

3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra 
analyser, utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på 
livsmedelsområdet

Instruktionen I



• På livsmedelsverket så ger vi stöd till den lokala 
kontrollmyndigheten - support 

• Nytt Kontrollwiki, app eller på webben 
http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/

• Livstecknet

• Informationsansvaret för egen brunn/enskild vattenförsörjning  
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/egen-
brunn

Livsmedelskontrollen och stöd

http://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/egen-brunn


• Parasiter, cryptosporidium

• Brandskum, PFAS i första hand PFOS och PFOA, åtgärdsgränser,

väntar på besked från EFSA på ny riskvärdering

• Mikroplast i dricksvatten – regeringsuppdrag 2018-2019

• Avsaltning – mineralinnehåll, dricksvatten gentemot övrig kost

På dricksvattenområdet – riskvärdering och 
riskhantering



3 § Myndigheten ska ansvara för nationell samordning av
dricksvattenfrågor, särskilt när det gäller
1. anpassningar till klimatförändringar, samt
2. kris- och beredskapsplanering avseende
dricksvattenförsörjning.

Myndigheten ska också ansvara för nationell samordning när det 
gäller kris- och beredskapsplanering av
livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen.

Instruktionen II



Ingång: SoS-alarm via 020 30 20 30

Livsmedelsverket: huvudman

Projektledare: Christina Nordensten

Biträdande projektledare: Olof Bergstedt, Göteborg Vatten



oVAKA består av 22 personer från Luleå i norr till Ystad  i söder,
och från dricksvattenproducenter, miljökontor, räddningstjänst, informatör, kommunal 
beredskap med stor erfarenhet av kriser.

oKrisen drabbar hela kommunen – stöd ges därför till fler funktioner och förvaltningar 
samtidigt, vid behov. Utan kostnad.

o150 larm 2004 – 2014, 80% hanterats, 18% varit på plats, 94 unika kommuner

oStöd ges 24/7 som coaching, expertstöd, rådgivning, expertnätverk – på telefon och 
på plats inom frågor som;
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2018-05-08

27 Containers på lastväxlarflak

1053 combo-cisterner

6 platser:
Sydvatten (Skåne)
Borås Energi och Miljö
Stockholm Vatten
MittSverige Vatten (Sundsvall),
Luleå vattenverk
Visby vattenverk

http://www.sumsar.se/Livsmedelsverket/index.html


2018-05-08

EWK – Emergency Water Kit
När?
Vid akuta kriser – inte vardagshändelser!
Får avropas standby eller på landsväg om det handlar om timmar tills förväntad 
brist/avbrott inträffar

Hur?
Ring VAKA-gruppen via larmnumret
VAKA har tel nr till transportörer
VAKA förmedlar kontakt med lagerplatsen
Alla platser har dygnetruntbemanning

Kostar?
Kommunen betalar transporterna och återställande av materielen



Effektivare arbete med tydligare roller
Figur 12.1 Myndighetsansvar inom dricksvattenkedjan



Nationellt nätverk för dricksvatten

Styrgruppen:  Boverket, HaV, SGU, 
Folkhälsomyndigheten, SMHI, SKL, 
Svenskt Vatten, 
Länsstyrelserna/vatten-
myndigheterna, Livsmedelsverket

Arbetsgrupperna: Fler 
myndigheter och 
kommunrepresentanter



Användning av sötvatten i Sverige 2015 (SCB)
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• Dricksvatten, med inriktning på människors hälsa och 
försörjning är inte tillräckligt prioriterat

• Behovet av vatten av dricksvattenkvalitet präglas av en 
omedvetenhet

• Dricksvattentillgångarna är inte fördelat jämnt över landet

• Ta hänsyn till vattenförsörjningen i planeringen

• Klimatförändringarna ställer ökade krav på gemensamma 
satsningar och utveckling i kommunerna - samverkan

Dricksvattenrisker och problemställningar



• Dricksvattenutredningen presenterades 26 april 2016. Remissen 30 
november 2016. Utredningsuppdrag till 2018 till Livsmedelsverket –
inrättande av Dricksvattenråd

• Torkan, VAKAs finansiering, (info)säkerhet, brandskum, materialfrågan

• Nödvattenövning stor stad, har genomförts

• KASKAD, handbok för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen. 
Utbildning länsvis under 2018-19.

• Avsaltningsfrågan känslig på Gotland, Livsmedelsverket har gjort 
riskvärdering/hantering

• Civilt försvar – säkerhet och försörjningsförmåga

Aktuellt



Bevattningsförbud för allmän vattenförsörjning
42 kommuner, våren och sommaren 2017



• Utredningsuppdrag till Livsmedelsverket  2018,  dialog med deltagande 
myndigheter och organisationer. Rapportering 1 december

• Utgår från dricksvattenutredningen förslag, två nya myndigheter

• Fler myndigheter och kommunrepresentanter, GD ordförande

• I myndigheternas instruktion eller regleringsbrev

• Finansiering, avgränsning av uppdraget, behovet av sekretariat, 
kunskapscentrum

• Från täkt till kran, bredare uppdrag, klimatanpassning/beredskap

Inrättande av dricksvattenråd 2018-19



Sjöar & vattendrag
Grundvatten

Vattenverk Distributions-
anläggning

VA-installation

Havs- och 
vattenmyndigheten

Livsmedelsverket

Sveriges geologiska 
undersökning

Folkhälsomyndigheten

Boverket

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket

Boverket

Dricksvattendirektivet 
98/83/EG

Ramdirektivet för vatten 
2000/60/EG

ANSVAR UTMED HELA KEDJAN - BOVERKET (PLANERING), LÄNSSTYRELSER (21),  KOMMUNER (290) OCH VATTENMYNDIGHETER (5)

Miljödepartementet

Näringsdepartementet

Näringsdepartementet

Näringsdepartementet

Konsument

Livsmedelslagstiftning

Socialdepartementet

Miljöbalken
Översvämningsdirektivet

Vattentjänstlagen

Plan- och Bygglagen/ BBR

Trafikverket, SMHI Samverkan!                  KemI



• Försörjning - sparande – hushållning --- Vattenbalansen

• Säkerhet – civilt försvar

• Torka och  översvämning – havsnivå, temperatur, 
mikrobiologiska/kemiska hot

• Urbanisering – ökad befolkning – storstadsregionerna

• Lokalt --- regionalt --- centralt  kontroll/produktion

Framtidsspaningen



• Stöd för krishantering vid nödvattenförsörjning

• Verktyg för hantering av olycka vid vattentäkt 

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-

hantering/krisberedskap---hantering-av-olycka-vid-vattentakt

• Handbok för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen 
(klar i september)

• Fler rapporter och verktyg under 
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-

hantering/krisberedskap-och-sakerhet---dricksvatten eller kontakta oss.

Något om de material och verktyg som vi har

http://gis.swedgeo.se/vattentaktolycka/index.html
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-hantering/krisberedskap---hantering-av-olycka-vid-vattentakt
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-hantering/krisberedskap-och-sakerhet---dricksvatten


Tack för mig!

Per-Erik Nyström 
Nationell dricksvattensamordnare 
 
Strategisk utveckling och stöd, 
Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar 
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