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Svar på remiss från Näringsdepartementet - Betänkandet En trygg
dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)
Göteborgs Stad är överlag positiv till förslagen som presenteras i
Dricksvattensutredningens slutbetänkande. Staden vill dock framföra ett antal
synpunkter som bör beaktas i fortsatt förändringsarbete mot en tryggad
dricksvattenförsörjning.
Förslaget om ett krav på kommunerna för ett obligatoriskt inrättande av
vattenskyddsområden för alla större allmänna vattentäkter är bra. Göteborgs Stads
bedömning är det kommer att krävas vägledning i det direkta genomförandet för att nå
fram till verkningsfulla vattenskyddsområden där eventuella motstående intressen
balanserats med stöd av regional och nationella myndighetsnivåer.
Enligt utredningens förslag ska även vattenskyddsområde för framtida allmänna
vattentäkter prövas av Länsstyrelsen, eftersom dessa pekas ut i regionala
vattenförsörjningsplaner och vanligtvis är av regional betydelse. För dessa
vattenskyddsområden föreslås att Länsstyrelsen även får inrätta dessa på eget initiativ,
inte bara efter ansökan. Göteborgs Stad anser att det bör räcka med regleringen i den
föreslagna nya paragrafen där länsstyrelsen har möjlighet att förelägga en kommun att
fullgöra sina skyldigheter att ansöka om inrättande eller ompröva ett
vattenskyddsområde.
Beräkningar i betänkandet, för kommunernas del av kostnaderna, som presenteras bör
utredas ytterligare, då beloppen bedöms vara i underkant. Staden ser även ett behov av
vidare utredning av ersättningsmöjligheter. I det fall delar av kommunernas finansiering
ska tas in genom VA-taxa så är bedömningen att det kommer att krävas en översyn av
Lagen om allmänna vattentjänster.
De regionala och nationella tillsynsmyndigheter, till exempel Länsstyrelsen,
Livsmedelsverket och Havs- och vattenmyndigheten, måste säkerställa tillräckliga
resurser för att ge kommunerna stöd i form av vägledning, farmtagande och
aktuellhållande av regional vattenförsörjningsplan, stöd kring krav kopplade till
råvattenkontroll, utformning av konsekvensutredningar och hantering av målkonflikter,
till exempelvis strandbeten. Det är ofta komplicerade frågor och avvägningar som ska
göras av kommunerna. Det är därför viktigt att det finns tillräckliga resurser för att
förstärka upp med vägledning och stöd.
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Göteborgs Stad vill även uppmärksamma att Länsstyrelsen möjlighet till finansiering av
prövning och tillsyn verkligen ska innebära att det tillsätts relevanta resurser som leder till
ytterligare förbättringar rörande stöd för skydd av dricksvattnet.

Utredningen har bland anat granskat Vattenkatastrofgruppens, VAKA: s verksamhet,
vilket bland annat omfattar det stöd Livsmedelsverket ger till kommunerna i form av
metodutveckling, handböcker, utbildningar och övningar. VAKA har också en viktig
roll i stöd till kommuner vid en eventuell dricksvattenkris. Göteborgs Stad ser det som
ytterst angeläget att denna samhällsviktiga funktion kan få fortsätta genom en tryggad
statlig samordning och finansiering.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade Lars Hansson (SD) som
yttrande en skrivelse från den 23 november 2016, enligt bilaga A.

Göteborg den 23 november 2016
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Ann-Sofie Hermansson
Jonas Andrén
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Bilaga A
Yttrande (SD)
2016-11-23

Yttrande remiss om betänkandet ”En trygg dricksvattenförsörjning”
Dricksvattenförsörjningen är oerhört viktig för ett fungerande samhälle. Vatten används
för en rad olika syften. Som dricksvatten, för hygien, för rengöring och så vidare. Därför
måste den fungera. Distributionen är en viktig beståndsdel i detta. Då inte bara för
dricksvattnet utan även avloppsvattnet.
Rörnätsläckaget uppgår till 15-20%, ibland ännu mer. Tankar man 100 liter bensin hade
man aldrig accepterat att 15-20 liter hade läckt ur tanken och försvunnit. Läckande
avloppsledningar är också oerhört allvarligt. Smutsigt och smittbärande avloppsvatten
kan läcka ut och förorena dricksvattenledningar och -täkter. Sjukdomsutbrott har också
skett både i Sverige och utomlands.
Förnyelsetakten i Sverige är för låg och måste höjas. Svensk vatten rekommenderar
förnyelsetakt på 0,7%. Många kommuner, däribland Göteborg, når inte upp till denna
rekommendation. Sverige ligger dessutom dåligt till internationellt.
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