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Remissyttrande - En trygg dricksvattenförsörjning (SOU
2016:32)
Linköpings kommun är positiv till utredningens förslag
 att VAKA (vattenkatastrofgruppen) permanentas på Livsmedelsverket
och får en fast finansiering.
 att en utredning om den kommunala avloppsförsörjningen tillsätts och
slutförs skyndsamt.
 att en statlig kontrollstation inrättas fem år efter att lagändringarna genomförts.
Linköpings kommun föreslår att
 en tillsynsvägledning från Havs- och Vattenmyndigheten tas fram för
vattenskyddsområden.
 Havs- och Vattenmyndigheten föreslås få en roll som tillsynsvägledande myndighet för lag om allmänna vattentjänster.
 krav på regelbunden besiktning av produktionsläggningar för dricksvatten skrivs in i dricksvattenförordningen för att säkerställa anläggningarnas funktion och säkerhet.
 resurser tilldelas länsstyrelserna för att de ska få möjlighet att stötta
kommunernas fortsatta arbete med vattenförsörjningsplaner.
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Ökat fokus på krisberedskapsfrågor
Kommunen anser att det är positivt att VAKA (vattenkatastrofgruppen) föreslås ligga kvar under Livsmedelsverket. Det finns alltför stora risker med att
försöka lägga ut verksamheten på kommunerna och därför bör medel avsättas
så att VAKA kan ligga kvar under Livsmedelsverket permanent. Det är viktigt
att en kommande finansiering fullt ut bekostas av staten.
Fortsatt utredning av avloppsfrågorna
Kommunen är positiv till att en utredning om kommunernas avloppsförsörjning
tillsätts. Det behövs eftersom vattentjänsterna är så integrerade i varandra och
en samlad bild av de kommunala vattentjänsternas utmaningar behövs. Det är
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också positivt att de förändringar i lag om allmänna vattentjänster som föreslås
medför krav på kommunal samverkan och på underhålls- och förnyelseplan för
anläggningar som används för vattenförsörjning.
Kontrollstation 2020
Kommunen ser positivt på att en statlig kontrollstation inrättas 5 år efter att
lagändringarna trätt i kraft för att följa upp hur utveckling av de föreslagna
lagändringarna har fungerat.
Vattenskyddsområden
Det skulle underlätta för tillsynsmyndigheten om Havs- och Vattenmyndigheten får i uppdrag att ta fram en tydlig vägledning för tillsyn över
vattenskyddsområden. Vägledningsansvaret mellan länsstyrelserna och Havsoch Vattenmyndigheten behöver också förtydligas.
Föreslagna förändringar i lag om allmänna vattentjänster, LAV
Kravet på kommuner och VA-huvudmän föreslås stärkas i 2§ avseende
säkerställd förmåga till dricksvattenförsörjning genom förändringar i lag om
allmänna vattentjänster. Kommunens anser att det bör förtydligas vad som
avses med ”säkerställt tillhandahållande av vatten” samt vem som ska
kontrollera att kravet är uppfyllt.
Lag om allmänna vattentjänster är en lagstiftning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över kommunerna. Den offentliga dricksvattenkontrollen föreslås förbättras med ett uppdrag till Livsmedelsverket så den i ökad utsträckning
kan hantera krisberedskap. Förtydliganden behövs här vilka befogenheter kommunen som tillsynsmyndighet får i sin kontroll.
Det finns idag ingen central tillsynsvägledande myndighet för lag om allmänna
vattentjänster. Linköpings kommun föreslår att Havs- och Vattenmyndigheten
tilldelas detta ansvar.
Dricksvattenkontroll
Utredningen föreslår att funktionskravet på råvattnet ska förtydligas i dricksvattenförskrifterna genom särskilt uppdrag till Livsmedelsverket. Linköpings
kommun stödjer förslaget, men det är viktigt att kraven på dricksvattenproducenten att kontrollera råvattnet blir tydligt kopplade till de kontrollområden
som Livsmedelsverket får i uppdrag att se över. Det måste finnas en tydlig linje
att följa från råvatten via beredning till färdigt dricksvatten.
Utredningen föreslår att incidenter om dricksvattenkvalitet ska rapporteras. Det
bör tydliggöras vem som har ansvar för rapporteringen och till vem.
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Linköpings kommun anser att det bör skrivas in i dricksvattenföreskriften att
periodisk besiktning av produktionsanläggningar införs för att säkerställa anläggningarnas funktion och säkerhet. Besiktningen bör utföras av extern och
oberoende sakkunnig förrättare.
Vattenförsörjningsplaner
Linköpings kommun instämmer i att regionala vattenförsörjningsplaner kan
vara ett bra stöd för bland annat kommunens översiktsplanering.
Länsstyrelserna bör därför tilldelas en långsiktig resurs som möjliggör stöttning
av det kommunala vattenförsörjningsarbetet.
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