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Yttrande över betänkande: En trygg dricksvattenförsörjning (SOU
2016:32)
Länsstyrelsen Skåne är i huvudsak mycket positiv till utredningens slutsatser och att
dricksvattenfrågan genom denna har fått ett större fokus. Det framgår inte minst av det mediala
intresset i samband med slutbetänkandet. Utredningen har tagit ett samlat grepp om de möjligheter
och svårigheter som vi står inför. Man påpekar tydligt vikten av regionalt perspektiv och ansvar för
uppdaterade vattenförsörjningsplaner, samt regionens roll för framtida mellankommunala
samarbeten. Vidare belyser utredningen behovet av FoU kopplat till dricksvatten, inte minst
kemikalieanvändning och de kunskapsluckor som finns på området. Utredningen kopplar också
delvis det här till det ändrade klimatet som en viktig faktor.
Nedan följer några mer specifika synpunkter från Länsstyrelsen Skånes olika enheter.
Förslag till lag om ändring i miljöbalken:
7 kap. 22 §, här föreslås att det får bestämmas att anmälningar om verksamhet eller åtgärd inom
ett vattenskyddsområde ska göras hos den kommunala nämnden under förutsättning att
Länsstyrelsen överlåtit tillsynen över vattenskyddsområdet till nämnden. I dagsläget hanteras
alla anmälningsärenden av den kommunala nämnden genom att föreskrifterna för varje
skyddsområde är utformade så. Länsstyrelsen ser här en risk att anmälningsärenden framgent
hamnar hos Länsstyrelsen för de områden där kommunen inte vill ta över tillsynen.
Förslag till lag om ändring i lagen om allmänna vattentjänster:
Länsstyrelsen anser att man bör ändra 51 § till att även omfatta tillsyn av de föreslagna 6 a och
50 a §§.
I delbetänkandet SOU 2015:51 påpekade Länsstyrelsen att utredningen inom ramen för
klimatdiskussionen tydligare behövde beskriva redan nu rådande samt kommande konkurrens
om vattenresurserna. Det har man till viss del gjort när man pekar på exempelvis
jordbruksbevattning men Länsstyrelsen saknar ett resonemang kring en annan förutsägbar
intressekonflikt, nämligen hur dricksvattenintresset ska kunna hanteras i förhållande till
naturvårdens intressen.
Detta yttrande har beslutats av tf. Länsöverdirektör Susanne Jacobsson. Vid handläggningen har
även Miljödirektör Annelie Johansson samt Vattenhandläggare Anna-Karin Rasmussen
(föredragande) deltagit.
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