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Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU
2016:32)
Sammanfattning
Naturvårdsverket konstaterar att Dricksvattenufredningen behandlat ett stort
antal frågor av relevans för dricksvattenområdet men att det, utifrån
redovisningen i slutbetänkandet, är svårt att överblicka förslagens effektivitet.
Dock saknar Naturvårdsverket resonemang om landskapets betydelse för
dricksvattensförsörjningen t.ex. genom ekosystemtjänstema vattenreglering och
vattemening. Naturvårdsverket svar avgränsar sig till avloppsfrågoma eftersom
övriga frågor inte primärt omfattas av Naturvårdsverkets ansvarsområde.
Naturvårdsverket instämmer i utredningens konstaterande att avloppsvatten och
dricksvatten ingår i ett gemensamt kretslopp och konstaterar att viktiga frågor i
detta sammanhang ännu söker sin lösning. Naturvårdsverket instämmer också i
behovet och nödvändigheten av att vidare ufreda frågan om vattnets kretslopp
med fokus på avlopps- och dagvatten.
Naturvårdsverkets ställningstagande och skäl
Naturvårdsverket konstaterar att ett stort antal frågor som behandlas av
Dricksvattenutredningen i det remitterade förslaget inte primärt ligger inom
Naturvårdsverkets ansvarsområde. Vidare anser Naturvårdsverket att det är svårt
att bedöma oin de många förslagen som lämnas är tillräckligt effektiva och
verkligen leder till att de angivna målen för dricksvatten kan operationaliseras.
Förslag på gröna lösningar, som använder sig av ekosystemens processer för att
säkerställa tillgång och kvalitet på dricksvatten, saknas.
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Avloppsvattnets påverkan på råvattenkvaliteten
Naturvårdsverket instämmer i utredningens konstaterande att avloppsvatten och
dricksvatten ingår i ett gemensamt kretslopp. Utredningen konstaterar att viktiga
frågor i detta sammanhang ännu söker sin lösning, exempelvis till utredningen
angränsande frågor kring den allmänna avlopps- och dagvattenhanteringen.
Naturvårdsverket instämmer vidare i behovet och nödvändigheten att ytterligare
utreda frågan om vattnets kretslopp med fokus på avlopps- och dagvatten. Detta
för att åstadkomma en hållbar vatten- och avloppsförsörjning idag och i
framtiden.
Då det gäller fortsatt utredning av avloppsfrågoma (kap 12.9) presenteras ett
antal förslag. I detta sammanhang vill Naturvårdsverket nämna två pågående
regeringsuppdrag som berör möjlighetema och behovet att ytterligare och mer
långtgående rening av avloppsvatten. Dessa är Mikroplaster - uppdrag att
identifiera viktigare källor och föreslå åtgärder samt Utreda förutsättningama
för användning av avancerad rening i syfte att avskilja läkemedelsrester i
avloppsvatten som kommer presenteras av Naturvårdsverket under första
halvåret 2017.
Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Bjöm Risinger.
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin
Eriksson, föredragande, enhetschefen Gunilla Sallhed samt sektionschefen Linda
Gårdstam.
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Bjöm Risinger

Martin Eriksson

