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Yttrande över slutbetänkande av dricksvattenutredningen
En trygg dricksvattenförsörjning, SOU 2016:32
Ärende
Dricksvattenutredningen tillsattes av regeringen 2013 för att gå
igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran. Uppdraget
omfattar den allmänna dricksvattenförsörjningen som kommunerna
ansvarar för. Syftet var att identifiera nuvarande och potentiella
utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet på kort och
lång sikt och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.
Dricksvattenutredningens fullständiga förslag redovisas i
slutbetänkande En trygg dricksvattenförsörjning, SOU 2016:32.
Delegatens yttrande
Då utredningen är omfattande har tid inte funnits att ta del av
materialet annat än mycket översiktligt. Att hitta tid för att läsa
större utredningar och skriva yttrande som denna är tyvärr svårt i
små kommuner. Men dricksvatten är ett viktigt område och vi
önskar ändå yttra oss över vissa av de förslag på förändringar som
utredningen tar fram.
Det är bra att tydliga krav föreslås kring att vattenskyddsområden
skall tas fram för alla större allmänna vattentäkter med vissa
tidsramar. Att de mindre allmänna vattentäkterna lämnas utanför är
rätt för att prioritera vattentäkter som tillhandahåller dricksvatten
till många människor. Detta är en ekonomisk lättnad för
kommunerna och en bra prioritering uifrån risk och konsekvens.
Fastställandet av skyddsområden föreslås i utredningen endast
göras av länsstyrelsen vilket är bra. Detta förutsätter däremot att
mer resurser ges till dessa frågor hos länsstyrelsen eftersom
handläggningstider på 2-3 år förekommer på en del länsstyrelser.
Om handläggarna inte blir fler på länsstyrelsenivå kommer detta att
bli en flaskhals som stoppar upp processen. Detta är ännu mer
viktigt då det rimligtvis blir en kraftigt ökad arbetsbelastning för
länsstyrelserna kommande år inom detta område i och med kravet
på vattenskyddsområden. Om inte länsstyrelserna får mer eller
lägger mer resurer på vattenskydd är det bättre att kommunerna
även fortsättningsvis kan fastställa vattenskyddsområden.
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