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Remiss på betänkandet ”En trygg dricksvattenförsörjning (SOU
2016:32)
Sammanfattning
Utredningen avsåg den allmänna dricksvattenförsörjning som kommunerna
ansvarar för. Syftet var att belysa de utmaningar som man står inför på både
kort och lång sikt samt att föreslå särskilda åtgärder. Särskilt fokus skall hållas
på klimatförändringar.
Innehåll
Avgränsningen att utredningen endast tar upp allmänna dricksvattenläggningar
innebär att de enskilda vattentäkterna lämnas helt utanför. Under 2016 har det
inkommit ett flertal meddelanden till både kommuner och miljöförvaltningen
om sinade brunnar. Vill man ha en levande landsbygd och ett aktivt jordbruk
kan inte hushåll och verksamheter som inte är anslutna till den allmänna
dricksvattenförsörjningen lämnas helt utanför en utredning om en trygg
vattenförsörjning.
En ökad urbanisering innebär att städerna ökar i storlek och behovet av att
använda ytvatten ökar. I betänkandet redovisas ett flertal åtgärder för att
säkerställa en trygg dricksvattenförsörjning och det finns inga invändningar mot
detta. Att producerat dricksvatten inte innehåller substanser från läkemedel och
bekämpningsmedel är också en självklarhet. Det måste dock utredas ytterligare
vilka krav som är rimliga att ställa på producenten av dricksvattnet med hänsyn
tagen till avhjälpande åtgärder med reningssteg respektive på
verksamhetsutövare inom t.ex. jordbruket och dess användning av t.ex.
bekämpningsmedel för produktion av livsmedel. I ett vidare perspektiv är det
viktigt att belysa ansvarsfrågan och hur pass långtgående krav på befintliga
markvändning som är rimligt att ställa. I de fall beslut av utökade och nya
vattenskyddsområden innebär långtgående restriktioner för markanvändningen
är det rimligt att kompensation ges för detta.
Remissvar
Utredningen om en framtida trygg dricksvattenförsörjning måste även omfatta
enskilda vattentäkter. Om det inte sker i denna utredning bör det tas ett nytt
beslut om att tillsätta en ny utredning för att hantera detta.
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Ansvarsfrågan kring i vilken utsträckning det är rimligt att ställa krav på
dricksvattenproducenten att rena vattnet från läkemedelsrester och
bekämpningsmedel och ingreppen i pågående markanvändning bör utredas
ytterligare.
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