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Näringsdepartementets betänkande En trygg dricksvattenförsörjning,
2016:32

sou

Västvatten AB har av kommunstyrelsen i Uddevalla kommun fått möjligheten
att yttra sig i remiss om Näringsdepartementets betänkande En trygg
dricksvattenförsörjning, SOU 2016:32.

Bakgrund
Dricksvattenutredningen tillsattes av regeringen 2013 för att gå igenom
dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran. Uppdraget omfattade 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 att föreslå lämpliga
åtgärder.
Samhälls- och befolkningsförändringar innebär tillsammans med naturgivna
förutsättningar och klimatförändringar påtagliga utmaningar för
dricksvattenförsörjningen. Utvecklingen innebär att vattenförekomster och
dricksvattenförsörjning måste säkras och skyddas långsiktigt.
Befolkningstillväxt präglar städerna med ökat tryck på teknisk infrastruktur och
andra behov. Landsbygden glesnar istället befolkningsmässigt vilket där kan
försvaga förutsättningarna för allmänna dricksvattentjänster av god kvalitet.
Klimatförändringarna kan i betydande grad leda till kvalitetsbrister i det
råvatten som används för dricksvattenframställningen. Medelnederbörden och
kraftig korttidsnederbörd förväntas öka på västkusten med översvämningar
som följd. Kemiska och mikrobiologiska hälsorisker förutses öka i omfattning
liksom risker för störningar i vattenverkens beredning.
De framtida perspektiven, med ökande risker för dricksvattnet, gör det
nödvändigt för kommunerna att långsiktigt skydda och förvalta strategiska
dricksvattenförekomster.
Västvatten redovisar här sina synpunkter på utredningens förslag på åtgärder
för en trygg dricksvattenförsörjning.
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Synpunkter
Västvatten tycker det är utmärkt att dricksvattenfrågan har genomlysts genom
Dricksvattenutredningen och betonar vikten av att förslagen får genomslag hos
alla aktörer som får ansvar för att initiera och driva arbetet med att trygga
dricksvattenförsörjningen.
Förslag 1 . Skydda vattenförekomster och täkter
Västvatten har inget emot förslaget att ändra i miljöbalken så att kommunerna
ska ha skyldighet att ansöka om inrättande och omprövning av
vattenskyddsområden för alla större allmänna vattentäkter. I Uddevalla kommun
finns aktuella vattenskyddsområden med föreskrifter från 2009 och
2011 för alla nu använda allmänna vattentäkter.
Västvatten vill betona behovet av aktiv tillsyn inom vattenskyddsområdena.
Tillsynsmyndigheten måste få utökade resurser så att man förutom att handlägga
inkommande ärenden mera aktivt arbetar med förebyggande tillsyn ute i
verksamheterna.
Regional vattenförsörjningsplan behövs för Uddevalla kommun med
kringliggande kommuner. Förslaget borde betona länsstyrelsens ansvar
tydligare så att initiativ och samordningsvilja visas från länsstyrelsen.
Västvatten saknar en diskussion om bristen på vattendomar (tillstånd enligt 11
kap. 9 § miljöbalken) för allmänna vattentäkter och förslag på stöd och
lösningar på problemet. Det är vanligt att vattentäkter som genomsnittligt ger
mer än 10 m3 per dygn eller försörjer fler än 50 personer saknar vattendom,
vilket innebär att rätten till uttag som kan påverka andra fastigheter kan
ifrågasättas.
Förslag 2. Anpassa dricksvattenkontrollen
Västvatten anser att Livsmedelsverket och Svenskt vatten som vägledande
myndighet respektive branschorganisation behöver ha ett omfattande
samarbete för att dricksvattenkontrollen ska fungera så smidigt som möjligt
mellan kommunal kontrollmyndighet och vattenproducent.
Förslag 3. Utveckla undersökningen av råvatten
Västvatten stöder förslaget att Livsmedelsverket får i uppdrag att förtydliga kraven
på undersökning av råvattnet i dricksvattenföreskrifterna. Även ett ökat
samarbete mellan miljöövervakande vattenmyndigheten och
Vattenproducenten är fruktbart för ökad säkerhet i råvattenkvaliteten.
Förslag 4. Öka fokus på krisberedskapsfrågor
Västvatten instämmer i att samhället har ett behov av en stark krisberedskap
och välkomnar utbildningar, övningar och expertstöd. Västvatten har en
genomarbetad krisberedskapsplan för Uddevalla kommun, men det kan finnas
delar som kan utvecklas på lång sikt, till exempel att vid en stor kris kunna
nyttja av varandra oberoende vattenresurser.
Förslag 5. Förnyelse och underhåll
Västvatten har ingen erinran mot utredningens förslag om lagkrav på
förnyelse- och underhållsplaner som stöd för anpassning av system,
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Ekonomistyrning och taxesättning. För Uddevalla kommun har Västvatten
Redan en sådan plan och en arbetsgrupp som regelbundet träffas och vid behov
reviderar planen.
Förslaget att Livsmedelsverket formulerar tydligare krav på hur
dricksvattenberedningen ska utformas är bra så länge det innebär minimikrav
och inte begränsar utveckling inom området. Västvatten är medfinansiär i
DRICKS, en centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers tekniska
högskola, och samarbetar därmed i ett stort nätverk av utvecklande kompetens
inom hela dricksvattenförsörjningsområdet inklusive dricksvattenberedning.
Förslag 6. Material i kontakt med dricksvatten
Västvatten uppskattar regeringens uppdrag åt Boverket att utarbeta en strategi
för arbetet med samordning, förbättring och utveckling av frågor kring material
i kontakt med dricksvatten och ser fram emot resultatet.
Förslag 7. Förbättrad samverkan, samordning och styrning
Västvatten håller med om vikten av samverkan och välkomnar förslaget att ge
Livsmedelsverket, länsstyrelsen, m.fl. centrala myndigheter ett förtydligat och
bredare samordningsuppdrag för dricksvattenfrågor. Västvatten AB är ett VAdriftbolag som gemensamt ägs av de tre kommunala bolagen Uddevalla,
Munkedal och Färgelanda Vatten AB. Denna samverkan ger kvalitets- och
effektivitetsvinster genom bland annat en samlad kompetens som kan leva upp
till ökade krav från myndigheter och abonnenter.
Förslag 8. Kostnader och finansiering
Varje medborgare bör få känna sig trygg med dricksvattenförsörjningen oavsett
om man bor i en stor eller en liten kommun. Västvatten anser att statens stöd till
små kommuners dricksvattenförsörjning bör öka då det där inte finns
samma förutsättningar till stordrift med ekonomiska fördelar som i stora
kommuner.
Förslag 9. Utred avloppsfrågorna
Västvatten stöder förslaget om fortsatta utredningsbehov vad gäller investeringar
och förnyelsebehov hos ledningsnät och avloppsrenings- anläggningar med
möjligheter och kostnader för rening av miljö- och hälsopåverkande kemiska
ämnen och produkter, till exempel läkemedelsrester, hormonstörande ämnen,
spårelement, mikroplaster och nanopartiklar. Förekomsten av orenade utsläpp
vid överbelastning till följd av stora flöden av avlopps- och dagvatten (s.k.
bräddning) behöver också belysas.
Västvatten vill dock vidga utredningsbehovet till att även omfatta åtgärder av
andra föroreningskällor såsom förorenade områden och odlingsmark som vid
klimatförändringarnas översvämningar kommer att leda till utmaningar i
dricksvattenberedningen.
Förslag 10. Kontrollstation 2020
Västvatten instämmer i att uppföljning av betänkandets förslag måste ske inom
fem år så att utvecklingen vid behov kan anpassas. Vem som ska initiera
uppföljningen framgår inte av förslaget, men får förmodas vara regeringen.
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Med vänlig hälsning
VÄSTVATTEN AB på uppdrag av Uddevalla Vatten AB

Tony Grantz
VA-ingenjör

Mikael Svensson
Chef Projekt och Utredning

451 81 Uddevalla

Uddevalla

(kundservice)

