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Yttrande
VI VAB instämmer med Svens kt Vattens yttrande i sin helhet.
I övrigt vill VI VAB särskilt belysa följande punkter:
Tydligare process för arbetet med vattenskyddsområden - kap 7
Enligt utredningens direktiv ska utredningen inte omfatta hanteringen av
ersättningsfrågor.
VI VAB vill unde rs tryka vikten av att det tas fram tydliga riktlinjer vad gäller
fastighetsägarens rätt till ersättning vid inrättande av vattenskyddsområden, eftersom
detta i hög grad påverkar förutsättningar och process för inrättande av
vattenskyddsområden.
Informationssäkerhet - kap 8
Utredningen belyser frågan om in formationssäkerhet avseende dricksvatteninformation
i kap 8, men har mot bakgrund av att sådana frågeställningar främst berör geografisk
lägesi nformation och inte omfattas av utred ningens direktiv valt att inte närmare
fördjupa s ig i dessa frågor.
Sverige ä r i d ag en del av ett större internationellt sammanhang. Det innebär att vi - som
de flesta a ndra länder - påve rkas av internationell brottsligh et och terrorism, ITrelate rade hot och smittutbrott oavsett var i världen de inträffar. VI VAB anser att det är
angeläget att fråga n lyfts och att behovet av informationsspridning avseende
dricksvatteninformation ses över.
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VIAVB är s tarkt kritiskt till att det i Sverige är allt för väl specificerat kring
vatten försörjningen. Na turvårdsverket har lag upp kartor över vattentäkter i samband
med vattenskyddsområde och föreskrifter på webben. I utredningar och
underlagsmaterial i dri cksvattenutredningen är det mycket detaljerad information som
kan användas i fel syfte för den som är ute efter det. I utredningen borde de t iställ et
framgå vikten av att s kydda informationen kring vatte ntäkterna i Sverige och se till att
d et inte på ett enkelt sätt blir offentligt.
Kris beredskap - kap 9
Det är viktigt att säkerställa en långsiktig finansiering av VAKA. Vid tillfälle under
sommaren 2016 har VIVAB utnyttja t VAKA:s tjänster. Det var en ovärderlig hjälp för oss
att få hjälp av VAKA under den krisen. Finansieringen av VAKA bör vara säkrad för
framtiden. Utredningen borde peka på var finan sieringen ska ligga.
Övergripande synpunkter
Det råder en oklarhet angående skydds krav på dricksvatten. Begrepp som "fullgott
skydd", "rimligt skydd" "godtagbart skydd" och "adekvat skydd" är svåra att fö rhålla sig
till. VI VAB efterlyser en tydlighet kring vilka krav som ställs/kan s tällas på
dri cksvattenproducenter avseende dricksvattenkvalitet samt vilken myndighet som ska
vara beslutsfattande inom dessa ramar.
Är det kommunen som kan förelägga om ett fullgott skydd för dricksvatten hanteringen
eller ska det ligga på länsstyrelsen? Går e tt sådant krav att överklaga och till vem i så fall?
Om en kommun anse r att man har ett fullgott skydd vem kan i så fall anse att det inte är
det? Det bör i så fall utredas vad som menas med fullgott skydd för allmänna
vattentäkter. Täkter som endast har ett fåtal anslutna, hur mycket skydd ska de ha?
Måste det finnas skyddsområ de för alla allmänna vattentäkter? Hur ofta ska
skyddsområde revideras? Räcker det med att ha skyddsområde enligt lokalföreskrifter
för att ha ett fullgott skydd? I må nga kommuner blir frågan politisk. Då kan det bli
pa rtipolitik som avgör vad som är ett fullgott s kydd för en vattentäkt. Det ä r därfö r
väldigt viktigt att det finns specificerat vad det ä r ma n menar och vilka krav som ställs
för att uppnå ett fullgott skydd. Det bör även beslutas om vem det ä r som har
tolkningsföreträde till om det är ett fullgott/rimligt/ad ekvat skydd för en vattentäkt. Det
är också viktigt att använda samma ord för att s pecificera kraven.
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Med vänliga hälsningar
Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB
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