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Remiss från Näringsdepartementet - 
Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten 
av god kvalitet (SOU 2021:81)    
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, i enlighet 
med bilaga 6 och 6 a till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Näringsdepartementet. 

Sammanfattning 
Näringsdepartementet har översänt betänkandet promemorian En säker tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81) för yttrande till Göteborgs Stad. Remissen 
inkom den 25 november 2021 och ska besvaras senast den 7 februari 2022, staden har fått 
förlängd remisstid till den 14 mars. 

Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden, kretslopp och vattennämnden, miljö- och 
klimatnämnden och Förvaltnings AB Framtiden för yttrande. Samtliga har svarat. 

2020 års dricksvattendirektiv är en revidering av 1998 års dricksvattendirektiv. Direktivet 
ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 12 januari 2023. Samtidigt upphör 1998 
års dricksvattendirektiv att gälla. Utredningens uppdrag är att föreslå hur 2020 års 
dricksvattendirektiv ska genomföras i svensk rätt. 

Stadsledningskontorets övergripande bedömning är att de flesta förslag till förändringar i 
lagar och förordningar som utredningen föreslår är relevanta och på ett lämpligt sätt 
bidrar till att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet och tar ett helhetsgrepp om 
systemet för dricksvattenförsörjning. Förslagen innebär eventuellt ökade kostnader för 
åtgärder i ledningsnätet, övervakning och tillsyn vilket i så fall kan innebära högre 
kostnader för dricksvatten. Kontoret ser positivt på att det införs krav på en riskbaserad 
metod för dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i dricksvattenproduktionskedjan.  
I övrigt föreslår stadsledningskontoret synpunkter avseende bland annat 
tillrinningsområden, råvattenkontroll, fastighetsinstallationer och material i kontakt med 
dricksvatten. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-02-16 
Diarienummer 1419/21 
 

Handläggare  
Anna Säveskog 
Telefon: 031-368 03 90 
E-post: anna.saveskog@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Beroende på hur förslagen i betänkandet införs kan det innebära kostnader för till 
exempel övervakning och kontroll av råvatten och dricksvattenkvalitet samt information 
och rapporteringsskyldighet. Det råder osäkerhet kring vad införandet av direktivet 
innebär för kretslopp och vattens läckagehantering och därmed vilka kostnader som kan 
uppkomma. Kretslopp och vatten bedömer att utredningens förslag kan leda till risk för 
kostnader för onödiga vattenanalyser och ökad administration.  

Byggnadsnämnden får ett utökat ansvar för tillsyn men nämnden bedömer att det är i 
mindre omfattning. Förslaget innebär också att byggnadsnämnden kan besluta om 
förelägganden som kan förenas med vite. 

Förvaltnings AB Framtiden bedömer att förslagen i betänkandet inte innebär några större 
ekonomiska konsekvenser ur stadens perspektiv som fastighetsägare. För konsumenternas 
del bedömer Framtiden att förslagen i direktivet kan innebära ökade kostnader beroende 
på vilka avgiftspåverkande åtgärder som krävs för reparationer och förnyelse av 
ledningsnätet för att kunna uppnå ambitionerna om minskat läckage och utökade 
kontroller. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förslagen i direktivet och betänkandet bedöms ha en viss positiv påverkan på den 
ekologiska dimensionen. Dricksvattendirektivet räknas inom EU som ett miljödirektiv 
och det finns kopplingar till Agenda 2030 och målet om rent vatten och sanitet åt alla.  

Införandet av dricksvattendirektivet bidrar till att uppfylla Generationsmålet om ett 
hälsosamt och gott dricksvatten för framtida generationer. Det bidrar även till målet Natur 
och delmålet: Göteborgs Stad arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag i stadens miljö- 
och klimatprogram. 

Den riskbaserade metoden för övervakning av vattenkvalitet och de föreslagna 
förbättringarna av ledningsnätet bedöms kunna lindra effekten av, men inte minska, 
förändringarna i klimatet. Direktivets ambitioner om att öka användningen av kranvatten 
och minska förbrukningen av vatten på flaska bedöms inte påverka situationen på den 
svenska marknaden i någon större utsträckning. 

Bedömning ur social dimension 
Förslaget innebär en säkrare tillgång till god dricksvattenkvalitet för fler människor.  
2020 års dricksvattendirektiv ställer krav på att medlemsstaterna ska förbättra eller 
upprätthålla tillgången till dricksvatten, särskilt för utsatta och marginaliserade grupper. 
Att direktivet genomförs beräknas ha en positiv effekt på hälsa, jämställdhet, mänskliga 
rättigheter och för barn bland annat genom att alla får tillgång till ett hälsosamt och gott 
dricksvatten. 

I betänkandet lyfts tillgången till vatten utifrån perspektivet att tillgången till dricksvatten 
är tätt knutet till tillgången till en bostad. Kostnaderna för att bygga ut anläggningar på 
allmänna platser för att säkra tillgången till dricksvatten även för de människor som 
saknar bostad bedöms i dagsläget inte motsvara behoven och bör kunna lösas på andra 
sätt.  
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Bilagor 
1. Sammanfattning av Betänkandet 
2. Byggnadsnämndens handlingar 2022-02-08 § 13 
3. Kretslopp och vattennämndens handlingar 2022-02-10 § 40 
4. Miljö- och klimatnämndens handlingar 2022-02-08 § 42 
5. Förvaltning AB Framtidens handlingar 2022-02-09 
6. Yttrande till Näringsdepartementet 
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Ärendet  
Näringsdepartementet har översänt betänkandet promemorian En säker tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81) för yttrande till Göteborgs Stad. Remissen 
inkom den 25 november 2021 och ska besvaras senast den 7 februari 2022, staden har fått 
förlängd remisstid till den 14 mars. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden, kretslopp och vattennämnden, miljö- och 
klimatnämnden och Förvaltnings AB Framtiden för yttrande. Samtliga har svarat. 

Göteborgs Stads tidigare yttranden 
Göteborgs Stad har yttrat sig över andra remisser med koppling till aktuell remiss. 

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län, 
kommunstyrelsen 2021-05-19 § 436. 

EU-kommissionens förslag till omarbetning av direktivet om kvaliteten på dricksvatten,  
Göteborgs Stads positionspapper, kommunstyrelsen 2018-04-11 § 301. 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, kommunfullmäktige 2015-01-29 § 12. 
  
Delbetänkande av dricksvattenutredningen - Material i kontakt med dricksvatten SOU 
2014:53, kretslopp och vattennämnden 2014-12-15 § 201. 

Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 
Uppdraget för utredningen är att föreslå hur 2020 års dricksvattendirektiv ska genomföras 
i svensk rätt. 2020 års dricksvattendirektiv är en revidering av 1998 års 
dricksvattendirektiv. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 
12 januari 2023. Samtidigt upphör 1998 års dricksvattendirektiv att gälla.  

Precis som i det tidigare dricksvattendirektivet fastställs i 2020 års dricksvattendirektiv 
minimikrav för dricksvatten och åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att 
säkerställa att kraven följs. 2020 års dricksvattendirektiv skiljer sig emellertid från det 
nuvarande dricksvattendirektivet i flera avseenden.  

En grundläggande skillnad är att det nya dricksvattendirektivet ställer krav på att det ska 
införas en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i 
dricksvattenproduktionskedjan. Vidare införs bestämmelser som syftar till att komma till 
rätta med vattenläckage. Direktivet innehåller även bestämmelser om material i kontakt 
med dricksvatten.  

Dessutom ställer 2020 års dricksvattendirektiv krav på medlemsstaterna att förbättra 
tillgången till dricksvatten och att främja användningen av dricksvatten ur kran. 
Direktivet ställer också krav på medlemsstaterna att rapportera till EU beträffande olika 
frågor av betydelse för tillämpningen.  

Se bilaga 1 för en sammanfattning av betänkandet. 

Nämnders och styrelsers yttranden 

Byggnadsnämnden 
För byggnadsnämnden innebär förslaget att nämnden ska utöva tillsyn över att nya 
bestämmelser kring material i kontakt med vatten följs och kan besluta om förelägganden 
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som kan förenas med vite. Byggnadsnämnden är positiv till de förslag i betänkandet som 
berör nämndens ansvarsområden.  

Byggnadsnämnden anser att förslaget till förändrad lagstiftning är bra och att det är 
positivt att Boverket föreslås som ansvarig för samordning av frågor om material och 
produkter i kontakt med dricksvatten. För de nya uppgifterna för byggnadsnämnden 
avseende tillsyn av material i kontakt med dricksvatten finns ett behov av tydliga 
gemensamma riktlinjer och material kring vad som skall uppfyllas och hur det kan 
kontrolleras. 

Kretslopp och vattennämnden 
Kretslopp och vattennämnden anser att det nya dricksvattendirektivet är en god grund och 
innehåller mycket bra formuleringar för att medlemsstaterna ska kunna arbeta med att 
leverera ett säkert dricksvatten av god kvalitét. Utredningen ger en god bild av det stora 
antalet myndigheter som i nuläget redan har olika ansvar när det gäller dricksvatten och 
svårigheterna med att implementera genom justeringar av befintlig lagstiftning. 
Utredningen ger även tydliga förslag på vilken myndighet som bör ansvara för vad i 
implementeringen av de olika artiklarna i direktivet. Nämnden lyfter att det däremot inte 
finns beskrivet hur detta ska gå till och att utfallet av genomförandet därför är osäkert. 

Nämnden anser att utredningens övervägande om att behålla befintlig myndighetsstruktur 
får en alltför stor tyngd samt framför att antal myndigheter som är involverade i 
dricksvattenreglering inte ska utökas.  

Kretslopp och vattennämnden delar utredningens bedömning att miljöbalken behöver 
ändras för att genomföra direktivets krav på riskbedömning inom tillrinningsområden 
men lyfter att det finns otydligheter i utredningen kring hur parametrar för 
råvattenkvalitet ska kopplas till miljökvalitetsnormer och vattenförvaltningen. Nämndens 
bedömning är att länsstyrelserna har bäst förutsättningar att tillämpa den riskbaserade 
metoden avseende tillrinningsområden och inte vattenmyndigheterna.  

Miljö- och klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden ser positivt på att det införs krav på en riskbaserad metod för 
dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i dricksvattenproduktionskedjan. Det har 
redan sedan tidigare funnits krav på riskvärdering vid dricksvattenanläggningar 
exempelvis vattenverk och distributionsnät för dricksvatten. Nämnden är även positiv till 
att det ställs krav på att tillämpa en riskbaserad metodik redan innan vattnet når 
vattenverket då det är svårt att rena vatten om man inte vet vad det ska renas ifrån. Att 
kraven utökas till att omfatta tillrinningsområdet och blir en del av miljölagstiftningen 
och vattenförvaltningen är även positivt för vattenförvaltningsarbetet. Vidare noterar 
nämnden även att förslaget om riskbaserad metod i senare led kan innebära att det blir 
tydligare riktlinjer för tillsyn gällande dricksvatten vid tillsyn av flerbostadsfastigheter.  

Miljö- och klimatnämnden ser positivt på att det införs bestämmelser som syftar till att 
komma till rätta med vattenläckage i distributionsnätet då detta är ett generellt problem 
inom dricksvattenproduktionen. Vidare ser nämnden positivt på att det införs 
gemensamma bestämmelser om material i kontakt med dricksvatten då sådan reglering 
saknats samt på förändringar i befintlig lagstiftning så att den nya lagen harmoniseras 
med befintliga lagar.  
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Förvaltnings AB Framtiden 
Förvaltnings AB Framtidens övergripande bedömning är att de förslag till förändringar i 
lagar och förordningar som utredningen föreslår är relevanta och på ett lämpligt sätt 
bidrar till att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet och tar ett helhetsgrepp om 
systemet för dricksvattenförsörjning. De föreslagna förändringarna bedöms inte ha någon 
större påverkan på bolagets verksamhet i dagsläget.  

Bolaget konstaterar att förslaget troligen kommer att innebära en ökad tydlighet avseende 
vilka material som får användas i installationer i fastigheter. Detta bedömer bolaget 
kommer kunna medföra positiva konsekvenser och minskade risker för att olämpliga 
material används vid nyproduktion eller renoveringar. En utökad övervakning och de 
eventuella åtgärder som krävs för att minska vattenläckage bedöms som positivt för att 
säkra tillgången till dricksvatten av god kvalitet likaså de minskade riskerna för att 
skadliga ämnen passerar dricksvattensystemet. 

Förslaget till fördelning av ansvar för genomförande, uppföljning och övervakning 
mellan olika myndigheter och andra aktörer bedömer bolaget som lämpligt och naturligt. 

En möjlig risk med förslaget är att ökade kostnader för åtgärder i ledningsnätet, 
övervakning och tillsyn leder till ökade kostnader för dricksvatten och därmed höjningar 
av taxan för vatten och avlopp.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets övergripande bedömning är att de flesta förslag till förändringar i 
lagar och förordningar som utredningen föreslår är relevanta och på ett lämpligt sätt 
bidrar till att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet och tar ett helhetsgrepp om 
systemet för dricksvattenförsörjning. Förslagen innebär eventuellt ökade kostnader för 
åtgärder i ledningsnätet, övervakning och tillsyn vilket i så fall kan innebära högre 
kostnader för dricksvatten och därmed höjningar av taxan för vatten och avlopp.  

Stadsledningskontoret ser positivt på att det införs krav på en riskbaserad metod för 
dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i dricksvattenproduktionskedjan. Det har 
redan sedan tidigare funnits krav på riskvärdering vid dricksvattenanläggningar 
exempelvis vattenverk och distributionsnät för dricksvatten. Det är också positivt att det 
ställs krav på att tillämpa en riskbaserad metodik redan innan vattnet når vattenverket. Att 
kraven utökas till att omfatta tillrinningsområdet och blir en del av miljölagstiftningen 
och vattenförvaltningen är positivt. Staden delar utredningens bedömning att miljöbalken 
behöver ändras för att genomföra direktivets krav på riskbedömning inom 
tillrinningsområden, det finns dock otydligheter i utredningen kring hur parametrar för 
råvattenkvalitet ska kopplas till miljökvalitetsnormer och vattenförvaltningen. Stadens 
bedömning är att länsstyrelserna har bäst förutsättningar att tillämpa den riskbaserade 
metoden avseende tillrinningsområden och inte vattenmyndigheterna. 

Göteborgs Stad ser positivt på att det införs bestämmelser som syftar till att komma till 
rätta med vattenläckage i distributionsnätet då detta är ett generellt problem inom 
dricksvattenproduktionen. Vattenläckage orsakar stor förlust av vatten och kan bland 
annat orsaka dricksvattenrelaterade problem.  

Göteborgs Stad är positiv till att det införs gemensamma bestämmelser om material i 
kontakt med dricksvatten då sådan reglering saknats. Förslaget kommer troligen att 
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innebära en ökad tydlighet avseende vilka material som får användas i installationer i 
fastigheter. Detta bedöms kunna medföra positiva konsekvenser och minskade risker för 
att olämpliga material används vid nyproduktion eller renoveringar. Staden stödjer att 
Boverket föreslås som ansvarig för samordning av frågor om material och produkter i 
kontakt med dricksvatten. Staden ser ett behov av tydliga gemensamma riktlinjer kring 
vad som skall uppfyllas och hur det kan kontrolleras avseende tillsyn av material i 
kontakt med dricksvatten.  

Göteborgs Stads övergripande bedömning är att förslagen på förändringarna leder till 
säkrare dricksvatten samt bidrar på ett positivt sätt till vattenförvaltningsarbetet. Staden 
har dock synpunkter på en mer detaljerad nivå som framgår i bilaga 6 a. 

 

 

 

 

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Svar på remiss - Betänkandet En säker 
tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 
2021:81)  

§ 13, 1046/21 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-14, med bilagor.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Dag för justering 

2022-02-08 

Vid protokollet 

 

Byggnadsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Sekreterare 

Sofie Wäremalm 

 

 



 

Stadsbyggnadskontoret 
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Svar på remiss - Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av 
god kvalitet (SOU 2021:81) 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden  

1. Tjänsteutlåtandet godkänns. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Göteborgs Stad har fått en remiss från Näringsdepartementet avseende betänkandet En 

säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2018:81) enligt 

dricksvattendirektivet1. 

I betänkandet föreslås hur EU:s nya dricksvattendirektiv ska genomföras i svensk rätt och 

det finns förslag till ändringar i svensk lagstiftning för att genomföra direktivet. Det finns 

även förslag kring vilka myndigheter som ska ansvara för de nya frågor som behandlas i 

direktivet och deras befogenheter.  

För stadsbyggnadskontoret innebär förslaget att byggnadsnämnden ska utöva tillsyn över 

att nya bestämmelser kring material i kontakt med vatten följs och kan besluta om 

förelägganden som kan förenas med vite. Stadsbyggnadskontoret är positiva till de 

förslag i betänkandet som berör byggnadsnämndens ansvarsområden. Det mesta av 

innehållet i betänkandet berör dock inte byggnadsnämnden utan andra nämnder i staden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förslaget i betänkandet innebär ingen betydande ändring som innebär något stort merjobb 

för stadsbyggnadskontoret i samband med byggnadsnämndens utökade ansvar för tillsyn. 

Förslaget innebär också att byggnadsnämnden kan besluta om förelägganden som kan 

förenas med vite. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 

Förslaget innebär en säkrare tillgång till god dricksvattenkvalitet för fler människor. 2020 

års dricksvattendirektiv ställer krav på att medlemsstaterna ska förbättra eller upprätthålla 

tillgången till dricksvatten, särskilt för utsatta och marginaliserade grupper. Utredningen 

 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten 

på dricksvatten (omarbetning). 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-01-14 

Byggnadsnämnden 2022-02-08 

Diarienummer 1046/21 

 

Handläggare: Lisa Ekström 

Telefon: 031-368 15 17 

E-post: lisa.ekstrom@sbk.goteborg.se  
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bedömer dock att det inte behövs några författningsändringar för att genomföra direktivet 

i denna del.  

 

Bilagor 

1. Näringsdepartementet - Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av 

god kvalitet (SOU 2021:81) 

2. Remissinstanser Näringsdepartementet - Betänkandet En säker tillgång till 

dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81) 

3. Remissutskick SLK Näringsdepartementet - Betänkandet En säker tillgång 

till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)  
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Ärendet  

Göteborgs Stad har fått en remiss från Näringsdepartementet avseende betänkandet En 

säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81) med bakgrund i 

dricksvattendirektivet. Stadsledningskontoret har översänt ärendet till kretslopp och 

vattennämnden, miljö- och klimatnämnden, byggnadsnämnden och Förvaltnings AB 

Framtiden för yttrande. Stadsledningskontoret önskar svar på remissen senast 10 februari 

2022. 

Remissen består av betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 

2021:81) med bakgrund i dricksvattendirektivet2. 

  

Beskrivning av ärendet 

EU:s nya dricksvattendirektiv ersätter ett äldre direktiv från 1998 och syftar till att 

säkerställa att dricksvatten är hälsosamt och rent samt att tillgången till dricksvatten 

förbättras. Direktivet innehåller dessutom flera nyheter, bland annat skärpta bestämmelser 

om dricksvattenkvalitet och ökad tillgång till dricksvatten, förbättrad information till 

allmänheten samt nya regler för material i kontakt med dricksvatten. 

Betänkandet är ett förslag till hur dricksvattendirektivet ska genomföras i svensk rätt. 

Bland annat har utredningen kartlagt hur svensk rätt förhåller sig till 2020 års 

dricksvattendirektiv, utrett om det finns några gränsdragningsproblem när det gäller de 

unionsrättsliga och nationella regelverk och analyserat hur eventuella överlappningar i 

regelverken kan hanteras. I dricksvattendirektivet fastställs minimikrav för dricksvatten 

och åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att säkerställa att kraven följs.  

Medlemsstaterna ska enligt 2020 års dricksvattendirektiv säkerställa att material som 

kommer i kontakt med dricksvatten uppfyller vissa krav. Endast produkter som innehåller 

slutmaterial som har godkänts i enlighet med direktivet får släppas ut på marknaden. 

Enligt utredningens bedömning bör reglering om material i kontakt med dricksvatten 

införas i plan- och bygglagstiftningen. Utredningen föreslår att ett nytt stycke ska införas 

i 3 kap. 9 § plan- och byggförordningen (2011:338) som reglerar vilka allmänna krav som 

ska gälla för sådana material. För att kunna göra detta föreslås även ett nytt stycke i kap 

16 i plan- och bygglagen (2010:900) om att regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för sådana material och 

produkter avsedda att komma i kontakt med dricksvatten.  

Den kommunala byggnadsnämnden ansvarar enligt 8 kap. 2 § 1 plan och 

byggförordningen för tillsynen över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt plan- 

och bygglagen och enligt föreskrifter i anslutning till lagen. Byggnadsnämnden kommer 

därmed vara behörig att utöva tillsyn över att byggherren uppfyller kraven på material i 

kontakt med dricksvatten som enligt utredningens förslag ska regleras i 3 kap. 9 § plan- 

och byggförordningen. 

De kommunala byggnadsnämnderna kommer få vissa nya uppgifter vad gäller tillsyn av 

material i kontakt med dricksvatten i samband med nybyggnad, ändring och underhåll av 

byggnadsverk. Det finns ingen möjlighet att ta ut avgift för denna tillsyn. Utredningen 

 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten 

på dricksvatten (omarbetning). 



 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande strategiska 4 (4) 

bedömer inte att tillsynen kommer bli så omfattande att det kommer påverka nämndernas 

kostnader i någon större omfattning. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Stadsbyggnadskontoret anser att förslaget till förändrad lagstiftning är bra och att det är 

positivt att Boverket föreslås som ansvarig för samordning av frågor om material och 

produkter i kontakt med dricksvatten. För de nya uppgifterna för byggnadsnämnden 

avseende tillsyn av material i kontakt med dricksvatten finns ett behov av tydliga 

gemensamma riktlinjer och material kring vad som skall uppfyllas och hur det kan 

kontrolleras. 

I övrigt avstår kontoret från att lämna synpunkter och göra närmare bedömningar då 

ändringarna inte påverkar byggnadsnämndens ansvarsområden. 

 

Stadsbyggnadskontoret  

 

 

Henrik Kant  

 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Alexander Danilovic  

 

Tf Chef Strategiska avdelningen  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2022-02-10 

§ 40 1027/21 

Remissvar betänkandet En säker tillgång till dricksvatten 
av god kvalitet 
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden beslutar att översända yttrandet till 

kommunstyrelsen som svar på remissen. 

 

Tidigare behandling 

Information i ärendet lämnades vid Kretslopp och vattennämndens sammanträde 

2022-01-19, § 8. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2022-01-24 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Justering 

Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2022-02-10 

 

Vid protokollet 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Sekreterare 

 

________________________ 

Emilia Dahlstedt 

 

 



 

 

Kretslopp och vattennämnden 
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Ordförande 

 

________________________ 

Claes Johansson 

 

Justerande 

 

________________________ 

Jöran Fagerlund 
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Remissvar En säker tillgång till dricksvatten av 
god kvalitet  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att översända yttrandet till 

kommunstyrelsen som svar på remissen. 

2. Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad.  

Sammanfattning 

Ärendet har 2022-01-19 § 8 varit ett informationsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. Nämnden har att yttra sig över remiss från Näringsdepartementet om 

betänkandet En säker tillgång till råvatten av god kvalitet från 2020 års 

dricksvattenutredning SOU 2021:81. Betänkandet föreslår hur Dricksvattendirektivet 

2020/2184 ska genomföras i svensk rätt. Svarstiden till Näringsdepartementet är till 7 

mars 2022. 

Betänkandet som utredningen tagit fram är mycket väl genomfört för den korta tid 

som stod till förfogande. Utredningen ger tydliga förslag på vilken myndighet som bör 

ansvara för vad i implementeringen av direktivet, däremot saknas det beskrivningar 

om hur arbetet ska gå till.  

Att direktivet nu ställer krav på att en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet är en 

bra grund, dock är det viktigt att implementeringen nu sker på bästa möjliga sätt. Vad 

införandet av direktivet innebär för läckagehanteringen innehåller stora osäkerheter 

kring vilka kostnader som kan uppkomma, beroende på hur tröskelvärdet för vårt nät 

bedöms. 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Bilagor 

1. En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet, SOU 2021:81 (regeringen.se) 

Kretslopp och vatten 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-01-24 

Diarienummer 1027/21 

 

Stab Strategisk samordning, avdelningar Projekt och 

utveckling samt Ledningsnät 

Lena Blom, Behroz Haidarian, Henrik Rydberg, Kajsa 

Engblom, Kristina Holm, Olof Bergstedt, Roger 

Andersson 

Telefon: 031-368 27 28 

E-post: lena.blom@kretsloppochvatten.goteborg.se 

 

https://www.regeringen.se/4a9275/contentassets/ac900ddb87894bffa2f8ba58b2fb90bd/en-saker-tillgang-till-dricksvatten-av-god-kvalitet-sou-202181.pdf
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att yttra sig över remiss från Näringsdepartementet 

om betänkande En säker tillgång till råvatten av god kvalitet från 2020 års 

dricksvattenutredning SOU 2021:81. Svarstiden till Näringsdepartementet är till 7 

mars 2022. Stadens samlade svar avses tas upp för beslut i kommunstyrelsen under 

februari. Yttrandet ska ha inkommit stadsledningskontoret senast 10 februari. 

Beskrivning av ärendet 

Uppdraget för utredningen var att föreslå hur 2020 års dricksvattendirektiv ska 

genomföras i svensk rätt. Texterna nedan om utredningens förslag är inte ordagranna, 

utan utgörs av utdrag och sammanfattningar för att möjliggöra en beskrivning av och 

förenkla föreliggande remissförslag.  

2020 års dricksvattendirektiv är en revidering av 1998 års dricksvattendirektiv 

(Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 

om kvaliteten på dricksvatten). Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna 

senast den 12 januari 2023. Samtidigt upphör 1998 års dricksvattendirektiv att gälla. 

Kretslopp och vatten har tidigare tillsammans med bl a nationell och europeisk 

branschorganisation samt tyska myndigheter lämnat en hel del synpunkter på den 

första versionen av nytt direktiv. Den slutliga föreliggande versionen är i det stora hela 

ändamålsenlig. Kommande steg i implementeringen med nya föreskrifter kommer att 

vara avgörande för om direktivets syfte uppnås och om kostnad/nytta blir god för VA-

kollektivet.    

Precis som i det tidigare dricksvattendirektivet fastställs i 2020 års dricksvattendirektiv 

minimikrav för dricksvatten och åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att 

säkerställa att kraven följs. 2020 års dricksvattendirektiv skiljer sig emellertid från det 

nuvarande dricksvattendirektivet i flera avseenden. En grundläggande skillnad är att 

det nya dricksvattendirektivet ställer krav på att det ska införas en riskbaserad metod 

för dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i dricksvattenproduktionskedjan. 

Vidare införs bestämmelser som syftar till att komma till rätta med vattenläckage. 

Direktivet innehåller även bestämmelser om material i kontakt med dricksvatten. 

Dessutom ställer 2020 års dricksvattendirektiv krav på medlemsstaterna att förbättra 

tillgången till dricksvatten och att främja användningen av dricksvatten ur kran. 

Direktivet ställer också krav på medlemsstaterna att rapportera till EU beträffande 

olika frågor av betydelse för tillämpningen. Förslag på hur ansvarsfördelningen ska se 

ut mellan myndigheter finns i Tabell 1. 
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Tabell 1. Förslag ansvarsfördelning enligt 2020 års dricksvattenutredning. 

 

Riskbaserad metod  

Den riskbaserade metoden för dricksvattensäkerhet som ska införas i svensk rätt består 

av tre komponenter, tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten, 

försörjningssystemet och fastighetsinstallationer (figur 1). Syftet med den riskbaserade 

metoden är bland annat att bättre förebygga risker och se till att åtgärder i första hand 

vidtas vid utsläppskällan. Helt genomförd bör metoden kunna förebygga 

skadeverkningar av utsläpp liknande de uppmärksammade utsläppen av PFAS.  
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Figur 1. Tre komponenter för den riskbaserade metoden avseende dricksvattensäkerhet. 

 

Material, beredningskemikalier och filtermaterial i kontakt med dricksvatten 

Medlemsstaterna ska enligt 2020 års dricksvattendirektiv säkerställa att material som 

kommer i kontakt med dricksvatten uppfyller vissa krav. Enligt denna bestämmelse 

ska medlemsstaterna säkerställa att material, som är avsedda att användas i nya 

installationer eller, om det rör sig om reparationer eller ombyggnad, i befintliga 

installationer för uttag, beredning, lagring eller distribution av dricksvatten, och som 

kommer i kontakt med sådant vatten, ska uppfylla vissa krav. Endast produkter som 

innehåller slutmaterial som har godkänts i enlighet med direktivet får släppas ut på 

marknaden. Marknadskontrollförordningen ska tillämpas på produkter som är avsedda 

att komma i kontakt med dricksvatten. Enligt utredningens bedömning bör reglering 

om material i kontakt med dricksvatten införas i plan- och bygglagstiftningen. 

Vattenläckage  

Genom 2020 års dricksvattendirektiv införs en skyldighet för medlemsstaterna att 

bedöma vattenläckagenivåer och överlämna resultaten till kommissionen inom en viss 

tid. Utredningen föreslår att regeringen ska uppdra åt Livsmedelsverket att ta fram en 

rapport om Sveriges läckagenivåer. Om Sveriges läckagenivåer visar sig överstiga det 

av kommissionen framtida fastställda tröskelvärdet ska regeringen enligt utredningens 

förslag besluta om en handlingsplan med åtgärder som ska vidtas för att minska 

läckagenivån. Förslaget är att regeringen bör lämna ett särskilt uppdrag till Havs- och 

vattenmyndigheten att ta fram ett förslag till sådan plan. 
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Övervakning och bristande iakttagande 

Medlemsstaterna ska enligt 2020 års dricksvattendirektiv vidta alla åtgärder som 

behövs för att säkerställa att det utförs regelbunden övervakning av dricksvattnets 

kvalitet. Det ska också upprättas övervakningsprogram som enligt direktivet ska bestå 

av olika delar, som till exempel övervakning gällande dricksvattenproduktionen och 

distributionen, riskbedömningen avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter och 

riskbedömningen avseende fastighetsinstallationerna. Den verksamhetsutövare som 

producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska enligt utredningens förslag vara 

ansvarig för att övervaka dricksvattnet och upprätta övervakningsprogram för de delar 

som rör själva försörjningssystemet. Verksamhetsutövaren bör även vara skyldig att 

vidta avhjälpande åtgärder och ge rådgivning samt information till konsumenterna vid 

bristande iakttagande av fastställda parametervärden. 

Förbättrad tillgång till dricksvatten  

2020 års dricksvattendirektiv ställer krav på att medlemsstaterna ska förbättra eller 

upprätthålla tillgången till dricksvatten, särskilt för utsatta och marginaliserade 

grupper. Utredningen bedömer dock att det inte behövs några författningsändringar för 

att genomföra direktivet i denna del. Anledningen till att vissa grupper har en bristande 

tillgång till dricksvatten beror många gånger på avsaknad av ett stadigvarande boende. 

Rapportering 

Enligt bestämmelser i 2020 års dricksvattendirektiv ska medlemsstaterna upprätta 

olika dataset där uppgifter om förbättrad tillgång till dricksvatten och främjandet av 

dess användning, riskbedömningen och riskhantering avseende tillrinningsområdena 

för uttagspunkter för dricksvatten, riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer, 

vissa övervakningsresultat och information om dricksvattenrelaterade incidenter samt 

uppgifter om undantag som beviljats i enlighet med artikel 15.1 ska föras in. 

Information till allmänheten  

Medlemsstaterna ska enligt direktivet säkerställa att viss information om dricksvatten 

finns tillgänglig för eller i vissa fall lämnas direkt till allmänheten på ett 

användarvänligt och lämpligt sätt. 

Sanktioner  

Enligt 2020 års dricksvattendirektiv ska medlemsstaterna fastställa effektiva, 

proportionerliga och avskräckande sanktioner för överträdelser av nationella 

bestämmelser som har antagits enligt direktivet. Utredningen föreslår att 

Livsmedelsverket ska få möjlighet att förelägga den verksamhetsutövare som 

producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning att 
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lämna in den information som myndigheten behöver för att kunna rapportera uppgifter 

enligt artikel 18 i direktivet. 

Ikraftträdande  

De författningsförändringar som föreslås i betänkandet ska träda i kraft den 1 januari 

2023. 

Förvaltningens bedömning 

Allmänna kommentarer 

Förvaltningen anser att det nya dricksvattendirektivet är en god grund och innehåller 

mycket bra formuleringar för att medlemsstaterna ska kunna arbeta med att leverera ett 

säkert dricksvatten av god kvalitét. 

Utredningen ger en god bild av den stora flora av myndigheter som i nuläget redan har 

olika ansvar när det gäller dricksvatten och svårigheterna med att implementera genom 

justeringar av befintlig lagstiftning. Utredningen även tydliga förslag på vilken 

myndighet som bör ansvara för vad i implementeringen av de olika artiklarna i 

direktivet. Däremot finns inte beskrivet hur detta ska gå till, därför är utfallet av 

genomförandet fortfarande osäkert, vilket riskerar att syftet med direktivet blir svårt att 

uppfylla.  

Kretslopp och vatten anser att utredningens övervägande om att behålla befintlig 

myndighetsstruktur får en alltför stor tyngd. Detta med tanke på det idag finns ett stort 

antal myndigheter med olika ansvar för vatten, men ingen som tar ett helhetsansvar för 

dricksvattenaspekter.   

Sammanfattning av förvaltningens synpunkter 

• Utredningens övervägande om att behålla befintlig myndighetsstruktur får en alltför 

stor tyngd. Dessutom är ansvaret idag uppdelat på flera myndigheter vilket ger en 

otydlighet. Förvaltningen anser även att antal myndigheter som är involverade i 

dricksvattenreglering inte ska utökas. 

• Förvaltningen delar ej utredningens förslag att Folkhälsomyndigheten ska fastställa de 

parametervärden som är angivna i Bilaga 1D i direktivet.  

• Utan att krav på nya provpunkter ställts, är det osäkert huruvida Livsmedelsverket 

nationellt kommer styra kvalitetskrav för dricksvattenföreskrifter på utgående 

dricksvatten. 

• Förvaltningen delar utredningens bedömning att miljöbalken behöver ändras för att 

genomföra direktivets krav på riskbedömning inom tillrinningsområden, det finns 

dock otydligheter i utredningen kring hur parametrar för råvattenkvalitet ska kopplas 

till miljökvalitetsnormer och vattenförvaltningen. 
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• Förvaltningens bedömning är att länsstyrelserna har bäst förutsättningar att tillämpa 

den riskbaserade metoden avseende tillrinningsområden och inte 

vattenmyndigheterna. 

• Förvaltningen anser även att de myndigheter som svarar för den riskbaserade metoden 

för tillrinningsområden inte ska få någon styrande roll när det gäller 

råvattenkontrollen. Därmed minskar risken för att VA-kollektiven felaktigt påförs 

kostnader för allmän miljöövervakning, då vattenproducenternas råvattenkontroll inte 

ska användas för att rätta till brister i den skattefinansierade miljöövervakningen. 

• Att kvaliteten och renheten på beredningskemikalier ska garanteras genom befintliga 

standarder kan komma att bli problematiskt under en genomförandefas då tex 

kemikalieleverantörer inte fullt ut följer de europeiska standarderna, samt vissa av 

standarderna dessutom inte är kvalitetsmässigt tillräckliga. 

• Ansvaret över insamling av data om läckage samt tillsyn av åtgärder bör ligga på en 

myndighet. Förvaltningen anser att Livsmedelsverket är lämpligast att hantera detta. 

 

Kap 9 Parametervärden och punkten där dessa ska iakttas 

Utredningens förslag: Livsmedelsverket ska utifrån befintliga bemyndiganden i 

livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) besluta om vilka 

parametervärden som ska fastställas för del A, B och C i bilaga I. Utredningen föreslår 

i kapitel 10 att Folkhälsomyndigheten ska få ansvar för att utföra riskbedömningen 

avseende fastighetsinstallationer. I denna ingår ett visst mått av övervakning, vilket då 

gäller legionella och bly. Folkhälsomyndigheten ska besluta om vilka parametevärden 

som ska gälla för del D i bilaga I. 

Förvaltningens bedömning: Kretslopp och vatten delar utredningens förslag att 

Livsmedelsverket ska besluta om fastställande av parametervärden i Bilaga I del A, B 

och C. Gällande del C konstaterar vi att det finns en lång nationell historik av att 

skydda människors hälsa genom åtgärdskrav på nivån ”tjänligt med anmärkning” och i 

och med detta minimera risken för otjänligt vatten. I direktivet är närmaste 

motsvarighet Bilaga I Del C indikatorparametrar. SOU 2021:81 bedömer ej vilken 

status Bilaga I Del C kan komma att ges. Förvaltningen anser inte att samtliga 

parametrar i Bilaga I Del C är hälsomässigt påverkande, vilket bör beaktas vid 

Livsmedelsverkets implementering i ny dricksvattenföreskrift. 

Kretslopp och vatten delar ej utredningens förslag att Folkhälsomyndigheten generellt 

fastställer de parametervärden som finns i del D i bilaga I. Exempelvis regleras bly i 

Bilaga I del B och ska provtas ospolat för att representera fastighetspåverkan. Samma 

parameter ska även enligt förslaget på samma platser (hos användaren exempelvis i 

prioriterade fastigheter) fastställas av Folkhälsomyndigheten vilket blir otydligt. Att 

folkhälsomyndighetens ansvar för en riskbaserad metod för fastighetsinstallationer 

skulle istället kunna utmynna i parametervärdesrekommendation för 

Livsmedelsverkets värdering och fastställande avseende kallvatten. 
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Denna utredning konstaterar att inga nya provpunktskrav ställts utan redan omfattas av 

befintlig reglering. Det är därför oklart för förvaltningen huruvida Livsmedelsverket 

kan komma att styra kvalitetskrav för dricksvattenföreskrifter på utgående 

dricksvatten, såsom parametervärden, provpunkter och frekvenser, vilket kan vara helt 

centralt för skydd av människors hälsa. Provpunkterna ”uttagspunkt för dricksvatten” 

respektive ”utgående dricksvatten” bedömer kretslopp och vatten vara centrala för 

implementering av en riskbaserad metod för tillrinningsområden respektive 

försörjningssystemet. 

Kapitel 10 Riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet (Artikel 7-10)  

10.1.4 Utgångspunkter vid genomförandet av riskbaserad metod 

Förvaltningens bedömning: Utredningens ambition att använda befintlig 

myndighetsstruktur leder till flera utmaningar exempelvis för att hålla ihop 

riskvärderingen från tillrinningsområde till tappkran samt att 

drickvattenproducenter/leverantörer ska leverera uppgifter till flera olika myndigheter. 

10.2 Tillrinningsområden avseende uttagspunkter för dricksvatten 

Utredningens förslag: Nya bestämmelser ska införas i miljöbalken och 

vattenförvaltningsförordningen för att genomföra direktivets krav om riskbedömning 

och riskhantering avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten i 

svensk rätt. Det framgår av dessa bestämmelser att det är vattenmyndigheterna som 

ska utföra riskbedömningen och besluta om riskhanteringsåtgärder. Havs- och 

vattenmyndigheten och SGU får inom sina respektive ansvarsområden meddela 

föreskrifter om riskbedömningen. Havs- och vattenmyndighetens samlade ansvar för 

vattenförvaltningen inbegriper även de uppgifter som följer av 2020 års 

dricksvattendirektiv. 

Begreppet tillrinningsområde innebär hela det område varifrån nederbörd eller annat 

vatten kan strömma mot eller avrinna till uttagspunkten för dricksvatten. Det är 

vattenmyndigheterna som ska bestämma tillrinningsområdena för uttagspunkter för 

dricksvatten inom respektive vattendistrikt. Eventuella gränsöverskridande 

tillrinningsområden får hanteras inom de kanaler som redan finns. 

Förvaltningens bedömning: Kretslopp och vatten delar utredningens bedömning att 

Miljöbalken behöver ändras för att genomföra direktivets krav. Nyttan med att koppla 

riskbedömning och riskhantering i tillrinningsområdet till Miljöbalken skulle kunna 

vara att låta riskhanteringen påverka tillståndsprocesserna för utsläpp genom t ex 

miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormerna bör i så fall utvecklas till att innehålla 

även parametrar viktiga för råvattenkvalitet, däribland mikrobiologiska parametrar. 

Utredningen verkar dock välja bort denna möjlighet just av skälet att det påverkar 

tillåtna utsläpp. Det finns därmed otydligheter i utredningen kring hur parametrar för 

råvattenkvalitet ska kopplas till miljökvalitetsnormer och vattenförvaltningen.  
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Avsaknaden av miljökvalitetsnormer för att skydda dricksvatten trots att 

vattenmyndigheterna har rätt införa sådana behöver inte betyda att behov saknas, 

snarare tvärt om. Även riskhanteringsåtgärder som föreslås av föreslagen myndighet 

ska vara kopplade till systemet med miljökvalitetsnormer. För att nå ett reellt skydd av 

vattenkvaliteten måste åtgärderna gälla även tillståndsprövningar.  

Då vattenmyndigheterna inte har några rättsliga mandat eller någon budget att styra 

med anser Kretslopp och vatten liksom Svenskt Vatten att de uppgifter som artikel 8 

innebär, på sikt bör flyttas till Länsstyrelserna. Länsstyrelserna ansvarar idag för den 

regionala miljöövervakningen, granskar vattenproducenternas riskbedömningar vid 

fastställande av vattenskyddsområden och har i allmänhet god kännedom om lokala 

förhållanden och har möjlighet att ingripa med stöd av restvattenlagen i händelse av 

vattenbrist. Därför är bedömningen att Länsstyrelserna har bäst förutsättningar att 

tillämpa den riskbaserade metoden avseende tillrinningsområden, så att resultaten 

håller tillräckligt hög kvalitet för att ligga till grund för vattenproducenternas 

bedömning av vilka parametrar som ska ingå i råvattenkontrollen. 

10.3 Råvattenkontrollen 

Utredningens förslag: Den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten har 

fortsatt ett ansvar att kontrollera det råvatten som tas in i vattenverket för att beredas 

till dricksvatten. Livsmedelsverket bör utifrån befintliga bemyndiganden i 

livsmedelslagen och livsmedelsförordningen förtydliga verksamhetsutövarens 

skyldigheter gällande denna kontroll i dricksvattenföreskrifterna. Livsmedelsverket 

och SGU bör få ett uppdrag att närmare undersöka hur råvattendata kan samlas in och 

hanteras samt hur vattenmyndigheterna kan få tillgång till de uppgifter som behövs i 

arbetet med vattenförvaltningen, beträffande riskbedömningen avseende 

tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten. 

Förvaltningens bedömning: Kretslopp och vatten delar bedömningen att 

drickvattenproducenten fortsatt ska ha ansvar för att kontrollera det råvatten som tas in 

och att det är Livsmedelsverket som bör föreskriva om denna kontroll.  

Kretslopp och vatten anser även att de myndigheter som svarar för den riskbaserade 

metoden för tillrinningsområden inte ska få någon styrande roll när det gäller 

råvattenkontrollen. Detta för att minska risken för att VA-kollektiven felaktigt påföras 

kostnader för allmän miljöövervakning, då vattenproducenternas råvattenkontroll inte 

ska användas för att rätta till brister i den skattefinansierade miljöövervakningen. 

Förvaltningen bedömer att identifiering av faror samt lämplig övervakning gällande 

”potentiell påverkan på dricksvattenkvaliteten som kan påverka människors hälsa” 

kommer att kräva åtminstone motsvarande återkommande utvidgad kontroll på 

råvatten för att möjliggöra den riskbaserade metoden för tillrinningsområde samt 

försörjningssystem. 
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Kretslopp och vattens erfarenhet är att nationell insamling av såväl råvatten- som 

dricksvattendata i perioder haft påtagliga kvalitetsbrister och delvis baserats på 

manuella och halvmanuella förfaranden. Kretslopp och vatten anser att det behövs ett 

väl fungerande kvalitetssäkrat system för rapportering vilket innebär att rapportering 

endast bör ske till en enda ”kvalitetsäker” datavärd. Det är också viktigt att 

föreskrifterna om råvattenkontroll är tillräckligt tydliga och utförliga för att säkerställa 

en enhetlig tillämpning i landet. 

Kretslopp och vattens erfarenhet av rapporteringen av råvattenkvalitet och 

dricksvattenkvalitet är att systemen kräver omfattande manuellt arbete under tidspress. 

Exempelvis har kvalitetsdata för råvatten redovisats som dricksvatten trots att de 

rapporterats (från VA huvudman) korrekt och viljan att korrigera felen har varit liten. 

Utredningen bör därför ange att rapporteringssystemen ska utformas och testas så de 

inte kräver onödig omfattande manuell hantering och uppgifterna ska kunna 

rapporteras in löpande istället för långt i efterhand under tidspress. Samt att den 

myndighet som begär in uppgifterna ska vara skyldig att rätta fel som uppstår i deras 

hantering. 

10.4 Försörjningssystemet 

Utredningens förslag: Det är den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten 

eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning som ska utföra 

riskbedömningen avseende försörjningssystemet. Verksamhetsutövaren ska beakta 

riskbedömningen avseende tillrinningsområdet i detta arbete. Det ska därför införas en 

bestämmelse med innebörden att vattenmyndigheten ska informera 

verksamhetsutövaren om myndighetens riskbedömning avseende tillrinningsområdet. 

Det är upp till Livsmedelsverket att utifrån befintliga bemyndiganden i 

livsmedelslagen och livsmedelsförordningen meddela de föreskrifter som i övrigt 

behövs för att genomföra artikel 9 i svensk rätt. Mindre verksamhetsutövare ska under 

de förutsättningar som anges i artikel 9 undantas från kravet på att utföra en 

riskbedömning avseende försörjningssystemet. Det får anses vara upp till 

Livsmedelsverket att göra en sådan beräkning och bedömning. 

Förvaltningens bedömning: Kretslopp och vatten håller med om att det är 

producenten/leverantören som ska riskbedöma försörjningssystemet.  

Riskerna i tillrinningsområdet är en viktig utgångspunkt för riskbedömningen av 

försörjningssystemet. Skrivningen om skyldigheten för den myndighet som utför 

behöver förtydligas. Det räcker inte med att myndigheten informerar om sin 

riskbedömning. I utredningen anges ”2020 års dricksvattendirektiv föreskriver också 

om att det ska ske utbyte av uppgifter mellan vattenproducenterna och den som utför 

riskbedömningen i tillrinningsområde.” Kretslopp och vatten förstår detta som 

ömsesidigt utbyte där verksamhetsutövaren får full tillgång till alla uppgifter.  
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Kretslopp och vatten håller med om att det är Livsmedelsverket som ska meddela 

föreskrifter för riskbedömningen. Föreskrifterna behöver tas fram i nära samverkan 

med vattenleverantörena och bör även fortsättningsvis vara baserade på faroanalys och 

kritiska styrpunkter HACCP (dvs. Hazard Analysis and Critical Control Point) och 

metoder för att bedöma mikrobiologisk barriärverkan. I direktivets skäl (19) till 

antagande anges: ”Detta direktiv innehåller huvudsakligen bestämmelser om 

övervakningsfrekvens i syfte att kontrollera efterlevnad, och endast begränsade 

bestämmelser om operativ övervakning. Ytterligare operativ övervakning kan vara 

nödvändig för att säkerställa att vattenberedningen fungerar korrekt. Hur sådan 

ytterligare övervakning ska utföras bör vattenleverantörerna själva få avgöra.”  

Direktivets förslag för operativ övervakning av somatiska kolifager med analys efter 

vissa steg i vattenberedningsprocessen om de påträffas i råvatten i koncentrationer > 

50 PFU /100 ml är ett exempel på behovet av samråd med vattenleverantörerna. Syftet 

”att fastställa log-reduktion genom befintliga barriärer och bedöma huruvida risken för 

att patogena virus inte elimineras är tillräckligt under kontroll” är vettigt.  Dock är 

förvaltningens erfarenhet att analys av somatiska kolifager efter reningssteg är mycket 

arbetskrävande utan att syftet uppnås. Kraven på analys av somatiska kolifager bör 

därför minimeras till fördel för andra analyser som uppfyller syftet.  

Kap 10.5 Riskbedömning av fastighetsinstallationer (Artikel 10)  

Utredningens förslag är att riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer bör 

utföras av Folkhälsomyndigheten. Riskbedömningen ska vara av övergripande 

karaktär och får inte avse enskild egendom. Den ska innefatta en allmän analys av de 

potentiella risker som är förknippade med sådana installationer och därmed relaterade 

produkter och material. Riskbedömningen innefattar viss övervakning av legionella 

och bly. En sådan övervakning får inriktas på prioriterade fastigheter. 

Förvaltningens bedömning Kretslopp och vatten anser att antal myndigheter som är 

involverade i dricksvattenreglering inte ska utökas. Att därför föreslå en ytterligare 

myndighet, Folkhälsomyndigheten, som föreskrivande myndighet bör undvikas, även 

för att undvika rapportering till ytterligare en myndighet.  

Kretslopp och vatten anser inte att det är lämpligt med två föreskrivande myndigheter, 

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket för gränsvärden i Bilaga 1 D. 

Folkhälsomyndighetens ansvar för en riskbaserad metod för fastighetsinstallationer 

skulle kunna utmynna i parametervärdesrekommendation för Livsmedelsverkets 

värdering och fastställande av gränsvärden avseende kallvatten. Riskbedömningen 

som utförs bör resultera i rekommendation till Livsmedelsverket om parametervärden 

som kan införas i dricksvattenföreskrifterna.  
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Kapitel 11 Material i kontakt med dricksvatten (Artikel 11 och bilaga 5) 

Utredningens förslag Reglering om material och produkter i kontakt med 

dricksvatten omfattas av plan- och bygglagens tillämpningsområde. De nya 

bestämmelser som föranleds av artikel 11 i 2020 års dricksvattendirektiv ska därför 

huvudsakligen samlas i plan- och bygglagstiftningen. Boverket bör utöva 

marknadskontroll med hjälp av Kemikalieinspektionen. Boverket ska också vara 

ansvarig för samordning av frågor om material och produkter som kommer i kontakt 

med dricksvatten. Vissa delar av artikel 11 kommer att kunna genomföras i svensk rätt 

först när kommissionens genomförandeakter finns på plats. 

Förvaltningens bedömning Utredningens förslag att Boverket kommer att få en 

ytterligare samordnande roll kommer att underlätta för hela kedjan från leverantören 

till vattenproducenten. Det är mycket bra att regelverket kring material i kontakt med 

dricksvatten tydliggörs både för dricksvattenproducenter och leverantörer, då det finns 

många osäkerheter inom detta område idag. Att det framöver kommer att införas 

specifika minimikrav för hygien avseende material som är avsedda att komma i 

kontakt med dricksvatten är positivt.  

Kapitel 12 Beredningskemikalier och filtermaterial i kontakt med dricksvatten 

(Artikel 12)  

Utredningens förslag Regleringen av beredningskemikalier och filtermaterial bör 

även framöver hanteras inom livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsverket har 

befogenhet att meddela de föreskrifter som behövs för att genomföra artikel 12 i 

svensk rätt. I det ansvaret ligger även att Livsmedelsverket bör lämna stöd och 

rådgivning kring beredningskemikalier och filtermaterial samt hur föreskrifterna ska 

tolkas. Det kommer ingå i den offentliga livsmedelskontrollen att se till att 

verksamhetsutövare som producerar och tillhandahåller dricksvatten uppfyller kraven 

på beredningskemikalier och filtermaterial. 

Beredningskemikaliers och filtermaterials renhet ska bedömas och kvaliteten 

garanteras genom användning av befintliga tillgängliga europeiska standarder. Detta 

innebär en förändring mot nuvarande reglering eftersom det inte idag finns någon 

tydlig koppling mellan kraven i dricksvattenföreskrifterna och de europeiska 

standarderna.  

Förvaltningens bedömning Att kvaliteten och renheten på beredningskemikalier ska 

garanteras genom befintliga standarder kan komma att bli problematiskt under en 

genomförandefas då tex kemikalieleverantörer inte fullt ut följer de europeiska 

standarderna. Vissa av standarderna för beredningskemikalier och filtermaterial är 

dessutom inte kvalitetsmässigt tillräckliga och dricksvattenleverantörer är tvungna att 

ställa hårdare krav än standarderna. Detta bör Livsmedelsverket ta i beaktande vid 

framtagande av föreskrifter och vägledning.   
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Kapitel 13 Vattenläckage (Artikel 4.3)  

Förvaltningen tycker att utredningens förslag totalt sett är bra och motiverade. Då det i 

dag inte finns någon uttrycklig reglering som säkerställer läckagekontroll genom 

underhåll och vem som bör ansvara för detta, är det bra att skapa en klar och tydlig 

reglering kring underhållsansvaret och tydliggöra huvudmannens roll och ansvar för 

detta. 

Kretslopp och vatten håller med Svenskt Vatten att det på grund av den i dagsläget 

svåröverskådliga lagstiftningen vad gäller dricksvattenläckage, är det bättre att lägga 

ansvaret över insamling av data om läckage samt eventuell framtagande av 

handlingsplan på en myndighet istället för två. Förvaltningen anser att 

Livsmedelsverket är lämpligast att hantera detta. 

Förvaltningen anser även att det vid bestämning av tröskelvärde för läckage är viktigt 

att beakta och ta hänsyn till individuella förutsättningar, utifrån inte minst 

markförhållanden samt befolkningstäthet för att inte riskera att få ouppnåeliga krav. 

Individuella tröskelvärden för att beräkna vattenförluster, som exempelvis kan mätas 

med SELL (Sustainable Economic Level of Leakage), kan vara lämpligare än ett 

gemensamt tröskelvärde som gäller för alla. 

Kapitel 15 Övervakning av dricksvatten och bristande iakttagande av 

parametervärden 

Utredningens förslag:  

Den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten eller tillhandahåller sådant från 

en distributionsanläggning ska vara ansvarig för att övervaka dricksvattnet och 

upprätta övervakningsprogram 

Livsmedelsverket ska med stöd av befintliga bemyndigande föreskriva om vilka 

skyldigheter som föreligger för verksamhetsutövaren. 

Det ska fortsatt finnas ett krav på att verksamhetsutövarens riskbedömning och 

övervakningsprogram fastställs av kontrollmyndigheten. 

Folkhälsomyndigheten ska ansvara för att den övervakning som ska ingå i 

riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer 

Motsvarande ansvar har vattenmyndigheterna för den övervakning som ska ingå i 

riskbedömningen avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten. 

Det är upp till Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) att inom sina ansvarsområden meddela ytterligare föreskrifter 
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Förvaltningens bedömning: Kretslopp och vatten delar utredningens bedömning 

kring verksamhetsutövarens- respektive Livsmedelsverkets skyldigheter, vilka i stor 

utsträckning redan implementerats. Utredningen SOU 2021:81 omnämner ”program 

för operativ övervakning” som ska innefattas i övervakningsprogrammen, men 

omfattningen av detta operativa övervakningsprogram förtydligas ej. 

Den övervakning som enligt förslaget faller under Folkhälsomyndighetens- respektive 

Havs- och vattenmyndigheten och SGU att reglera är svårbedömd för förvaltningen, ur 

ett resursperspektiv, och ställer krav på samordning vid implementering. 

Kapitel 16 En förbättrad tillgång till dricksvatten Artikel 16  

Utredningens förslag: Är att det inte behövs några lagändringar för att genomföra 

direktivets bestämmelse gällande att förbättra eller upprätthålla tillgång till 

dricksvatten. Inte heller i förhållande till utsatta och marginaliserade 

grupper behövs för närvarande några sådana ändringar. Detsamma gäller för 

direktivets bestämmelse om att främja användandet av dricksvatten 

genom att inomhus- och utomhusutrustning installeras på allmän plats.   

Länsstyrelsen ska ansvara för och följa upp frågan om att förbättra eller upprätthålla 

tillgång till dricksvatten och främjande av dricksvatten ur kran. Ett sådant ansvar ska 

framgå av förordningen om länsstyrelseinstruktion.   

Förvaltningens bedömning: Förvaltningen delar utredningens uppfattning att artikel 

16 inte medför något behov av ändrad lagstiftning i Sverige och att varje kommun 

själv bör få avgöra eventuellt behov av att installera utrustning på allmän plats för att 

främja användningen av dricksvatten. 

Kapitel 17 Information till allmänheten 

Utredningens förslag: Det ska införas en ny bestämmelse i livsmedelsförordningen 

(2006:813) om skyldighet för verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller 

dricksvatten att lämna information. Livsmedelsverket ska få lämna närmare 

föreskrifter om vilken information som ska lämnas och hållas tillgänglig för 

allmänheten. 

Förvaltningens bedömning: Kretslopp och vatten delar utredningens syn att 

föreskrivande av uppgiftslämnande hanteras i livsmedelslagstiftningen, med beaktande 

av olika säkerhetsaspekter. 

Kapitel 18 System för rapportering 

Utredningens förslag: Det är upp till respektive utpekad myndighet att fullgöra den 

rapporteringsskyldighet som följer av 2020 års dricksvattendirektiv genom att upprätta 

och därefter uppdatera de dataset som anges i artikel 18. Dataseten ska göras 
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tillgängliga för Europeiska kommissionen, Europeiska miljöbyrån och Europeiska 

centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. 

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den verksamhetsutövare 

som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att lämna uppgifter till 

Livsmedelsverket. 

Havs- och vattenmyndigheten ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 

b och som rör information om den risk-bedömning och riskhantering avseende 

tillrinningsområdena. Det är vattenmyndigheterna som ska förse Havs- och 

vattenmyndigheten med relevant underlag  

Folkhälsomyndigheten ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 b och 

som rör information om den riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer. 

Förvaltningens bedömning: Kretslopp och vatten konstaterar likt utredningen att 

antalet aktörer och mängden information som ska rapporteras ökar. Vi kan också 

konstatera att verksamhetsutövaren, utöver sitt grunduppdrag mot 

livsmedelslagstiftningen, även kan komma att beröras såsom primär rådatalämnare 

gentemot vattenmyndigheterna respektive Folkhälsomyndigheten. 

Skyldigheten för verksamhetsutövaren att rapportera måste vara styrd så att en och 

samma uppgift endast levereras mot en part, ”datavärd”. Om rapportering av samma 

typ av data, såsom exempelvis analysdata, krävs gentemot olika parter 

(SLV/HAV/SGU/FHM) bör detta ske på ett gemensamt format.  

Kretslopp och vattens erfarenhet är att verksamhetsutövarnas hittills begränsade 

nationella rapportering av råvatten- och dricksvattendata gentemot SGU och 

Livsmedelsverket krävt omfattande manuella insatser hos såväl rapportör som 

mottagare, med kvalitetsbrister som följd. Då utredningen endast pekar ut att varje 

behörig myndighet för sig upprättar dataset för sina respektive ansvarsområden ses en 

uppenbar risk att frågan om gemensam systematik för rapportering inte får det 

praktiska fokus som krävs. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kretslopp och vatten bedömer att införandet av direktivet kan innebära ökade 

kostnader beroende på exempelvis ökad övervakning och kontroll av råvatten och 

dricksvattenkvalitet, däremot finns det osäkerheter beroende på hur detta 

implementeras. Även ökande krav kring information och rapporteringsskyldighet finns 

det osäkerheter kring om kostnader ökas, men detta är troligen marginellt. 

Vad införandet av direktivet innebär för förvaltningens läckagehantering innehåller 

stora osäkerheter kring vilka kostnader som kan uppkomma, beroende på möjligt 

ökande krav och på hur tröskelvärdet för vårt nät bedöms. 
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Kretslopp och vatten bedömer att utredningens förslag kan leda till en osäkerhet och 

risk för onödiga kostnader för vattenanalyser och annan onödig administration.  

Det är även av stor vikt att så kallade gröna obligationer går att använda för framtida 

investeringar, dricksvattendirektivet ligger förhoppningsvis i linje med det. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Miljön bedöms bör gynnas av att drickvattendirektivet genomförs. Generationsmålet 

om ett hälsosamt och gott dricksvatten för framtida generationer gynnas liksom 

uppfyllandet av miljömålen, även miljö och klimatprogrammet och klimatstrategiska 

arbetet påverkas i positiv riktning av dricksvattendirektivet.  

Detta perspektiv följer en balans och kräver en värdering ur alla dimensionerna 

ekologisk, ekonomisk samt social. 

Bedömning ur social dimension 

Att direktivet genomförs beräknas ha en positiv effekt på hälsa, jämställdhet, 

mänskliga rättigheter och för barn bl.a. genom att alla får tillgång till ett hälsosamt och 

gott dricksvatten. 

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr MKN-2021-21951  
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss En säker tillgång 
till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81), SLK 1419/21 

Beslut 
1. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande över remiss En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81), 
till kommunstyrelsen. 

2. Miljö- och klimatnämnden förklarar protokollet avseende denna paragraf omedelbart 
justerat.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-01-27 med bilaga. 

Handlingar skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2022-02-08 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2022-02-09 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-02-08 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över 

Näringsdepartementets betänkande En säker 

tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 

2021:81), SLK 1419/21 

Förslag till beslut 

1. Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande över remiss En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81), 

till kommunstyrelsen. 

2. Miljö- och klimatnämnden förklarar protokollet avseende denna paragraf omedelbart 

justerat. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över 

Näringsdepartementets remiss En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 

2021:81, senast den 10 februari 2022. 

Det nya dricksvattendirektivet (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten är en 

revidering av 1998 års dricksvattendirektiv. Direktivet ska vara genomfört i 

medlemsstaterna senast den 12 januari 2023. Precis som i det tidigare 

dricksvattendirektivet fastställs i 2020 års dricksvattendirektiv minimikrav för 

dricksvatten och åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att säkerställa att kraven 

följs. Det nya dricksvattendirektivet skiljer sig från det nuvarande dricksvattendirektivet i 

flera avseenden. En grundläggande skillnad är att det nya dricksvattendirektivet ställer 

krav på att det ska införas en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet som omfattar 

alla faser i dricksvattenproduktionskedjan. Vidare införs bestämmelser som syftar till att 

komma till rätta med vattenläckage. Direktivet innehåller även bestämmelser om material 

i kontakt med dricksvatten. Direktivet ställer också krav på medlemsstaterna att 

rapportera till EU beträffande olika frågor av betydelse för tillämpningen. 

Av remissen framgår Näringsdepartementets förslag på hur det nya dricksvattendirektivet 

ska genomföras i svensk lagstiftning.   

Miljöförvaltningen ser positivt på förslagen till förändringarna och att det leder till 

säkrare dricksvatten samt bidrar till vattenförvaltningen. Miljöförvaltningen bedömer att 

många av förändringarna redan är omhändertagna i Göteborgs stad. 

 

Miljöförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-01-27 

Diarienummer 2021-21951 

 

Handläggare  

Sara Udéhn 

Telefon: 031-368 37 76 

E-post: sara.udehn@miljo.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilaga 

1. Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81).  
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Ärendet 

Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över 

Näringsdepartementets remiss En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 

2021:81), senast den 10 februari 2022. 

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till yttrande 

som redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 

Det nya dricksvattendirektivet (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten är en 

revidering av 1998 års dricksvattendirektiv. Direktivet ska vara genomfört i 

medlemsstaterna senast den 12 januari 2023. Samtidigt upphör 1998 års 

dricksvattendirektiv att gälla. Precis som i det tidigare dricksvattendirektivet fastställs i 

2020 års dricksvattendirektiv minimikrav för dricksvatten och åtgärder som 

medlemsstaterna måste vidta för att säkerställa att kraven följs. Det nya 

dricksvattendirektivet skiljer sig emellertid från det nuvarande dricksvattendirektivet i 

flera avseenden. En grundläggande skillnad är att det nya dricksvattendirektivet ställer 

krav på att det ska införas en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet som omfattar 

alla faser i dricksvattenproduktionskedjan. Vidare införs bestämmelser som syftar till att 

komma till rätta med vattenläckage. Direktivet innehåller även bestämmelser om material 

i kontakt med dricksvatten. Direktivet ställer också krav på medlemsstaterna att 

rapportera till EU beträffande olika frågor av betydelse för tillämpningen. 

Remissen från Näringsdepartementet föreslår hur det nya dricksvattendirektiv ska 

genomföras i svensk lagstiftning. 

Näringsdepartementets förslag 

Riskbaserad metod 

I betänkandet föreslås att en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet bestående av tre 

delar införs i svensk rätt. De tre delar som riskbedömningen ska omfatta är, 

tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten, försörjningssystemet och 

fastighetsinstallationer. Syftet med den riskbaserade metoden är bland annat att bättre 

förebygga risker och se till att åtgärder i första hand vidtas vid utsläppskällan. Helt 

genomförd antas metoden kunna förebygga skadeverkningar av utsläpp liknande de 

uppmärksammade utsläppen av PFAS. 

Riskbedömningen och riskhanteringen avseende tillrinningsområden för uttagspunkter för 

dricksvatten har enligt det nya dricksvattendirektivet nära kopplingar till EU:s 

ramdirektiv för vatten. I Sverige är det vattenmyndigheterna som huvudsakligen utför de 

uppgifter som följer av EU:s ramdirektiv för vatten. I betänkandet föreslås därför att även 

riskbedömningen avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten ska 

utföras av vattenmyndigheterna. Vattenmyndigheterna bör även på grundval av 

riskbedömningen ha rätt att besluta om riskhanteringsåtgärder. Sådana åtgärder kan vara 

både förebyggande och begränsande, men kan även handla om ytterligare övervakning i 

tillrinningsområdena. Förebyggande och begränsande åtgärder bör rikta sig mot 

myndigheter och kommuner, som i sin tur med hjälp av befintliga styrmedel får omsätta 

åtgärderna i praktiken. 
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För att genomföra direktivet i enlighet med utredningens förslag krävs 

författningsändringar i 5 kap. miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660). 

Den råvattenkontroll som verksamhetsutövare som producerar dricksvatten utför bör även 

fortsatt göras tillgänglig för vattenmyndigheterna. Idag sker det på frivillig väg genom att 

sådana uppgifter lämnas till SGU, som vattenmyndigheterna i sin tur kan få uppgifter av.  

Regeringen föreslås ge ett uppdrag till Livsmedelsverket och SGU att närmare utreda 

formerna för ett nytt system för insamling av data från råvattenkontroll. Av det nya 

dricksvattendirektivet framgår att det är vattenleverantören som ska utföra 

riskbedömningen avseende försörjningssystemet. Utredningen bedömer att begreppet 

vattenleverantör i detta sammanhang motsvarar den verksamhetsutövare som producerar 

eller tillhandahåller dricksvatten från en distributionsanläggning. För flertalet 

verksamhetsutövare innebär dessa bestämmelser i det nya dricksvattendirektiv i praktiken 

inte att de får en helt ny uppgift, eftersom dessa redan idag utför ett betydande arbete när 

det gäller riskbedömning och riskhantering. Det är Livsmedelsverkets uppdrag att utifrån 

befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen 

(2006:813) meddela de föreskrifter som behövs för att genomföra bestämmelserna i 

svensk lagstiftning. När det gäller riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer 

föreslås att den ska utföras av Folkhälsomyndigheten och att detta bör regleras i 9 kap. 

miljöbalken och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Riskbedömningen ska göras på ett övergripande plan och får inte avse enskild egendom. 

På grundval av riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer kan åtgärder behöva 

vidtas. Sådana kan till exempel handla om att meddela nya föreskrifter med stöd av 

befintliga bemyndiganden, utfärda ny vägledning eller lyfta frågan till lagstiftaren, om det 

behövs ett ändrat regelverk. Det kan också handla om att initiera utökad tillsyn eller på 

något annat sätt vidta åtgärder för att uppfylla kraven i direktivet. Det bör vara upp till 

varje berörd myndighet, länsstyrelse eller kommun att med tillgängliga styrmedel vidta de 

åtgärder som eventuellt visar sig behövas enligt riskbedömningen. 

Material, beredningskemikalier och filtermaterial i kontakt med dricksvatten 

Medlemsstaterna ska enligt det nya dricksvattendirektivet säkerställa att material som 

kommer i kontakt med dricksvatten uppfyller vissa krav. Endast produkter som innehåller 

slutmaterial som har godkänts i enlighet med direktivet får användas 

Marknadskontrollförordningen ska tillämpas på produkter som är avsedda att komma i 

kontakt med dricksvatten. En reglering av material i kontakt med dricksvatten bör införas 

i plan- och bygglagstiftningen. Utredningen föreslår att ett nytt stycke ska införas i 3 kap. 

9 § plan- och byggförordningen (2011:338) som reglerar vilka allmänna krav som ska 

gälla för sådana material. Den kommunala byggnadsnämnden ska utöva tillsyn över att 

bestämmelsen följs. Medlemsstaterna ska även enligt direktivet säkerställa att 

beredningskemikalier och filtermaterial som kommer i kontakt med dricksvatten 

uppfyller vissa krav. Regleringen av beredningskemikalier och filtermaterial bör även 

framöver hanteras inom livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsverket har befogenhet att 

meddela de föreskrifter som behövs för att genomföra bestämmelserna om 

beredningskemikalier och filtermaterial i svensk rätt. 
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Vattenläckage  

Genom det nya dricksvattendirektivet införs en skyldighet för medlemsstaterna att 

bedöma vattenläckagenivåer och överlämna resultaten till kommissionen inom en viss tid. 

Regeringen föreslås uppdra åt Livsmedelsverket att ta fram en rapport om Sveriges 

läckagenivåer. Om Sveriges läckagenivåer visar sig överstiga det av kommissionen 

framtida fastställda tröskelvärdet ska regeringen enligt utredningens förslag besluta om en 

handlingsplan med åtgärder som ska vidtas för att minska läckagenivån. Havs- och 

vattenmyndigheten bör få ett samordnande ansvar för tillsynen över att de åtgärder som 

framgår av handlingsplanen vidtas.  

Övervakning och bristande iakttagande  

Medlemsstaterna ska enligt det nya dricksvattendirektivet vidta alla åtgärder som behövs 

för att säkerställa att det utförs regelbunden övervakning av dricksvattnets kvalitet. Det 

ska också upprättas övervakningsprogram som enligt direktivet ska bestå av olika delar, 

som till exempel övervakning gällande dricksvattenproduktionen och distributionen, 

riskbedömningen avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter och riskbedömningen 

avseende fastighetsinstallationerna. Den verksamhetsutövare som producerar eller 

tillhandahåller dricksvatten ska vara ansvarig för att övervaka dricksvattnet och upprätta 

övervakningsprogram för de delar som rör själva försörjningssystemet. 

Verksamhetsutövaren bör även vara skyldig att vidta avhjälpande åtgärder och ge 

rådgivning samt information till konsumenterna vid bristande iakttagande av fastställda 

parametervärden.  

Förbättrad tillgång till dricksvatten  

Det nya dricksvattendirektivet ställer krav på att medlemsstaterna ska förbättra eller 

upprätthålla tillgången till dricksvatten, särskilt för utsatta och marginaliserade grupper. 

Utredningen bedömer dock att det inte behövs några författningsändringar för att 

genomföra direktivet i denna del.  

Rapportering  

Enligt bestämmelser i det nya dricksvattendirektivet ska medlemsstaterna upprätta olika 

dataset. Dataseten ska innehålla uppgift omförbättrad tillgång till dricksvatten och 

främjandet av dess användning, riskbedömningen och riskhantering avseende 

tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten, riskbedömningen avseende 

fastighetsinstallationer, vissa övervakningsresultat och information om 

dricksvattenrelaterade incidenter samt uppgifter om undantag som beviljats i enlighet 

med artikel 15.1 ska föras in. Utredningen föreslår att Livsmedelsverket ska ansvara för 

den rapportering som gäller förbättrad tillgång till dricksvatten och främjandet av dess 

användning, vissa övervakningsresultat och information om dricksvattenrelaterade 

incidenter samt uppgifter om undantag som beviljats i enlighet med artikel 15.1. När det 

gäller rapporteringen om riskbedömningen och riskhanteringen avseende 

tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten så bör denna fullgöras av Havs- 

och vattenmyndigheten. I fråga om riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer bör 

rapporteringen fullgöras av Folkhälsomyndigheten.  
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Information till allmänheten  

Medlemsstaterna ska enligt direktivet säkerställa att viss information om dricksvatten 

finns tillgänglig för eller i vissa fall lämnas direkt till allmänheten på ett användarvänligt 

och lämpligt sätt. I livsmedelsförordningen bör regleras att verksamhetsutövare som 

producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska lämna information till allmänheten enligt 

artikel 17.  

Sanktioner  

Enligt det nya dricksvattendirektivet ska medlemsstaterna fastställa effektiva, 

proportionerliga och avskräckande sanktioner för överträdelser av nationella 

bestämmelser som har antagits enligt direktivet. Livsmedelsverket föreslås få möjlighet 

att förelägga den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten eller tillhandahåller 

det från en distributionsanläggning att lämna in den information som myndigheten 

behöver för att kunna rapportera uppgifter enligt artikel 18 i direktivet. Den kommunala 

byggnadsnämnden kommer utöva tillsyn över att den nya regleringen som föreslås om 

material i kontakt med dricksvatten följs och kan besluta om förelägganden som kan 

förenas med vite. Vad gäller frågan om vilka sanktioner i övrigt som bör införas när det 

gäller material och produkter som kommer i kontakt med dricksvatten ska hanteras efter 

och med beaktande av den beredning som just nu pågår gällande anpassning av svensk 

lagstiftning till marknadskontrollförordningen.  

Författningsförändringar 

Remissen föreslår flera författningsförändringar för att kraven i direktivet ska kunna föras 

in i svensk lagstiftning. Exempelvis föreslås ändringar i miljöbalken (1998:808), 

livsmedelslagen (2006:804), förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd samt livsmedelsförordning (2006:813). Förändringarna innebär bland annat 

att det tydliggörs vad som avses med uttrycket dricksvatten. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens synpunkter på förslaget är: 

• Miljöförvaltningen ser positivt på att det införs krav på en riskbaserad metod för 

dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i dricksvattenproduktionskedjan. Det 

har redan sedan tidigare funnits krav på riskvärdering vid dricksvattenanläggningar 

exempelvis vattenverk och distributionsnät för dricksvatten. Det är också positivt att 

det ställs krav på att tillämpa en riskbaserad metodik redan innan vattnet når 

vattenverket då det är svårt att rena vatten om man inte vet vad det ska renas ifrån. 

Att kraven utökas till att omfatta tillrinningsområdet och blir en del av 

miljölagstiftningen och vattenförvaltningen är även positivt för 

vattenförvaltningsarbetet. 

• Förslaget om riskbaserad metod i senare led kan innebära att det blir tydligare 

riktlinjer för tillsyn gällande dricksvatten vid tillsyn av flerbostadsfastigheter.  

• Miljöförvaltningen ser positivt på att det införs bestämmelser som syftar till att 

komma till rätta med vattenläckage i distributionsnätet då detta är ett generellt 

problem inom dricksvattenproduktionen. Vattenläckage orsakar stor förlust av vatten 

och kan bland annat orsaka dricksvattenrelaterade problem.  
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• Miljöförvaltningen ser positivt på att det införs gemensamma bestämmelser om 

material i kontakt med dricksvatten då sådan reglering saknats.  

• Miljöförvaltningen ser positivt på förslagen om förändringar i befintlig lagstiftning 

så att den nya lagen harmoniseras med befintliga lagar. 

Sammanfattningsvis är miljöförvaltningen positiv till förslagen på förändringarna 

eftersom vi anser att det leder till säkrare dricksvatten samt bidrar till 

vattenförvaltningsarbetet. Miljöförvaltningen bedömer att många av förändringarna redan 

är omhändertagna i Göteborgs stad. 

 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

Angelica Winter 

Avdelningschef 
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Yttrande över Näringsdepartementets
betänkande (SOU 2021:81) En säker tillgång 
till dricksvatten av god kvalitet (dnr 1419/21)
Förslag till beslut

Styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden:
1. Remissen avseende Näringsdepartementets betänkande En säker tillgång till

dricksvatten av god kvalitet besvaras med de synpunkter och kommentarer som
framgår i yttrandet.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Förvaltnings AB Framtiden har blivit ombedda av stadsledningskontoret att yttra sig över 
Näringsdepartementets betänkande En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 
(SOU 2021:81).

Bolagets övergripande bedömning är att de förslag till förändringar i lagar och 
förordningar som utredningen föreslår är relevanta och på ett lämpligt sätt bidrar till att 
säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet och tar ett helhetsgrepp om systemet för 
dricksvattenförsörjning. De föreslagna förändringarna bedöms inte ha någon större 
påverkan på bolagets verksamhet i dagsläget.

Remissen ska besvaras senast 2022-02-10.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Bolaget gör bedömningen att förslagen i betänkandet inte innebär några större 
ekonomiska konsekvenser ur stadens eller bolagets perspektiv som fastighetsägare. För
konsumenternas del kan förslagen i direktivet innebära ökade kostnader beroende på vilka 
avgiftspåverkande åtgärder som krävs avseende reparationer och förnyelse av
ledningsnätet för att kunna uppnå ambitionerna om minskat läckage och utökade 
kontroller.

Bedömning ur ekologisk dimension
Förslagen i direktivet och betänkandet bedöms ha en viss positiv påverkan utifrån den 
ekologiska dimensionen. Dricksvattendirektivet räknas inom EU som ett miljödirektiv 
och det finns kopplingar till Agenda 2030 och målet om rent vatten och sanitet åt alla. 
Den riskbaserade metoden för övervakning av vattenkvalitet och de föreslagna 
förbättringarna av ledningsnätet bedöms kunna lindra effekten av, men inte minska, 
förändringarna i klimatet. Direktivets ambitioner om att öka användningen av kranvatten 

Styrelsehandling nr 20a
Utfärdat 2022-02-09
Diarienummer 2022-0013

Handläggare
Anders Lindgren 
Telefon: 031-773 75 68
E-post: anders.lindgren@framtiden.se
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och minska förbrukningen av vatten på flaska bedöms inte påverka situationen på den 
svenska marknaden i någon större utsträckning. 

Bedömning ur social dimension 
I betänkandet lyfts tillgången till vatten utifrån perspektivet att tillgången till dricksvatten 
är tätt knutet till tillgången till en bostad. Kostnaderna för att bygga ut anläggningar på 
allmänna platser för att säkra tillgången till dricksvatten även för de människor som 
saknar bostad bedöms i dagsläget inte motsvara behoven och bör kunna lösas på andra 
sätt. Bolaget delar denna bedömning och har i övrigt inte funnit några särskilda aspekter 
på frågan utifrån detta perspektiv.  

Samverkan 
Ärendet har inte varit föremål för samverkan. 

 

Expedieras 
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

Bilagor 

1. SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet. 

 

Datum 

 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

…………………………….                                                 Terje Johansson 

VD och koncernchef  

 

…………………………….                                                  Anna-Karin Trixe 

Stabschef 
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Ärendet  
Förvaltnings AB Framtiden har blivit ombedda av stadsledningskontoret att yttra sig över 
Näringsdepartementets betänkande En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 
(SOU 2021:81).   

Remissen ska besvaras senast 2022-02-10.  

 

Beskrivning av ärendet 
Under 2020 beslutade EU om ett nytt dricksvattendirektiv som ska bidra till att 
framtidssäkra dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen i EU. Mot bakgrund 
av detta beslutade regeringen i juli 2020 att tillsätta en utredning om Sveriges 
genomförande av direktivet i svensk rätt. I sitt har utredningen har lämnat förslag på 
nödvändiga förändringar i tolv olika lagar och föreskrifter för att direktivet ska kunna 
passas in i svensk lagstiftning och fördela ansvaret mellan olika myndigheter/aktörer på 
ett lämpligt sätt. Direktivet omfattar flera förändringar i stora delar av 
dricksvattensystemet, från vattentäkt till konsumenternas kranar:  

Ett riskbaserat arbetssätt för dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i 
dricksvattenproduktionskedjan, från vattentäkt till konsumenternas kranar ska införas. 
Utredningen föreslår hur detta kan införas och hur ansvaret kan fördelas. Syftet med den 
riskbaserade metoden är bland annat att bättre förebygga risker och se till att åtgärder i 
första hand vidtas vid utsläppskällan. Helt genomförd bör metoden kunna förebygga 
skadeverkningar av utsläpp liknande de uppmärksammade utsläppen av PFAS. När det 
gäller riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer föreslår utredningen att den ska 
utföras av Folkhälsomyndigheten och att detta bör regleras i miljöbalken och förord-
ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Riskbedömningen ska göras på ett 
övergripande plan och får inte avse enskild egendom.  
Medlemsstaterna ska enligt dricksvattendirektivet säkerställa att material som kommer i 
kontakt med dricksvatten uppfyller vissa krav. Endast produkter som innehåller 
slutmaterial som har godkänts i enlighet med direktivet får släppas ut på marknaden och 
bör enligt utredningen regleras i plan- och bygglagstiftningen. Den kommunala 
byggnadsnämnden ska utöva tillsyn över att bestämmelsen följs. Boverket föreslås bli 
ansvarig för marknadskontroll av produkter som omfattas av dricksvattendirektivet och 
Kemikalieinspektionen bör bistå i bedömningen vad gäller produkternas kemiska 
egenskaper. Boverket föreslås också bli ansvarig för samordning av frågor om material 
och produkter som kommer i kontakt med dricksvatten. Regleringen av berednings-
kemikalier och filtermaterial bör enligt utredningens bedömning även framöver hanteras 
inom livsmedelslagstiftningen där Livsmedelsverket har befogenhet att meddela de 
föreskrifter som behövs för att genomföra i svensk rätt.  

Genom dricksvattendirektivet införs en skyldighet för medlemsstaterna att bedöma 
vattenläckagenivåer och överlämna resultaten till kommissionen. Utredningen föreslår 
att Livsmedelsverket får i uppdrag att kartlägga Sveriges läckagenivåer. Om läckage-
nivåerna visar sig överstiga det av kommissionen framtida fastställda tröskelvärdet 
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föreslås regeringen besluta om en handlingsplan med åtgärder för att minska läckage-
nivån. Utredningen föreslår också förändringar i lagen om allmänna vattentjänster för att 
tydliggöra underhållsansvaret för va-anläggningar.  

Medlemsstaterna ska enligt direktivet vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att 
det utförs regelbunden övervakning av dricksvattnets kvalitet. Det ska också upprättas 
övervakningsprogram bestående av bland annat övervakning gällande distribution och 
produktion av dricksvatten. Verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller 
dricksvatten ska enligt förslaget i utredningen vara ansvarig för att övervaka dricksvattnet 
för de delar som rör själva försörjningssystemet samt ge rådgivning och information till 
konsumenterna vid bristande iakttagande av fastställda parametervärden. Folkhälso-
myndigheten bör ansvara för att den övervakning som ska ingå i riskbedömningen 
avseende fastighetsinstallationer uppfyller kraven i de nya bestämmelserna. 

Dricksvattendirektiv ställer krav på att medlemsstaterna ska förbättra eller upprätthålla 
tillgången till dricksvatten, särskilt för utsatta och marginaliserade grupper. Utred-
ningen bedömer att det inte behövs några författningsändringar för att genomföra 
direktivet i denna del. Anledningen till att vissa grupper har en bristande tillgång till 
dricksvatten beror många gånger på avsaknad av ett stadigvarande boende. Sådana 
frågeställningar ska i första hand tas omhand av socialtjänsten och insatser ska beredas 
den enskilde med utgångspunkt i socialtjänstlagen. Utredningen anser att det är upp till 
respektive kommun att avgöra om det finns behov av inomhus- och utomhusutrustning på 
allmän plats för att säkra tillgången till dricksvatten.  

Direktivet innehåller åtgärder för att främja användningen av dricksvatten ur kran 
istället för ur flaska. Utredningen bedömer inte att det finns anledning att föreslå några 
förändringar i svensk lagstiftning utifrån dessa delar av direktivet med tanke på att 
Sverige redan har en hög användning av kranvatten, särskilt i jämförelse med många 
andra länder inom EU.  

Den rapportering till kommissionen som dricksvattendirektivet kräver, föreslås i 
utredningen fördelas mellan Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Havs- och 
vattenmyndigheten, utifrån det ansvar som respektive myndighet föreslås få igenom-
förande och uppföljning av föreslagna bestämmelser.  

Enligt direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att viss information till allmänheten 
om dricksvatten finns tillgänglig och i vissa fall delges direkt. Utredningen föreslår att 
ansvaret för information till allmänheten ska regleras i livsmedelsförordningen och att 
Livsmedelsverket ska få lämna närmare föreskrifter hur detta ska ske. 

Det krävs enligt utredningen för närvarande inte några övriga ändringar av sank-
tionsbestämmelser i svensk rätt, men frågan kan behöva ses över vid senare tidpunkt. 
Föreslagna förändringar i lagar och förordningar föreslås träda i kraft 2023-01-01, vilket 
också är kravet i EU-direktivet.  

Bolagets bedömning 
 

Bolagets övergripande bedömning är att de förslag till förändringar i lagar och 
förordningar som utredningen föreslår är relevanta och på ett lämpligt sätt bidrar till att 
säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet och tar ett helhetsgrepp om systemet för 
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dricksvattenförsörjning. De föreslagna förändringarna bedöms inte ha någon större 
påverkan på bolagets verksamhet.

Förslaget kommer troligen att innebära en ökad tydlighet avseende vilka material som får 
användas i installationer i fastigheter. Detta bedöms kunna medföra positiva konse-
kvenser och minskade risker för att olämpliga material används vid nyproduktion eller 
renoveringar. En utökad övervakning och de eventuella åtgärder som krävs för att minska 
vattenläckage bedöms som positivt för att säkra tillgången till dricksvatten av god 
kvalitet. Ur ett hälso- och miljöperspektiv bedöms de minskade riskerna för skadliga 
ämnen passerar dricksvattensystemet också som positivt. 

En möjlig risk med förslaget är att ökade kostnader för åtgärder i ledningsnätet, 
övervakning och tillsyn leder till ökade kostnader för dricksvatten och därmed höjningar 
av taxan för vatten och avlopp. 

Förslaget till fördelning av ansvar för genomförande, uppföljning och övervakning 
mellan olika myndigheter och andra aktörer bedöms som lämpligt och naturligt ur 
bolagets synvinkel.
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Yttrande till Näringsdepartementet    Bilaga 6 

 

n.remissvar@regeringskansliet.se 

anders.wannberg@regeringskansliet.se 

Näringsdepartementets diarienummer N2021/02620 

 

 

Göteborgs Stads yttrande över Betänkandet En säker tillgång 
till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81) 
 

Göteborgs Stads övergripande bedömning är att de flesta förslag till förändringar i lagar 
och förordningar som utredningen föreslår är relevanta och på ett lämpligt sätt bidrar till 
att säkra tillgången på dricksvatten av god kvalitet och tar ett helhetsgrepp om systemet 
för dricksvattenförsörjning. Förslagen innebär eventuellt ökade kostnader för åtgärder i 
ledningsnätet, övervakning och tillsyn vilket i så fall kan innebära högre kostnader för 
dricksvatten och därmed höjningar av taxan för vatten och avlopp.  

Göteborgs Stad ser positivt på att det införs krav på en riskbaserad metod för 
dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i dricksvattenproduktionskedjan. Det har 
redan sedan tidigare funnits krav på riskvärdering vid dricksvattenanläggningar 
exempelvis vattenverk och distributionsnät för dricksvatten. Det är också positivt att det 
ställs krav på att tillämpa en riskbaserad metodik redan innan vattnet når vattenverket då 
det är svårt att rena vatten om man inte vet vad det ska renas ifrån. Att kraven utökas till 
att omfatta tillrinningsområdet och blir en del av miljölagstiftningen och 
vattenförvaltningen är positivt. Staden delar utredningens bedömning att miljöbalken 
behöver ändras för att genomföra direktivets krav på riskbedömning inom 
tillrinningsområden, det finns dock otydligheter i utredningen kring hur parametrar för 
råvattenkvalitet ska kopplas till miljökvalitetsnormer och vattenförvaltningen.  
Stadens bedömning är att länsstyrelserna har bäst förutsättningar att tillämpa den 
riskbaserade metoden avseende tillrinningsområden och inte vattenmyndigheterna. 

Göteborgs Stad ser positivt på att det införs bestämmelser som syftar till att komma till 
rätta med vattenläckage i distributionsnätet då detta är ett generellt problem inom 
dricksvattenproduktionen. Vattenläckage orsakar stor förlust av vatten och kan bland 
annat orsaka dricksvattenrelaterade problem.  

Göteborgs Stad är positiv till att det införs gemensamma bestämmelser om material i 
kontakt med dricksvatten då sådan reglering saknats. Förslaget kommer troligen att 
innebära en ökad tydlighet avseende vilka material som får användas i installationer i 
fastigheter. Detta bedöms kunna medföra positiva konsekvenser och minskade risker för 
att olämpliga material används vid nyproduktion eller renoveringar. Staden stödjer att 
Boverket föreslås som ansvarig för samordning av frågor om material och produkter i 
kontakt med dricksvatten. Staden ser ett behov av tydliga gemensamma riktlinjer kring 

mailto:n.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:anders.wannberg@regeringskansliet.se
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vad som skall uppfyllas och hur det kan kontrolleras avseende tillsyn av material i 
kontakt med dricksvatten.  

Göteborgs Stads övergripande bedömning är att förslagen på förändringarna leder till 
säkrare dricksvatten samt bidrar på ett positivt sätt till vattenförvaltningsarbetet. Staden 
har dock synpunkter på en mer detaljerad nivå som framgår i bilaga 6 a. 

 

För Göteborgs kommunstyrelse 

 

 

Bilaga 6 a: Detaljerade synpunkter på Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av 
god kvalitet (SOU 2021:81) 
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     Bilaga 6 a 

 

 

 

Detaljerade synpunkter - Göteborgs Stads yttrande över 
Betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 
 
Kap 9 Parametervärden och punkten där dessa ska iakttas - förslag 
Livsmedelsverket ska utifrån befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen (2006:804) och 
livsmedelsförordningen (2006:813) besluta om vilka parametervärden som ska fastställas 
för del A, B och C i bilaga I. Utredningen föreslår i kapitel 10 att Folkhälsomyndigheten 
ska få ansvar för att utföra riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer. I denna 
ingår ett visst mått av övervakning, vilket då gäller legionella och bly. Folkhälso-
myndigheten ska besluta om vilka parametevärden som ska gälla för del D i bilaga I. 

Synpunkter: 
Göteborgs Stad delar utredningens förslag att Livsmedelsverket ska besluta om 
fastställande av parametervärden i Bilaga I del A, B och C. Gällande del C konstaterar 
staden att det finns en lång nationell historik av att skydda människors hälsa genom 
åtgärdskrav på nivån ”tjänligt med anmärkning” och i och med detta minimera risken för 
otjänligt vatten. I direktivet är närmaste motsvarighet Bilaga I Del C indikatorparametrar. 
SOU 2021:81 bedömer inte vilken status Bilaga I Del C kan komma att ges. Staden anser 
inte att samtliga parametrar i Bilaga I Del C är hälsomässigt påverkande, utan även 
tekniskt och estetiskt, vilket bör beaktas vid Livsmedelsverkets implementering i ny 
dricksvattenföreskrift. 

Göteborgs Stad är negativ till utredningens förslag att Folkhälsomyndigheten generellt 
fastställer de parametervärden som finns i del D i bilaga I. Exempelvis regleras bly i 
Bilaga I del B och ska provtas ospolat för att representera fastighetspåverkan. Samma 
parameter ska även enligt förslaget på samma platser (hos användaren exempelvis i 
prioriterade fastigheter) fastställas av Folkhälsomyndigheten vilket blir otydligt. 
Folkhälso-myndighetens ansvar för en riskbaserad metod för fastighetsinstallationer 
skulle istället kunna utmynna i parametervärdesrekommendation för Livsmedelsverkets 
värdering och fastställande avseende kallvatten. 

Denna utredning konstaterar att inga nya provpunktskrav ställts – det omfattas av 
befintlig reglering. Staden uppfattar det därför som oklart om Livsmedelsverket kan 
komma att styra kvalitetskrav för dricksvattenföreskrifter på utgående dricksvatten, 
såsom parametervärden, provpunkter och frekvenser, vilket kan vara helt centralt för 
skydd av människors hälsa. Provpunkterna ”uttagspunkt för dricksvatten” respektive 
”utgående dricksvatten” bedömer staden vara centrala för implementering av en 
riskbaserad metod för tillrinningsområden respektive försörjningssystemet. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 11 (16) 
   
   

Kapitel 10 Riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet (Artikel 7-10)  

10.1.4 Utgångspunkter vid genomförandet av riskbaserad metod 

Synpunkt: 
Göteborgs Stad anser att ambitionen att använda befintlig myndighetsstruktur leder till 
flera utmaningar exempelvis för att hålla ihop riskvärderingen från tillrinningsområde till 
tappkran samt att drickvattenproducenter/leverantörer ska leverera uppgifter till flera 
olika myndigheter. 

10.2 Tillrinningsområden avseende uttagspunkter för dricksvatten - förslag 
Nya bestämmelser ska införas i miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen för att 
genomföra direktivets krav om riskbedömning och riskhantering avseende 
tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten i svensk rätt. Det framgår av dessa 
bestämmelser att det är vattenmyndigheterna som ska utföra riskbedömningen och besluta 
om riskhanteringsåtgärder. Havs- och vattenmyndigheten och SGU får inom sina 
respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om riskbedömningen. Kvar? Havs- och 
vattenmyndighetens samlade ansvar för vattenförvaltningen inbegriper även de uppgifter 
som följer av 2020 års dricksvattendirektiv. 

Begreppet tillrinningsområde innebär hela det område varifrån nederbörd eller annat 
vatten kan strömma mot eller avrinna till uttagspunkten för dricksvatten. Det är 
vattenmyndigheterna som ska bestämma tillrinningsområdena för uttagspunkter för 
dricksvatten inom respektive vattendistrikt. Eventuella gränsöverskridande 
tillrinningsområden får hanteras inom de kanaler som redan finns. 

Synpunkter:  
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning att Miljöbalken behöver ändras för att 
genomföra direktivets krav. Nyttan med att koppla riskbedömning och riskhantering i 
tillrinningsområdet till Miljöbalken skulle kunna vara att låta riskhanteringen påverka 
tillståndsprocesserna för utsläpp genom till exempel miljökvalitetsnormer. 
Miljökvalitetsnormerna bör i så fall utvecklas till att innehålla även parametrar viktiga för 
råvattenkvalitet, däribland mikrobiologiska parametrar. Utredningen verkar dock välja 
bort denna möjlighet just av skälet att det påverkar tillåtna utsläpp. Det finns därmed 
otydligheter i utredningen kring hur parametrar för råvattenkvalitet ska kopplas till 
miljökvalitetsnormer och vattenförvaltningen.  

Då vattenmyndigheterna inte har några rättsliga mandat eller någon styrande budget 
bedömer staden, liksom Svenskt Vatten, att de uppgifter som artikel 8 innebär, på sikt bör 
flyttas till Länsstyrelserna. Länsstyrelserna ansvarar idag för den regionala 
miljöövervakningen, granskar vattenproducenternas riskbedömningar vid fastställande av 
vattenskyddsområden och har i allmänhet god kännedom om lokala förhållanden och har 
möjlighet att ingripa med stöd av restvattenlagen i händelse av vattenbrist. Göteborgs 
Stad bedömer därför att Länsstyrelserna har bättre förutsättningar att tillämpa den 
riskbaserade metoden avseende tillrinningsområden. 

10. 3 Råvattenkontrollen - förslag 
Verksamhetsutövare som producerar dricksvatten har fortsatt ett ansvar att kontrollera det 
råvatten som tas in i vattenverket för att beredas till dricksvatten. Livsmedelsverket bör 
utifrån befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen 
förtydliga verksamhetsutövarens skyldigheter gällande denna kontroll i 
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dricksvattenföreskrifterna. Livsmedelsverket och SGU bör få ett uppdrag att närmare 
undersöka hur råvattendata kan samlas in och hanteras samt hur vattenmyndigheterna kan 
få tillgång till de uppgifter som behövs i arbetet med vattenförvaltningen. 

Synpunkter 
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning att drickvattenproducenten fortsatt ska ha 
ansvar för att kontrollera det råvatten som tas in och att det är Livsmedelsverket som bör 
föreskriva om denna kontroll.  

Göteborgs Stad anser även att de myndigheter som svarar för den riskbaserade metoden 
för tillrinningsområden inte ska få någon styrande roll när det gäller råvattenkontrollen 
eftersom det då risk att behoven för miljöövervakningen och råvattenkontrollen blandas 
ihop. Detta för att minska risken för att VA-kollektiven felaktigt påförs kostnader för 
allmän miljöövervakning, då vattenproducenternas råvattenkontroll inte ska användas för 
att rätta till brister i den skattefinansierade miljöövervakningen. 

Staden bedömer att identifiering av faror samt lämplig övervakning gällande ”potentiell 
påverkan på dricksvattenkvaliteten som kan påverka människors hälsa” kommer att kräva 
omfattande analyser på råvatten (åtminstone motsvarande det som i nuvarande system 
kallas för ”utvidgad kontroll”) för att möjliggöra den riskbaserade metoden för 
tillrinningsområde samt försörjningssystem. 

Stadens drickvattenproducents erfarenhet är att nationell insamling av såväl råvatten- som 
dricksvattendata i perioder haft påtagliga kvalitetsbrister och delvis baserats på manuella 
och halvmanuella förfaranden. Göteborgs Stad ser ett behov av ett väl fungerande 
kvalitetssäkrat system för rapportering vilket innebär att rapportering endast bör ske till 
en enda ”kvalitetssäker” datavärd. Det bör vara möjligt att rapportera in i systemet 
löpande. Vidare är det också viktigt att föreskrifterna om råvattenkontroll är tillräckligt 
tydliga och utförliga för att säkerställa en enhetlig tillämpning i landet. 

10.4 Försörjningssystemet - förslag 
Det är den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från 
en distributionsanläggning som ska utföra riskbedömningen avseende 
försörjningssystemet. Verksamhetsutövaren ska beakta riskbedömningen avseende 
tillrinningsområdet i detta arbete. Det ska därför införas en bestämmelse med innebörden 
att vattenmyndigheten ska informera verksamhetsutövaren om myndighetens 
riskbedömning avseende tillrinningsområdet. Det är upp till Livsmedelsverket att utifrån 
befintliga bemyndiganden i livsmedelslagen och livsmedelsförordningen meddela de 
föreskrifter som i övrigt behövs för att genomföra artikel 9 i svensk rätt. Mindre 
verksamhetsutövare ska under de förutsättningar som anges i artikel 9 undantas från 
kravet på att utföra en riskbedömning avseende försörjningssystemet. Enligt utredningen 
får det anses vara upp till Livsmedelsverket att göra en sådan beräkning och bedömning. 

Synpunkter 
Göteborgs Stad är positiv till att det är producenten/leverantören som ska riskbedöma 
försörjningssystemet. Riskerna i tillrinningsområdet är en viktig utgångspunkt för 
riskbedömningen av försörjningssystemet. Skrivningen om den skyldigheten för 
vattenmyndigheterna, som utför riskbedömningen, behöver förtydligas. Det räcker inte 
med att myndigheten informerar om sin riskbedömning. I utredningen anges ”2020 års 
dricksvattendirektiv föreskriver också om att det ska ske utbyte av uppgifter mellan 
vattenproducenterna och den som utför riskbedömningen i tillrinningsområde.” Staden 
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tolkar det som ömsesidigt utbyte där verksamhetsutövaren får full tillgång till alla 
uppgifter.  

Göteborgs Stad är positiv till att det är Livsmedelsverket ska meddela föreskrifter för 
riskbedömningen. Föreskrifterna behöver tas fram i nära samverkan med 
vattenleverantörena och bör även fortsättningsvis vara baserade på faroanalys och kritiska 
styrpunkter HACCP (dvs. Hazard Analysis and Critical Control Point) och metoder för 
att bedöma mikrobiologisk barriärverkan. I direktivets skäl (19) till antagande anges: 
”Detta direktiv innehåller huvudsakligen bestämmelser om övervakningsfrekvens i syfte 
att kontrollera efterlevnad, och endast begränsade bestämmelser om operativ 
övervakning. Ytterligare operativ övervakning kan vara nödvändig för att säkerställa att 
vattenberedningen fungerar korrekt. Hur sådan ytterligare övervakning ska utföras bör 
vattenleverantörerna själva få avgöra.”  

Direktivets förslag för operativ övervakning av somatiska kolifager med analys efter vissa 
steg i vattenberedningsprocessen om de påträffas i råvatten i koncentrationer > 50 PFU 
/100 ml är ett exempel på behovet av samråd med vattenleverantörerna. Syftet ”att 
fastställa log-reduktion genom befintliga barriärer och bedöma huruvida risken för att 
patogena virus inte elimineras är tillräckligt under kontroll” är vettigt.  Stadens 
dricksvattenproducents erfarenhet är dock att analys av somatiska kolifager efter 
reningssteg är mycket arbetskrävande utan att syftet uppnås. Kraven på analys av 
somatiska kolifager bör därför minimeras till fördel för andra analyser som uppfyller 
syftet.  

Kap 10.5 Riskbedömning av fastighetsinstallationer (Artikel 10) - förslag 
Utredningens förslag är att riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer bör utföras 
av Folkhälsomyndigheten. Riskbedömningen ska vara av övergripande karaktär och får 
inte avse enskild egendom. Den ska innefatta en allmän analys av de potentiella risker 
som är förknippade med sådana installationer och därmed relaterade produkter och 
material. Riskbedömningen innefattar viss övervakning av legionella och bly. En sådan 
övervakning får inriktas på prioriterade fastigheter. 

Synpunkter 
Göteborgs Stad anser att antal myndigheter som är involverade i dricksvattenreglering 
inte bör utökas. Att därför föreslå en ytterligare myndighet, Folkhälsomyndigheten, som 
föreskrivande myndighet bör undvikas. Detta även av anledningen att undvika 
rapportering till ytterligare en myndighet.  

Göteborgs Stad anser inte att det är lämpligt med två föreskrivande myndigheter, 
Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket för gränsvärden i bilaga 1 D. 
Folkhälsomyndighetens ansvar för en riskbaserad metod för fastighetsinstallationer skulle 
kunna utmynna i parametervärdesrekommendation för Livsmedelsverkets värdering och 
fastställande av gränsvärden avseende kallvatten. Folkhälsomyndighetens riskbedömning 
bör resultera i rekommendation till Livsmedelsverket om parametervärden som kan 
införas i dricksvattenföreskrifterna.  

Kapitel 11 Material i kontakt med dricksvatten (Artikel 11 och bilaga 5) - förslag 
Reglering om material och produkter i kontakt med dricksvatten omfattas av plan- och 
bygglagens tillämpningsområde. De nya bestämmelser som föranleds av artikel 11 i 2020 
års dricksvattendirektiv ska därför huvudsakligen samlas i plan- och bygglagstiftningen. 
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Boverket bör utöva marknadskontroll med hjälp av Kemikalieinspektionen. Boverket ska 
också vara ansvarig för samordning av frågor om material och produkter som kommer i 
kontakt med dricksvatten. Vissa delar av artikel 11 kommer att kunna genomföras i 
svensk rätt först när kommissionens genomförandeakter finns på plats. 

Synpunkter 
Utredningens förslag att Boverket kommer att få en ytterligare samordnande roll kommer 
att underlätta. Det är bra att regelverket kring material i kontakt med dricksvatten 
tydliggörs, då det finns många osäkerheter inom detta område idag. Att det framöver 
kommer att införas specifika minimikrav för hygien avseende material som är avsedda att 
komma i kontakt med dricksvatten är positivt.  

Kapitel 12 Beredningskemikalier och filtermaterial i kontakt med dricksvatten 
(Artikel 12) - förslag 
Regleringen av beredningskemikalier och filtermaterial bör även framöver hanteras inom 
livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsverket har befogenhet att meddela de föreskrifter 
som behövs för att genomföra artikel 12 i svensk rätt. I det ansvaret ligger även att 
Livsmedelsverket bör lämna stöd och rådgivning kring beredningskemikalier och 
filtermaterial samt hur föreskrifterna ska tolkas. Det kommer ingå i den offentliga 
livsmedelskontrollen att se till att verksamhetsutövare som producerar och tillhandahåller 
dricksvatten uppfyller kraven på beredningskemikalier och filtermaterial. 

Beredningskemikaliers och filtermaterials renhet ska bedömas och kvaliteten garanteras 
genom användning av befintliga tillgängliga europeiska standarder. Detta innebär en 
förändring mot nuvarande reglering eftersom det inte idag finns någon tydlig koppling 
mellan kraven i dricksvattenföreskrifterna och de europeiska standarderna.  

Synpunkter 
Att kvaliteten och renheten på beredningskemikalier ska garanteras genom befintliga 
standarder kan komma att bli problematiskt under en genomförandefas. Detta på grund av 
att till exempel kemikalieleverantörer inte fullt ut följer de europeiska standarderna. Vissa 
av standarderna för beredningskemikalier och filtermaterial är dessutom inte 
kvalitetsmässigt tillräckliga och dricksvattenleverantörer är tvungna att ställa hårdare krav 
än standarderna. Livsmedelsverket bör beakta det vid framtagande av föreskrifter och 
vägledning.   

Kapitel 13 Vattenläckage (Artikel 4.3)  

Synpunkter 
Göteborgs Stad bedömer att utredningens förslag totalt sett är bra och motiverade. Det är 
bra att skapa en klar och tydlig reglering kring underhållsansvaret och tydliggöra 
huvudmannens roll och ansvar för detta, eftersom det i dag inte finns någon uttrycklig 
reglering som säkerställer läckagekontroll genom underhåll och vem som bör ansvara för 
det. 

I dagsläget är lagstiftningen vad gäller dricksvattenläckage svåröverskådlig. Liksom 
Svensk Vatten anser staden att ansvaret för insamling av data om läckage samt eventuell 
framtagande av handlingsplan bör läggas på en myndighet i stället för två. Staden 
förordar att Livsmedelsverket får detta ansvar i stället för att både Livsmedelsverket och 
Havs och vattenmyndigheten får det. 
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Göteborgs Stad anser att det vid bestämning av tröskelvärde för läckage är viktigt att 
beakta och ta hänsyn till individuella förutsättningar, inte minst utifrån markförhållanden 
samt befolkningstäthet. Detta för att inte riskera att få ouppnåeliga krav. Individuella 
tröskelvärden för att beräkna vattenförluster, som exempelvis kan mätas med SELL 
(Sustainable Economic Level of Leakage), kan vara lämpligare än ett gemensamt 
tröskelvärde som gäller för alla. 

Kapitel 15 Övervakning av dricksvatten och bristande iakttagande av 
parametervärden - förslag 
Den verksamhetsutövare som producerar dricksvatten eller tillhandahåller sådant från en 
distributionsanläggning ska vara ansvarig för att övervaka dricksvattnet och upprätta 
övervakningsprogram. Livsmedelsverket ska med stöd av befintliga bemyndigande 
föreskriva om vilka skyldigheter som föreligger för verksamhetsutövaren. Det ska fortsatt 
finnas ett krav på att verksamhetsutövarens riskbedömning och övervakningsprogram 
fastställs av kontrollmyndigheten. Folkhälsomyndigheten ska ansvara för att den 
övervakning som ska ingå i riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer. 
Vattenmyndigheterna har motsvarande ansvar för den övervakning som ska ingå i 
riskbedömningen avseende tillrinningsområdena för uttagspunkter för dricksvatten. Det 
är upp till Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning (SGU) att 
inom sina ansvarsområden meddela ytterligare föreskrifter. 

Synpunkter  
Göteborgs Stad delar utredningens bedömning kring verksamhetsutövarens respektive 
Livsmedelsverkets skyldigheter, vilka i stor utsträckning redan implementerats. 
Utredningen omnämner ”program för operativ övervakning” som ska innefattas i 
övervakningsprogrammen, men omfattningen av detta operativa övervakningsprogram 
förtydligas inte. 

Den övervakning som enligt förslaget ska regleras av Folkhälsomyndigheten respektive 
Havs- och vattenmyndigheten och SGU är ur ett resursperspektiv svårbedömd och ställer 
krav på samordning vid implementering. 

Kapitel 16 En förbättrad tillgång till dricksvatten Artikel 16 - förslag 
Utredningens förslag är att det inte behövs några lagändringar för att genomföra 
direktivets bestämmelse gällande att förbättra eller upprätthålla tillgång till dricksvatten. 
Inte heller i förhållande till utsatta och marginaliserade grupper behövs för 
närvarande några sådana ändringar. Detsamma gäller för direktivets bestämmelse om att 
främja användandet av dricksvatten genom att inomhus- och utomhusutrustning 
installeras på allmän plats.   

Länsstyrelsen ska ansvara för och följa upp frågan om att förbättra eller upprätthålla 
tillgång till dricksvatten och främjande av dricksvatten ur kran. Ett sådant ansvar ska 
framgå av förordningen om länsstyrelseinstruktion.   

Synpunkter 
Göteborgs Stad delar utredningens uppfattning att artikel 16 inte medför något behov av 
ändrad lagstiftning i Sverige och att varje kommun själv bör få avgöra eventuellt behov 
av att installera utrustning på allmän plats för att främja användningen av dricksvatten. 
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Kapitel 17 Information till allmänheten - förslag 
Utredningen föreslår en ny bestämmelse i livsmedelsförordningen (2006:813) om 
skyldighet för verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att 
lämna information. Livsmedelsverket ska få lämna närmare föreskrifter om vilken 
information som ska lämnas och hållas tillgänglig för allmänheten. 

Synpunkter 
Göteborgs Stad delar utredningens syn att föreskrivande av uppgiftslämnande ska 
hanteras inom livsmedelslagstiftningen - med beaktande av olika säkerhetsaspekter. 

Kapitel 18 System för rapportering - förslag 
Det är upp till respektive utpekad myndighet att fullgöra den rapporteringsskyldighet som 
följer av 2020 års dricksvattendirektiv genom att upprätta och därefter uppdatera de 
dataset som anges i artikel 18. Dataseten ska göras tillgängliga för Europeiska 
kommissionen, Europeiska miljöbyrån och Europeiska centrumet för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar. 

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den verksamhetsutövare som 
producerar eller tillhandahåller dricksvatten att lämna uppgifter till Livsmedelsverket. 

Havs- och vattenmyndigheten ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 b 
och som rör information om den riskbedömning och riskhantering avseende 
tillrinningsområdena. Det är vattenmyndigheterna som ska förse Havs- och 
vattenmyndigheten med relevant underlag  

Folkhälsomyndigheten ska fullgöra den rapportering som följer av artikel 18.1 b och som 
rör information om den riskbedömningen avseende fastighetsinstallationer. 

Synpunkter  
Göteborgs Stad konstaterar precis som utredningen att antalet aktörer och mängden 
information som ska rapporteras ökar. Staden konstaterar även att verksamhetsutövaren, 
utöver sitt grunduppdrag mot livsmedelslagstiftningen, även kan komma att beröras 
såsom primär rådatalämnare gentemot vattenmyndigheterna respektive 
Folkhälsomyndigheten. 

Staden anser att skyldigheten för verksamhetsutövaren att rapportera behöver vara styrd 
så att en och samma uppgift endast levereras mot en part, ”datavärd”. Om rapportering av 
samma typ av data, såsom exempelvis analysdata, krävs gentemot olika parter bör detta 
ske på ett gemensamt format.  

Stadens dricksvattenproducents erfarenhet är att den hittills begränsade nationella 
rapportering av råvatten- och dricksvattendata gentemot SGU och Livsmedelsverket krävt 
omfattande manuella insatser hos såväl rapportör som mottagare - med kvalitetsbrister 
som följd. Eftersom utredningen endast pekar ut att varje behörig myndighet var för sig 
upprättar dataset för sina respektive ansvarsområden ser staden en risk för att frågan om 
gemensam systematik för rapportering inte får det praktiska fokus som krävs. 
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