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Sveriges Kommuner och Landsting

Angående ”Grundvattennivåer-bedömd utveckling de närmaste
månaderna” från Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Livsmedelsverket uppmanar kommunerna att redan nu vara beredda inför sommarens
torka. Reflektera över tidigare års situation. Om kommunen vanligtvis har lägre
grundvattennivåer, och t.o.m. bevattningsförbud, kan dagens låga nivåer och prognoser
vara grund för att börja agera redan nu.
Observera sambandet mellan yt- och grundvatten, och gör prognoser även för tillgång till
ytvatten. Låga grundvattennivåer medför ofta låga nivåer i ytvattentäkter.
Livsmedelsverket arbetar just nu med en handbok (KASKAD) med metodik och
faktaunderlag för dricksvattenproducenternas klimatarbete. Denna beräknas vara färdig
2018.
Ta gärna kontakt med Livsmedelsverket om du önskar mer stöd och information i ditt
arbete. Kontaktperson: Pär Aleljung par.aleljung@slv.se tel. 018 171445
Baserat på arbetet med handboken ges följande rekommendationer:











Snabbutbilda egen personal i klimatproblematiken för att kunna vara bra
ambassadörer i händelse av problem
Hålla koll på nivåer, flöden och kvalité på rå och dricksvatten
Ta fram en prognos för hur länge vattnet räcker – Vad är ”worst case” för er?
Se till att uttagsrätter finns för det behov som föreligger
Inventera alternativa förekomster av dricksvatten lokalt regionalt
Ta ställning till eventuella bevattningsförbud/begränsningar/spara på
dricksvatten
Ta fram strategier för att kommunicera kring torkan och begränsningar av
vattenanvändning/spara på vatten
Ta fram material för att kommunicera med medborgare - även egen brunn.
Medvetandegöra konsumenter med avseende på vattenanvändning och
vattenkvalitet
Ta ställning till hur och när ägare till enskilda brunnar ska stöttas och på vilket
sätt (helst samordnat i länet)
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Ha en nödplan för vad som ska göras och vilka som ska kontaktas vid problem
att upprätthålla kommunal vattenförsörjning
Undersöka om och vilka samhällsviktiga verksamheter som kan drabbas om
nivåerna blir ännu lägre i vår och sommar (tänk på att det finns privata alternativ
som också är samhällsviktiga)
Resursinventering med grannkommuner och länsstyrelse för bra regional
SAMVERKAN
SAMVERKA!!!

För eventuella pressfrågor kontakta Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/’

