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Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Bo Rutberg

Kommunledning
Tekniska nämnden eller motsvarande
Miljönämnden

Se över dricksvattenproduktionen!
Efter händelserna i Östersunds och Skellefteå kommuner, när mikroorganismer i
dricksvattnet ledde till maginfektioner bland kommuninvånarna, står det klart att
Sveriges kommuner behöver se över sin dricksvattenberedning och satsa på säker
dricksvattenförsörjning.
I Östersunds och Skellefteås fall var det så att den dricksvattenberedning som användes i de berörda vattenverken inte kunde avdöda mikroorganismer i form av parasiter.
Hos många kommuner runt om i landet finns ett behov av att kontrollera om de har
bra barriärer mot virus och parasiter och inte bara för bakterier. Det går inte att göra en
generell teknisk rekommendation för samtliga vattenverk i landet utan varje kommun
måste analysera sina risker utifrån sina förutsättningar. För att säkerställa att mikroorganismer inte kan komma ut i dricksvattnet bör en riskanalys göras utifrån råvattnet
och den egna dricksvattenreningen. Detta gäller speciellt om kommunen använder
ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten.
Om kommunen producerar dricksvatten i egen anläggning och från en egen vattentäkt,
måste denna vattentäkt vara skyddad genom ett fastställt vattenskyddsområde med
skyddsföreskrifter.
Svenskt Vatten, vattentjänsternas branschorganisation, ger under hösten en utbildning
riskanalys i fem workshops runt om i landet. Utbildningen syftar till att ge kommunerna kunskap om de risker som finns i den egna dricksvattenreningen, och riktar sig
till ingenjörer samt miljö- och tekniska handläggare inom kommunen. Ytterligare information om utbildningen finns att läsa på www.svensktvatten.se
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
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Mera information

Föreskrifter om dricksvatten
http://www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/Foreskrifter-om-dricksvatten/
Vattenskyddsområden
http://www.svensktvatten.se/web/vattenskydd.aspx
Om cryptosporidium
http://www.svensktvatten.se/web/Cryptosporidium_i_dricksvatten.aspx
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