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Betänkandet SOU 2016:32 En trygg 
dricksvattenförsörjning 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) delar utredningens syn 

på dricksvatten som ett av landets mest samhällskritiska försörjningssystem. 

Som utredningen konstaterar krävs ett strategiskt arbetssätt och en ökad 

samverkan för att säkerställa att samhället har tillgång till dricksvatten.  

Det är bra att ansvarskedjan mellan stat, kommun och dricksvattenproducenter 

förtydligas. Att ställa tydligare krav på kommunerna, ökade krav på en 

mellankommunal samverkan samt ha ett övergripande och regionalt synsätt är 

nödvändigt då vattnen inte kan inordnas genom en administrativ 

gränsdragning mellan kommunerna.  

 

Det är bra att länsstyrelserna får en ökad regional roll och att de får i uppdrag 

att genomföra fördjupande uppföljningar av kommunerna inom 

krisberedskapsområdet. Dricksvattenförsörjningen i samhället måste fungera 

såväl under fredstida kriser som under höjd beredskap. Det är därför viktigt att 

man har ett riskbaserat arbetssätt både i det förebyggande arbetet och i 

planeringsarbetet.   

 

Utredningen förtydligar att långsiktig statlig verksamhet som rör 

dricksvattenförsörjningen inte ska bedrivas i projektform och finansieras 

genom anslaget 2:4 Krisberedskap utan genom förvaltningsanslag till, i det här 

fallet länsstyrelser och Livsmedelsverket. MSB delar den uppfattningen.     

MSB avstyrker förslaget om ett dricksvattenråd. Det är bra att en 

dricksvattenstrategi tas fram men den bör få genomslag i det arbete som sker i 

samverkansområdena med stöd av förordningen (2015:1052) om krisberedskap 

och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, istället för 

att hanteras i ett särskilt råd. Om det inte sker riskerar dricksvattenfrågorna att 

hanteras utanför den gemensamma planering inför fredstida kriser och höjd 
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beredskap som ska ske mellan de myndigheter som ingår i samverkans-

områdena.    

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Carina Larsson 

har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelnings-

chefen Cecilia Nyström deltagit. 
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