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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och
överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns svar på
remissen om En trygg dricksvattenförsörjning.

Sammanfattning
Utredningen har gjort en gedigen genomgång av vattensituationen. En
fungerande dricksvattenförsörjning nu och i framtiden är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Med de klimat- och samhällsförändringar som pågår är en samlad bild kring dricksvattenförsörjningen och
dess framtid ett måste för att vi ska kunna säkra dricksvattnet för
framtida generationer.
Ersättningsfrågorna är en viktig del för att nå framgång i markfrågor gällande
dricksvattenförsörjning. Detta har tyvärr inte ingått i nuvarande utredning.
Att stärka och tydliggöra skyddet för dricksvattnet är en nyckelfråga
och utredningens förslag är att länsstyrelsen ska ha skyldighet att fastställa
vattenskyddsområden samt att beslutsrätten inte ska kunna läggas på
kommunerna vilket vi instämmer i.
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Synpunkter på utredningen
Skyddet av vattenförekomster och täkter
Det är viktigt med verktyg för riskanalys och riskbedömning så att kommunerna kan bedöma skyddsbehovet kring vattentäkterna för att på så sätt få
utformningen av skyddsföreskrifterna blir så bra som möjligt.
En realistisk tidssättning för när vattenskyddsområden ska vara inrättade eller uppdaterade är en förutsättning.
En annan aspekt gäller vägledningar och allmänna råd så att dessa uppdateras i god tid innan tidsfristen för ansökan om vattenskyddsområde ska vara
inlämnad. Kommuner, länsstyrelser och konsulter behöver också ges tid för
kompetenshöjning inom området. Handläggning av frågan kräver givetvis
också resurser.
Processen kring bildandet av ett vattenskyddsområde måste förtydligas och
klargöras. Bra med tydlig lagstiftning kring vad en ansökan ska innehålla.
Klargöra vilka utredningar och underlag som behövs och även detaljnivån
på dessa. Konkretisera vad som är ett ”tillräckligt beslutsunderlag” för ett
vattenskyddsområde.
Anpassad kontroll och övervakning
Ett tydligt vägledningsmaterial är bra och bör leda till en mer
likvärdig tillsyn nationellt sett.
Kontroll av råvattnet är det en förutsättning för att beredningen i
vattenverket ska kunna bli så effektiv som möjligt.
Ökat fokus på krisberedskapsfrågor
VAKA (den nationella vattenkatastrofgruppen) är en mycket viktig
inrättning vad gäller både rådgivning och materiel vid händelser ute i landet
och vi i Kalmar har fått nytta av detta vid flera tillfällen. Oroväckande är att
finansieringen av VAKA inte är säkerställd för 2016/17.
Produktion och distribution
Gällande förnyelse av infrastruktur på va-nät borde någon tidsaspekt sättas
på vad som är acceptabelt som ”lägsta” förnyelsetakt.
Någon form av periodisk besiktning för vattenverk ur ett livsmedelssäkerhetsperspektiv kan vara bra liknande den besiktning som finns på reningsverk ur miljöbalksperspektiv.
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Material i kontakt med dricksvatten
Att samla kompetensen gällande detta område i en samordnande myndighet
är en god idé. På det sättet kan information och råd hållas ihop och risken
för otydliga uppgifter kan minimeras. En certifiering för material som
används i kontakt med dricksvatten tycker vi är en förutsättning.
Samordning, långsiktighet och styrning
Samverkan mellan kommuner ur ett regionalt perspektiv är en förutsättning
för ett helhetsgrepp kring vattentillgångar eftersom geografiska gränser
är osynliga för vattnets framfart.
Ökade krav på underhåll och förnyelse liksom förebyggande arbete mot
ökande kvalitetsrisker kommer att ställa stora krav på kompetensutveckling
generellt och nytänkande kring framtida lösningar kring vattenförsörjningen.
Att centralt samla kunskapen för dricksvattenfrågor är bra och ska kunna ge
samordnat stöd och rådgivning till aktörer inom dricksvattenområdet.
Avloppsfrågorna
Bra att se vattnet i ett större perspektiv och även utreda avloppsfrågorna för
att få ett samlat grepp kring påverkan och risker och vilka åtgärder som behövs för att klara avloppshanteringen i ett långsiktigt perspektiv.
Samordning är positivt eftersom frågorna i praktiken ofta hanteras tillsammans.
Kontrollstation 2020
Utredningen föreslår en uppföljning inom en femårsperiod. Detta för att
kunna avgöra hur arbetet kring framtidens dricksvatten fortgår och då
kunna effektivisera och styra arbetet åt rätt håll.
I detta remissvar har Kalmar kommuns verksamhet Miljö samverkat med
Kalmar Vatten och kommunens beredskapssamordnare.
Mikael Suni
Livsmedelsinspektör
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