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Skånes kommunledningar

Kontaktperson

Vattenenheten
vattenskydd.skane@lansstyrelsen.se

Skyddet av dricksvattnet i Skåne behöver stärkas
Tillgången till bra dricksvatten är en strategisk fråga för kommunerna varför jag
riktar den här skrivelsen till kommunledningarna. Jag gör detta väl medveten om
den ansträngda situation som rådande pandemi för med sig och de prioriteringar
kommunerna av den anledningen tvingas göra.
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att intensifiera arbetet för en tryggare
dricksvattenförsörjning. En viktig del i satsningen är att länsstyrelserna ska bidra till
att öka takten i arbetet med inrättande av vattenskyddsområden som är särskilt
utpekade områden där dricksvattnet skyddas. Det är glädjande att flera skånska
kommuner på senare år startat ett arbete för att skydda sina vattentäkter och att
många också har ett bra skydd. Emellertid saknar fortfarande många vattentäkter i
Skåne skydd eller har väldigt gamla föreskrifter som ger ett otillräckligt skydd.
Därför behöver takten ökas ytterligare.
Kommunerna har ansvar för skyddet av dricksvatten

I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten finns åtgärder som kommunerna
är skyldiga att genomföra:
”Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som
försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m³
/dygn
b) göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens
införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och
tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås”
Detta ska vara genomfört senast 2021. Åtgärden kvarstår i det nya förslaget till
åtgärdsprogram.
Bakgrunden till kraven är EU:s vattendirektiv där det bland annat anges: ”Vatten är
inte vilken vara som helst, utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas
som ett sådant”. När det gäller dricksvatten blir det väldigt tydligt att det är en god
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investering att skydda den vattentäkt som finns och att ha en bra reservvattentäkt.
När vattentäkten drabbas av föroreningar eller om det blir långvarig torka är det i
regel redan för sent. Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)
uppskattade att kostnaderna för att anlägga en ny vattentäkt och nytt vattenverk
varierar från ett tiotal miljoner kronor för en mindre vattentäkt, till över en miljard
för en större.
Hur är situationen i din kommun?

Länsstyrelsen har en övergripande, sammanhållande roll och tar fram den regionala
vattenförsörjningsplan som ska fungera som stöd i kommunernas arbete med
kommunala dricksvatten- och VA-planer samt översiktsplaner. Länsstyrelsen ska
även ge råd och stöd till kommunerna i deras arbete med att inrätta och bedriva
tillsyn i vattenskyddsområden. Kartläggning är en viktig del i Länsstyrelsens arbete.
Länsstyrelsen är medveten om att många av länets kommuner får sitt vatten från
områden utanför den egna kommunen genom olika mellankommunala samarbeten.
Även i dessa finns det i regel vattenskyddsområden och/eller vattentäkter som
används eller kan komma att användas i framtiden.
Kartan på nästa sida visar situationen i Skåne avseende vattenskyddsområden, där
gällande beslut har delats upp utifrån om de meddelats före miljöbalkens införande
eller efter. I bifogat underlag anges de uppgifter vi har om situationen i din
kommun. Länsstyrelsen vill från er få svar på bland annat vilken tidsplan kommunen
har för att skydda oskyddade vattentäkter respektive revidera gamla
vattenskyddsområden och förskrifter (detta framgår av bifogat underlag).
Deadline för svar till oss är den 3 maj 2021.
Stöd i arbetet med vattenskyddsområden

Länsstyrelsen har tagit fram en övergripande checklista över vad som är viktigt att
känna till om sin vattentäkt och dess sårbarhet inför framtagandet av ett
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Denna bifogas till stöd för
kommunernas arbete. Vid frågor kan Länsstyrelsens vattenskyddshandläggare
kontaktas. De senaste två åren har även kommunerna kunnat söka pengar från
Länsstyrelsen för bidrag till åtgärder gällande vattenskyddsområden,
vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny
teknik eller andra åtgärder som syftar till en bättre vattenhushållning eller bättre
tillgång till dricksvatten. Som vi tidigare har kommunicerat så är det möjligt att söka
detta bidrag även i år (sista ansökningsdag är den 7 april).
Anneli Hulthén
Landshövding
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Bifogat underlag:

 Kommunanalys: begäran om uppgifter och kommunspecifik analys inklusive
karta över kommunens vattenskyddsområden
 Checklista: riktlinjer för innehåll i en ansökan om inrättande av
vattenskyddsområde

Kopia för kännedom (utan bifogat underlag):

Mellankommunala VA-bolag och VA-chefer

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

