Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till Dricksvattenutredningen Dir.
(L 2013:02)
2014:73

Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2014
Utvidgning av uppdraget och förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 18 juli 2013 kommittédirektiv om en
trygg dricksvattenförsörjning (dir. 2013:75).
Enligt direktivet skulle ett delbetänkande redovisas senast
den 1 juli 2014, bland annat i den del av uppdraget som rör
vattentäkternas skydd. Utredaren får nu ett utvidgat uppdrag i
den delen. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska slutredovisas senast den 29 april 2016.
Det ursprungliga uppdraget
En särskild utredare ska gå igenom dricksvattenområdet, från
råvatten till tappkran för allmänt dricksvatten. Syftet med
utredningen är att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning i landet, på kort
och på lång sikt, och i förkommande fall föreslå lämpliga åtgärder. Utgångspunkten ska bl.a. vara hur risker med t.ex. kemiska
ämnen och skydd för dricksvattenförsörjning och råvattentäkter
på ett riskbaserat och systematiskt sätt ska kunna hanteras. I
syfte att skapa förutsättningar för en trygg och säker dricksvattenförsörjning ska utredaren föreslå kostnadseffektiva åtgärder för att lösa identifierade brister och beskriva hur arbetet
för att genomföra dessa bör organiseras. En väsentlig del i uppdraget rör skyddet av vattentäkter. I den delen ska utredaren
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analysera om behov av skydd av vattenförekomster
beaktas i tillräcklig omfattning i kommuneras och länsstyrelsernas arbete,
kartlägga processen och tillämpningen av regelverket
vid inrättande av vattenskyddsområden och de eventuella intressekonflikter som kan finnas,
utifrån kartläggningen analysera om de verktyg och
metoder som kommuner och länsstyrelser har att tillgå
vid bildandet av vattenskyddsområden är tillräckliga,
och
om det bedöms ändamålsenligt föreslå att det i författning eller vägledning bör tydliggöras när kommunen
respektive länsstyrelsen ska vara beslutande myndighet.

Promemoria M2013/1675/R
I promemoria (M2013/1675/R) med förslag till ändring av
7 kap. miljöbalken om vattenskyddsområden samt förslag till ny
bekämpningsmedelsförordning föreslås bl.a. att det generella
tillståndskravet för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområden ska upphöra att gälla den 31 december 2018.
Förslaget innebär att fram till dess skulle kommunerna ha möjlighet att se över befintliga vattenskyddsföreskrifter och
komplettera dessa med bestämmelser om användning av växtskyddsmedel.
Därutöver föreslogs i syfte att stärka skyddet av dricksvattnet också en ändring i 7 kap. 21 § miljöbalken som skulle innebära en skyldighet för kommunerna att inrätta vattenskyddsområden för att skydda allmänna vattentäkter som används.
Promemorian har remitterats. Ett stort antal remissinstanser
är kritiska till förslaget att fasa ut det generella tillståndskravet
för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområden.
När det gäller förslaget att införa en skyldighet för kommunerna
att inrätta vattenskyddsområden är de flesta remissinstanser
positiva men många pekar på ett behov av ytterligare utredning.
De synpunkter som förs fram har till stor del bäring på båda
förslagen. Remissinstanserna menar att kommunerna saknar
resurser och kompetens att inrätta nya vattenskyddsområden
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och se över befintliga vattenskyddsföreskrifter och anta nya till
den 31 december 2018. Ett antal remissinstanser påpekar vidare
att om den generella tillståndsplikten i Naturvårdsverkets föreskrifter tas bort och inte ersätts av tillståndskrav i lokala vattenskyddsföreskrifter kommer ett stort antal vattenskyddsområden
att vara otillräckligt skyddade mot föroreningar av kemiska
växtskyddsmedel.
Remissinstanserna påpekar även att det saknas sanktionsmöjligheter mot kommuner som inte ser över gällande vattenskyddsföreskrifter och inrättar vattenskyddsområden och att
detta innebär att det saknas incitament för kommunerna att leva
upp till kraven. Remissinstanserna påpekar vidare att det är
oklart vilken myndighet som ska utöva tillsyn över att myndigheter inrättar vattenskyddsområden och ger dessa ett adekvat
skydd.
Flera remissinstanser framhåller att finanseringsfrågan måste
utredas ytterligare, bl.a. lyfter de fram att möjligheterna att
täcka kostnader för inrättande av vattenskyddsområden via vaavgifter som frågor där det finns utredningsbehov. Samma
resonemang förs fram beträffande kostnader för att se över
befintliga vattenskyddsområden. I promemorian föreslogs en
skyldighet för kommunerna att inrätta vattenskyddsområden.
Remissinstanserna har således inte tagit ställning till vilka konsekvenser som kan uppstå om länsstyrelsen inrättar eller ser
över ett vattenskyddsområde. De synpunkter som remissinstanserna framfört kan dock vara relevanta även i de fall länsstyrelsen inrättar eller ser över ett vattenskyddsområde. Vidare pekar
remissinstanserna på att det kan finnas en särskild problematik
att i glesbygden möta de kostnader som inrättandet av vattenskyddsområden kan medföra.
Utvidgning av utredningsuppdraget
Mot bakgrund av utredarens nuvarande uppdrag, och Regeringskansliets promemoria (M2013/1675/R) med förslag till
ändring av 7 kap. miljöbalken om vattenskyddsområden samt
förslag till ny bekämpningsmedelsförordning, ger regeringen
genom detta tilläggsdirektiv utredaren i uppdrag att analysera
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ett antal ytterligare frågeställningar i den del som rör skyddet av
de allmänna vattentäkterna.
Vattentäkter som i dag inte ingår i vattenskyddsområde
Det finns i dag inget bindande krav att se till att en vattentäkt
har ett adekvat skydd. Utredaren ska därför analysera om och i
vilken utsträckning det bör finnas en skyldighet att se till att en
vattentäkt som används eller som kan antas komma att utnyttjas
som allmän vattentäkt men som i dag inte skyddas genom
bestämmelserna om vattenskyddsområde har ett adekvat skydd.
I detta ingår att analysera rollfördelning och ansvar mellan
huvudmannen för vattentäkten, kommunen och länsstyrelsen.
Utredaren ska även analysera om det finns tillräckliga förutsättningar för att inrätta vattenskyddsområden.
Utredaren ska vidare analysera om någon myndighet, och i
så fall vilken som bör utöva tillsyn av att en sådan skyldighet
följs. Utredaren ska också analysera om det finns behov av att
kunna vidta sanktioner mot den som inte fullgör en sådan skyldighet.
Befintliga vattenskyddsområden
Skyddet av vissa vattentäkter inleddes redan på 1960-talet. Det
kan därför finnas behov att göra en översyn även av befintliga
vattenskyddsområden. Utredaren ska därför analysera om och i
vilken utsträckning det bör finnas en skyldighet att se över om
befintliga vattenskyddsområden har ett adekvat skydd. I detta
bör ingå att analysera rollfördelning och ansvar mellan huvudmannen för vattentäkten, kommunen och länsstyrelsen, samt att
analysera om någon myndighet, och i så fall vilken som bör
utöva tillsyn över att skyldigheten följs. Utredaren ska även
analysera om det finns behov av att kunna vidta sanktioner mot
den som underlåter att fullgöra en sådan skyldighet.
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Tillståndsplikten för användning av växtskyddsmedel i
vattenskyddsområden
Utredaren bör också analysera förutsättningarna för att fasa ut
en generell tillståndsplikt för användning av växtskyddsmedel i
vattenskyddsområden som i dag finns i Naturvårdsverkets föreskrifter. I detta ingår bl.a. att utreda om det finns förutsättningar
för statliga myndigheter och kommuner att vidta de åtgärder
som krävs för att den generella tillståndsplikten ska kunna fasas
ut. Utredningen behöver även närmare analysera konsekvenserna av ett upphävande av den generella tillståndsplikten och
finansering.
Generella utgångspunkter
Utgångspunkten för utredarens förslag till förändringar ska vara
riksdagens miljökvalitetsmål samt att EU-rättsliga åtaganden
rörande vattenkvalitet och då särskilt kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober
2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på
vattenpolitikens område (ramdirektivet för vatten) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder
för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel uppfylls. Vidare ska glesbygdens särskilda förutsättningar beträffande skyddet av allmänna vattentäkter beaktas.
I uppdraget ingår inte att se över fastighetsägarens rätt till
ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk
eller att pågående markanvändning inom berörd del av en
fastighet avsevärt försvåras.
I de fall där utredaren ser behov av åtgärder ska förslag
lämnas. Utredaren ska utarbeta fullständiga förslag till de
författningsändringar och nya författningar som övervägandena
ger anledning till.
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Förlängd tid för uppdraget
Delbetänkandet om material i kontakt med dricksvatten ska,
som tidigare angetts, redovisas senast den 1 juli 2014. Utredningstiden för den del i uppdraget som rör vattentäkternas
skydd och övriga delar som skulle ha redovisats senast den
30 juni 2015 förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas
senast den 29 april 2016.
(Landsbygdsdepartementet)

