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Remissvar angående SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR har beretts tillfälle att avge yttrande över ovan nämnd remiss 

och anför följande; 

 

Bakgrund 

2020 års dricksvattendirektiv (EU 2020/2184) är en revidering av 1998 års 

dricksvattendirektiv (98/83/EG). Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 

12 januari 2023. Samtidigt upphör 1998 års dricksvattendirektiv att gälla. 

 

Precis som i det tidigare dricksvattendirektivet fastställs i 2020 års dricksvattendirektiv 

minimikrav för dricksvatten och åtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att säkerställa 

att kraven följs. 2020 års dricksvattendirektiv skiljer sig emellertid från det nuvarande 

dricksvattendirektivet i flera avseenden. En grundläggande skillnad är att det nya 

dricksvattendirektivet ställer krav på att det ska införas en riskbaserad metod för 

dricksvattensäkerhet som omfattar alla faser i dricksvattenproduktionskedjan (innebär bl.a ett 

ökat fokus på föroreningar som kan uppstå i tillrinningsområdena). Vidare införs 

bestämmelser som syftar till att komma till rätta med vattenläckage. Direktivet innehåller 

även bestämmelser om material i kontakt med dricksvatten. Dessutom ställer 2020 års 

dricksvattendirektiv krav på medlemsstaterna att förbättra tillgången till dricksvatten och att 

främja användningen av dricksvatten ur kran. Direktivet ställer också krav på 

medlemsstaterna att rapportera till EU beträffande olika frågor av betydelse för tillämpningen. 

 

 

Konsekvenser 

NNR noterar att vattenmyndigheternas roll som tillsynsmyndigheter inte övervägs i 

konsekvensutredningen. NNR uppfattar vidare att den ökade riskstyrning som 2020 års 

vattendirektiv kräver betyder att kunskapen om tillrinningsområdena och deras påverkan på 

vattenkvaliteten behöver förbättras. Kunskap om tillrinningsområdena menar NNR ställer 

höga krav på detaljerad lokalkännedom. Ett Sverige uppdelat i fem områden med var sin 

vattenmyndighet, bör få konsekvenser för förmågan att upprätthålla en god lokalkännedom. 
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Denna fråga behöver tas upp i konsekvensutredningen. Även alternativa lösningar när det 

gäller placeringen av tillsynsansvaret behöver beskrivas. NNR frågar sig exempelvis vilka 

konsekvenserna skulle bli om landets länsstyrelser tog över tillsynsansvaret från 

vattenmyndigheterna. NNR frågar sig vidare om det skulle kunna finnas synergieffekter av att 

länsstyrelsernas goda lokalkännedom i exempelvis miljöfrågor skulle kunna bidra till en god 

övervakning av tillrinningsområdena. 

 

 

Slutsats 

NNR finner att konsekvensutredningen behöver kompletteras när det gäller placeringen av 

tillsynsansvaret på en myndighet. 

 

Näringslivets Regelnämnd NNR 
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