
 

_______________________________________________________________________________________ 

Postadress: Besöksadress: Telefon: E-post: Internet: 

Box 55695 Storgatan 19 08-762 70 90 info@nnr.se www.nnr.se 

102 15  STOCKHOLM       

      

    

 

 

 

 

 

Livsmedelsverket 

Internationella avdelningen 

Box 622, 751 26 Uppsala 

Birgitta Nyberg 

 

 

 

Stockholm   Ert dnr  Vårt dnr  

2018-03-12   2018/00833  2018/023 

 

 

 

 

Remissvar angående förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten på 

dricksvatten (EU) 98/83 

 

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

och anför följande; 

 

Bakgrund 

Sedan år 1998 finns Rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (EU) 98/83 men nu föreslår 

Kommissionen en omarbetning av direktivet. Bakom detta ligger en utvärdering av direktivet 

inom ramen för Refit platform.  

 

Målet för direktivet, att skydda människors hälsa från de skadliga effekterna av alla slags 

föroreningar av dricksvatten, kommer att uppnås genom ett införande av 

minimikvalitetsnormer på EU-nivå samt genom att fastställa minimikrav för övervakning, 

rapportering, tillgång till vatten, öppenhet och avhjälpande åtgärder i de fall normerna inte 

uppfylls. Medlemsstaterna får avgöra vilka konkreta åtgärder (t.ex. typ av avhjälpande 

åtgärder, faktiska kontrollprogram) de vill vidta. 

 

Konsekvenser 

NNR noterar att vatten är en naturresurs som används på många olika sätt i samhället och vars 

användning finns reglerad i flera olika direktiv på EU-nivå. Bland andra finns följande 

direktiv och förordningar: 

 Förordning nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet 

 Direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om byggprodukter (89/106/EEG) 



 

 

 Direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot 

föroreningar och försämring 

 Direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 

gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 

 

NNR saknar en utredning av hur dessa regelverk ska fungera tillsammans med det aktuella 

föreslagna direktivet om dricksvatten. En beskrivning av gränsdragningen mellan gällande 

regelverk för vatten krävs för att det nya regelverket ska kunna tillämpas på ett rättssäkert sätt. 

 

Som exempel frågar sig NNR om Livsmedelsverket ska utöva tillsyn över 

fastighetsinstallationer (byggprodukter) och deras påverkan på dricksvatten vid färd från det 

kommunala VA-nätet till kranen i exempelvis restaurangköket. NNR frågar sig om en sådan 

tillsyn blir kostnadseffektiv. 

 

NNR frågar sig också om det aktuella direktivförslaget om dricksvatten ska tolkas som att 

vatten som används för att skölja grönsaker ska provtagas och analyseras på samma sätt som 

vatten som används i framställning av exempelvis bröstmjölksersättning. NNR frågar sig om 

kostnaderna för provtagning i samband med sköljning kan motiveras i form av ökad 

livsmedelssäkerhet. 

 

Angående kostnader för företagen med anledning av det förslagna direktivet menar NNR att 

dessa behöver redovisas i underlagen. Livsmedelsverkets tillsynsansvar förutsätter 

provtagning - analys och när gränsvärden justeras kan detta påverka vilka analysmetoder som 

är möjliga att tillämpa. Nya analysmetoder kan vara dyrare än redan väl beprövad och dessa 

kostnadsskillnader drabbar i slutändan företagen. Företagens kostnader måste analyseras och 

redovisas för att underlagen ska kunna ligga till grund för regelgivning. 

 

Slutsats 

NNR finner att underlaget behöver kompletteras när det gäller samverkan mellan olika 

regelverk på EU-nivå och när det gäller ökade kostnader för företagen. 

 

NNR förutsätter att också en nationell konsekvensutredning upprättas, som beskriver 

följderna för företagen av ett genomförande av direktivet i Sverige 
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