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”Dricksvattenförsörjning vid höjd beredskap”

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2021
fått följande uppdrag:
5. Länsstyrelserna ska utveckla ett stöd till
kommunernas kontinuitetsplanering för att
säkerställa dricksvattenförsörjningen under höjd
beredskap samt utarbeta en plan för prioritering
av nödvatten vid höjd beredskap.
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Stöd till kontinuitetsplanering under höjd beredskap (MSB)
Plan för prioritering av nödvatten under höjd beredskap (SLV)

2021

•
•
•
•
•
•

Analys uppdrag
Utforma projektgrupp
Utskick frågeställning
Besök vattenproducenter
Besök Gotland
SV SLV, m.fl.
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Vad är ”Höjd beredskap”?
Vid krig eller fara för krig kan regeringen
besluta om höjd beredskap i hela eller delar
av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen
skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i
krig råder automatiskt högsta beredskap.

Vad blir skillnaden i hanteringen, med höjd
beredskap
•

Jurister från Länsstyrelserna och
Livsmedelsverket studerar vad lagar och
författningar säger, i händelse av att
regeringen iståndsätter beredskapslagarna

•

Det finns regelverk som står mot varandra,
förändras detta vid höjd beredskap?

•

Blir det några förändringar i ansvar och
mandat?

•

Arbete pågår.

Samverkan
Livsmedelsverket (ingår i arbetsgruppen)
MSB (kontinuitetshantering, RSA)
Havs och vattenmyndigheter (regionala
vattenförsörjningsplaner)
Svenskt vatten (egna årliga temperaturmätningar)
SKR (förslag på hur tilldelning av medel ska genomföras)
m.fl.

Parallella uppdrag finns!
Enligt 2021 års regleringsbrev ska Livsmedelsverket tillsammans
med länsstyrelserna utveckla frågor om regional
prioriteringsförmåga avseende nödvatten och utveckla stöd för
länsstyrelsernas vägledning till kommunernas arbete med
kontinuitetsplanering för dricksvattenförsörjningen under höjd
beredskap. Myndigheten ska årligen redovisa vidtagna åtgärder
och uppnådda resultat till regeringen senast den 22 februari.

Guide för planering av nödvatten Livsmedelsverket: Prioriteringsunderlag
för nödvattenförsörjning Genom att på ett systematiskt sätt beskriva olika
verksamheters påverkan vid dricksvattenstörning och ställa detta i relation
till verksamhetens betydelse för människor och samhälle skapas ett
prioriteringsunderlag för nödvattenförsörjning.

NÄRLIGGANDE AKTIVITETER HOS LIVSMEDELSVERKET
•
•
•

•
•

•
•

Handbok för dricksvattenproducenter om
krisberedskap och civilt försvar (MSB-finansierat),
Identifiera och klassificera skyddsvärd information inom
dricksvattenförsörjningen (MSB-finansierat),
Samanvändarprojektet – ”Privat - offentlig samverkan
för en robust och uthållig dricksvattenförsörjning under
höjd beredskap och krig” (MSB-finansierat),
Rapporteringssystem för att fånga signaler om hot mot
dricksvattenförsörjningen (RU),
Reservdelsutredningen – ”Minskad sårbarhet gällande
tillgång, omfördelning och lagerhållning av
reservdelar” (RU) och
Minskad sårbarhet gällande tillgång, omfördelning och
lagerhållning av kemikalier (RU).
Dessutom ansvarar Länsstyrelsen i Västernorrlands län
för regeringsuppdraget: ”För att förebygga störningar
och minska sårbarheten gällande tillgång till kemikalier
för dricksvattenproduktion och avloppsrening …”.

Utsända frågor
3 huvudfrågor:
1.Utred hur respektive kommun och vattenproducenter arbetar med kontinuitets-planering samt hur det förhåller sig till höjd
beredskap
Finns kontinuitetsplanering idag
Har höjd beredskap beaktats
Är planeringen pågående
Har klimatförändringarnas påverkan beaktats
Större skillnader mellan kommunerna
Vilken metod har använts i planeringen
2.Kartlägg kommunernas behov av vägledning och hur den bör vara utformad
Beskriv länets sammanvägda behov
Beskriv om det föreligger större skillnader mellan länets kommuner
Vilken form av stöd efterfrågas (utb, jur, mallar, verktyg mm)

3. Kartlägg Lst och kommunernas arbete med nödvattenplanering idag
Finns en nödvattenplan
Har höjd beredskap beaktats
Har kommunerna arbetat med prioritering
Vilket stöd efterfrågas

Beskriv hur Lst handhar nödvatten (ex RSA, annat dok)
Frågesvaren har kompletterats med besök på stora och små kommuner samt vattenproducent för djupintervjuer.

Nulägesbild avseende
kontinuitetsplanering av
dricksvatten hos landets
kommuner samt förekomsten
av nödvattenplanering bland
kommuner och Länsstyrelser.

Sammanfattning (enligt svaren)
•

•
•
•

•
•

Situationen i landet är inte tillfredsställande
avseende kontinuitetsplanering och
nödvattenprioritering i allmänhet och specifikt
kopplat till höjd beredskap.
Det finns dock goda exempel på hur Länsstyrelser
och kommuner ligger långt fram i hanteringen av
dricksvatten och nödvatten i hela hotskalan.
I svaren efterfrågas utbildningsstöd
Stora osäkerheter kan utläsas vad gäller vilken roll
och vilket ansvar
Olikheterna mellan kommuner och Länsstyrelserna
är stora.
I underlaget utläses även finansiella svårigheter,
som ofta medför att mindre kommuner inte har
fysiska resurser

Förväntningar från Kommuner
(enligt frågeformuläret)

Stöd till kommunernas kontinuitetsplanering
• I den pågående planering efterfrågar
en stor majoritet stöd i arbetet, främst
genom utbildningar.
• Stödet ska vara enkelt, det får inte vara
för många spretande vägledningar.
• Förslag och eventuella åtgärder ska
kunna nyttja i fred och kris, inte bara
under höjd beredskap.
• Tydliga ansvarsbeskrivningar, juridisk
vägledning, samt att det efterfrågas krav
på uppföljning.

Förväntningar från Kommuner och Länsstyrelser
(enl frågeformuläret)

Plan för prioritering av nödvatten
• Stort behov av juridiskt klargörande av
ansvar och möjligheter till prioritering av
nödvatten (bortprioritering)
•

Länsstyrelser samt kommuner inväntar
nationella direktiv angående prioritering
av nödvatten under höjd beredskap.

•

Vad ska man ta höjd för, hur många liter
ska varje person ha tillgång till per dygn.
Hur långt får det vara till
utlämningsställen, hur många personer
ska en kommun planera för, samt vilka
materiella resurser krävs.

Var hamnar resultatet?
• Stöd till kontinuitetsplanering under
höjd beredskap (MSB)
• Plan för prioritering av nödvatten
under höjd beredskap (SLV)
• Uppföljning inarbetas i RSA (MSB)

Utbildningsdagar för Länsstyrelser
•

Län inom
•
MRN: 25-27/10 Umeå
•
MRV: 8-10/11 Göteborg
•
MRS: 15-17/11 Alvesta
•
MRM: 29/11-1/12 Uppsala

•

Ekonomi: Inga kostnader för deltagarna
(projektet)

•

Deltagare: 6-8/Lst
•

•

Försvars-/beredskapsdirektör, juridik, CF, RSA,
vatten, samhällsplanering

Huvudansvarig: Livsmedelsverket

Frågor

