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En trygg dricksvattenförsörjning i kris och krig
Program den 29 mars 13:00 – 14:00
» Nationella samordningsgruppen för dricksvatten
Margareta Lundin Unger, utredare, Havs- och vattenmyndigheten

» Arbete med civilt försvar inom dricksvattenförsörjningen – vad är på gång?
Karin Wertsberg, beredskapshandläggare, Livsmedelsverket
» Länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets arbete att utveckla stöd till kommunernas
kontinuitetsplanering samt att utarbeta en plan för prioritering av nödvatten
Claes-Göran Johansson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Samordnare dricksvattenuppdraget för
Länsstyrelserna

Nationella samordningsgruppen för dricksvatten
» Ersätter sedan 2020 det tidigare Nätverket för dricksvatten
» Ska verka för en trygg och säker dricksvattenförsörjning
• ge stöd till framför allt kommunerna i dricksvattenfrågor
• ge regeringen en aktuell lägesbild
• informera om de behov som finns för att säkra dricksvattenförsörjningen nationellt.
» I gruppen ingår Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, SGU,
Kemikalieinspektionen, SMHI, Trafikverket, länsstyrelserna, SKR, MSB, Svenskt Vatten, representanter från
länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och kommunerna.
» Organisationen består av den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, arbetsgrupper och ett
kansli.

» Arbetsgrupperna tar fram underlag och analyser för beslut i samordningsgruppen och kan även driva
relevanta projekt.

Tre ordinarie arbetsgrupper
» Vattenförsörjningsgruppen ska verka för att det finns tillräckligt med vatten för att producera
dricksvatten av god kvalitet med hänsyn tagen till andra användningsområden i avrinningsområdet.
Gruppen ska stärka arbetet med skydd av grund- och ytvattentäkter.
» Dricksvattenkvalitetsgruppen ska verka för att dricksvattnet håller god kvalitet och uppfyller
kvalitetskraven i lagstiftningen.
• Samverkan kring Dricksvattendirektivet
• Klimatanpassning
» Gruppen för civilt försvar och krisberedskap ska verka för att det finns relevant kompetens,
expertstöd, kunskapsunderlag och stödmaterial för att bygga en god krisberedskap hos
dricksvattenproducenterna och för att vidta förberedelser och åtgärder som gagnar arbetet med civilt
försvar.

» Under sommaren 2020 fanns även en särskild arbetsgrupp för att bevaka vattenbrist och torka.

