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Kommunstyrelsen 

 

Plan för nödvatten  
Sammanfattning 
Karlskoga kommun behöver, i egenskap av ett geografiskt lägesansvar i 
händelse av kris och extraordinära händelser, ha en nödvattenplan. Idag 
finns en plan för hur nödvatten kan distribueras av kommunens bolag 
Karlskoga Energi- och Miljö AB, men inga prioriteringar, 
volymberäkningar eller tekniska förutsättningar har tagits fram av 
Karlskoga kommun. Under hösten 2020 har ett arbete gjorts i Örebro län, 
med alla kommuner delaktiga, i syfte att ta fram en gemensam plan och 
verktyg för att kunna implementera en plan inom varje kommun. Denna 
skrivelse samt bifogad rapport, är en sammanfattning av detta arbete 
Förslag till beslut för kommunstyrelsen är att ta fram en nödvattenplan 
för Karlskoga kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport strategi och nödvatten – Örebro län rev 20201208 
Livsmedelsverkets föreskrifter om Dricksvatten, SLV FS 2001:30 
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser och höjd beredskap, LEH 2006:544 
Lag om allmänna vattentjänster, LAV 2006:412 
Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
Livsmedelsverkets Guide för nödvattenförsörjning, utgåva 1. 2017. 
ISBN:978-91-7714-258-4 
Livsmedelsverkets Sekretessgrunder i skydd av dricksvattenförsörjningen 
2021-02-11   
 

Bakgrund  
 
Inledning 
En god vattenförsörjning är en viktig hörnsten i ett väl fungerande 
samhälle. Som samhällsfunktion karaktäriseras vattenförsörjningen av att 
den är storskalig och komplex. Samtidigt måste den vara robust nog för 
att fungera tjugofyra timmar om dygnet, dag efter dag, månad efter 
månad, år efter år. En, även vid nödlägen, fungerande vattenförsörjning 
är en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva en kommuns alla 
verksamheter. 
 
Nödvatten definieras som det akuta och högst tillfälliga dricksvatten som 
måste fram, som till exempel flaskvatten eller vattentankar, i samband 
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med en samhällsstörning då det vanliga dricksvattnet inte går att 
använda. Trots att det är dricksvattenproducenten som är ytterst ansvarig 
för försörjningen enligt lagstiftningen, är det kommunens övergripande 
ansvar för att ha en planering för nödvattenförsörjning till alla 
kommunala verksamheter. Enligt det geografiska områdesansvaret har 
kommunen även en skyldighet att samordna informationen till 
innevånarna vid större kriser. Slutligen har kommunen även ett 
befolkningsansvar enligt socialtjänstlagen som innebär att kommunen ska 
tillhandahålla grundläggande mänskliga behov. 
 
För att klara av att försörja samhällsviktig verksamhet och allmänheten 
med nödvatten vid ett avbrott krävs planering, en ändamålsenlig 
organisation och en tydlig ansvarsfördelning som involverar samtliga 
parter, samt att det finns tillgängliga resurser. Det krävs också att 
ansvariga politikers så väl som tjänstemäns uppgifter är tydliga och väl 
formulerade. Ansvar och uppgifter måste också vara kända inom 
förvaltningar och bolag och av de personer eller funktioner som har 
roller, behov och specifika ansvar.  

1.2 Syfte 

Figur 1 visar på det övergripande styrdokumentets relation till 
lagstiftningar, lokala planer och riktlinjer. Flera olika lagstiftningar har 
påverkan på en kommuns nödvattenplanering som till exempel Lagen om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
(LEH), Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet samt Lag 
om allmänna vattentjänster. Dessa lagar reglerar i grunden det samlade 
kommunala ansvaret för dricksvattenförsörjning och skyldigheten att vid 
en kris verka för att en samordning sker inom kommunens geografiska 
yta. Det övergripande styrdokumentets syfte är dels att skapa en 
gemensam tolkning av dessa regelverk inom länet, men även att 
tydliggöra vilka verksamheter inom kommunen som ska prioriteras vid 
en nödvattendistribution. Utifrån dessa regleringar och ställningstagande 
ska sedan lokala nödvattenplaner tas fram i respektive kommun. Utifrån 
dessa planer tar kommunens förvaltningar tillsammans med VA-
huvudmannen fram övriga planer och checklistor som krävs för att 
hantera en nödvattenhändelse.  
 



 

Tjänsteskrivelse 

 

3 (6) 

KS 2021-00266  

 

 

 
 
Figur 1 Styrdokumentets relation till lagstiftningar, lokal nödvattenplan och underliggande 
dokument såsom checklistor, mallar samt agerande vid en nödvattensituation. 

 
 
1.3 Avgränsning 
Med nödvatten menas i detta dokument, i första hand, vatten som 
levereras i dunkar, flaskor eller mindre tankar. Reservvatten så som egen 
alternativ vattenförsörjning, tas inte upp i dokumentet.  

Dokumentet avgränsas till största delen fredstida samhällsstörningar 
(extraordinär händelse). 

1.4 Lagstiftning  
Nödvattenförsörjning inom länet styrs av olika lagstiftningar och 
förordningar på både politisk- och tjänstemannanivå. Lagstiftningarna 
och förordningarna tydliggör ansvar, beredskap vid samhällsstörningar, 
säkerhet och krav på dricksvattenkvalitet i samband med distribution av 
vatten. 
 

2. Ansvarsfördelning vid nödvattenförsörjning 
Ansvaret för dricksvattenförsörjning inom länet är fördelat mellan olika 
nämnder, förbund, förvaltningar och enheter inom respektive kommun.  
Varje kommun har skyldigheter enligt lag om allmänna vattentjänster, 
LAV 2006:412, där det fastställs att ansvaret för att invånarna 
tillhandahålls dricksvatten. Även om dricksvattenförsörjningen i 
praktiken sköts av en lokal eller regional VA-aktör är det således 
fortfarande kommunen som bär ansvaret – också i kristid. 
Vattenförsörjning ska ordnas i ett större sammanhang om det behövs med 
hänsyn till människors hälsa eller miljön (LAV 6§). VA-verksamheten 
har en leveransskyldighet att ordna med vatten för hushållsanvändning. 
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Däremot garanteras inte ett visst vattentryck eller viss vattenmängd per 
tidsenhet.  
Den som tillhandahåller eller använder dricksvatten i offentlig 
verksamhet omfattas alltid av livsmedelsverkets föreskrift om 
dricksvatten, SLVFS 2001.30. Vattenleverantören har ansvar för att 
vattenkvalitet i anslutningspunkt är hälsosamt och rent. De har ett ansvar 
som leverantör av vatten att omedelbart informera konsumenterna och ge 
dem råd då användningen av vattnet är begränsat. Vattenleverantören 
ansvarar för att ha en krisberedskap och en nödvattenplan där prioriterade 
verksamheter är utpekade av kommunen centralt, men har inget ansvar 
att leverera vatten till specifika verksamheter enligt VA-lagstiftningen. 
 

2.1 Ansvar vid nödvattenförsörjning: 
1. Dricksvattenproducenten ansvarar för att initiera och starta upp 

nödvattenförsörjning.  
2. Kommunen ansvarar i enlighet med det geografiska 

områdesansvaret (LEH) för en samordnad samverkan med 
dricksvattenproducenten om leverans av nödvatten. Vattnet kan 
levereras från behållare så som tankar, tankbil, flaskvatten etc. 
beroende på lokala förutsättningar. 

3. Dricksvattenproducenten ansvarar för att nödvatten distribueras ut 
till prioriterade verksamheter enligt aktuell nödvattenplan. 
Dricksvattenproducentens ansvar är att nödvatten som 
distribueras ut till verksamheterna alltid ska hålla 
dricksvattenkvalitet.  

4. Dricksvattenproducentens ansvar är att alltid ha en organisatorisk 
beredskap för störningar i vattendistributionen vid 
dricksvattenrelaterade samhällsstörningar. 

5. Kommunen ansvarar i enlighet med det geografiska 
områdesansvaret (LEH) för att kommunicera aktuella behov och 
resurser enligt fattade beslut, planer och rutiner.  

 

3. Prioritering av nödvattenförsörjning vid akuta händelser 
Nationens övergripande krishantering utgår ifrån ett antal skyddsvärden 
för samhället.  

- Människors liv och hälsa  
- Samhällets funktionalitet  
- Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter  
- Miljö och ekonomiska värden 
- Nationell suveränitet 
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De nationella skyddsvärdena har i grunden ingen inbördes prioritering 
och ska därför ses som likvärdiga under fredstid. Vid höjd beredskap har 
dock skyddet av den nationella suveräniteten företräde. 
De nationella skyddsvärden ska ligga till grund när beslut fattas om 
vilken prioritering som ska gälla vid fördelning av nödvatten i en 
bristsituation. Skyddsvärden ska därmed också ligga tillgrund när en 
länsövergripande prioritering görs utifrån att en bristsituation samtidigt 
råder i flera av länets kommuner.    
Utifrån den dialog som förts inom länet ska skyddsvärdet människors liv 
och hälsa vara högst prioriterat vid en vattenbristsituation. Det innebär att 
verksamheter inom vård och hälsa, samt nödvatten till allmänheten ska 
prioriteras.  
Därefter ska skyddsvärdet Samhällets funktionalitet beaktas. Det innebär 
att samhällsviktiga verksamheter samt verksamheter inom utbildning och 
omsorg, livsmedelsproduktion och övriga försörjningsystem om möjligt 
ska prioriteras vid en nödvattensituation.  
Övriga nationella skyddsvärden bedöms inte ligga som grund för 
prioriteringar vid en regional nödvattensituation.  
 
   
4. Definitioner 
Term Definition  
Dricksvatten Definieras i LIVSFS 2001:30 som allt vatten som, antingen i sitt 

ursprungliga tillstånd eller efter beredning, är avsett för dryck, 
matlagning eller beredning av livsmedel, oberoende av dess 
ursprung och oavsett om det tillhandahålls genom en 
distributionsanläggning, från tankar, i flaskor eller i behållare. 
 

Nödvatten Vatten som distribueras till konsumenter på annat sätt än via 
ledningsnätet, exempelvis i tankar. Nödvatten ska hålla 
dricksvattenkvalitet. 
 

Akut händelse En händelse som gör att vattendistributionen tillfälligt (timmar-
dygn) upphör eller att dricksvattnet blir förorenat (osäker 
dricksvattenkvalitet) och inte kan användas som normalt. 
Verksamheter i hela eller delar av fastigheten får lite eller inget 
dricksvatten, alternativt får vatten av otjänlig kvalitet och kan inte 
användas i verksamheten vare sig för konsumtion eller för 
hygienändamål. 
 

Reservvatten Distribution av reservvatten sker i det ordinarie ledningsnätet eller 
i ett provisoriskt ledningsnät. Reservvattenförsörjningen baseras 
på en alternativ vattentäkt eller ett alternativt vattenverk. 
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Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Uppdra till kommunstyrelsens ledningskontor, tillsammans med 
Karlskoga Energi & Miljö AB, att ta fram en nödvattenplan inom 
ramen för kommunens geografiska områdesansvar. 

2. Planen, inklusive eventuella investeringar som föranleder planen, 
presenteras under juni månad 2021.  

  
 

Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Skog Jörgen  

Personalchef 
    
 
 
Expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Karlskoga Energi- och Miljö AB 
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1 Bakgrund 
Det finns ett behov av att ta fram och utveckla nödvattenplaner i flera av 
kommunerna i Örebro län. Situationer där den kommunala 
dricksvattendistributionen är störd eller uteblir samt händelser där 
vattenkvaliteten inte kan garanteras är scenarion som innebär stora hot mot 
samhällsviktiga verksamheter. För länets samlade förmåga att skydda 
samhällsviktiga verksamheter och för skyddet av medborgare kan en 
störning i vattenleveransen få mycket stora konsekvenser. Utifrån detta finns 
önskemål och behov av en uttalad och länsövergripande nödvattenstrategi 
med en tydlig strategi för hur situationer med förorenat dricksvatten, 
störningar i dricksvattenleveransen eller helt utebliven vattenleverans ska 
hanteras.  
 
Ytterst är det en kommunal skyldighet enligt lagen om allmänna 
vattentjänster, LAV 2006:412 att tillhandahålla dricksvatten till hushållen. 
Även om dricksvattenförsörjningen i en kommun i praktiken sköts av en 
lokal eller regional VA-aktör är det ändå fortfarande kommunen som bär 
ansvaret – också i kristid. Enligt lagstiftningen (LAV 6§) ska 
vattenförsörjningen ordnas i ett större sammanhang om det behövs med 
hänsyn till människors hälsa eller miljön. VA-verksamheten har också en 
leveransskyldighet att ordna med vatten för hushållsanvändning. Däremot 
garanteras inte ett visst vattentryck eller en bestämd vattenmängd. Den som 
tillhandahåller eller använder dricksvatten i offentlig verksamhet omfattas 
också alltid av livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten, SLVFS 
2001.30. 
 
Dricksvattenförsörjningen är av avgörande betydelse för samhällets samlade 
funktionalitet. Med de beroendeförhållanden som finns dels mellan länets 
kommuner och dels mellan offentliga och privata verksamheter, är det 
tydligt att arbetet med en nödvattenstrategi och tillhörande nödvattensplaner 
måste genomföras i bred samverkan mellan länets aktörer för att skapa en 
förståelse för den komplexitet som finns i frågan och vilken bredare 
påverkan olika lokala beslut kan få vid en dricksvattenkris.  
 
Att ta fram en övergripande strategi för nödvatten i länet är en process där 
det är viktigt att alla de inblandade aktörer är införstådda med processen och 
betydelsen av en nödvattenstrategi. Att ta fram dessa grundläggande 
styrdokument kräver engagemang av alla intressenter och ett deltagande från 
personer med nyckelbefattningar.  
 

1.1 Säkerhetsskydd och sekretess 

Arbetet med att ta fram en strategi och ett underlag för nödvattenplan kan 
komma att hantera känsliga uppgifter. Det kan behövas särskilt 
uppmärksammas på säkerhetsskydd och sekretess. Verksamheternas 
säkerhetsskyddschef eller motsvarande bör delta i planeringsarbetet för att 
säkerställa rutiner för informationssäkerhet samt bidra med bedömningar om 
vad som bör omfattas av sekretess. Exempelvis kan den sammanställda 
planen anses vara aggregerad information som bör sekretessbeläggas.  
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1.2 Civilt försvar och höjd beredskap 

På senare år har det säkerhetspolitiska läget försämrats och Sverige har 
återupptagit försvarsplaneringen. Det betyder att totalförsvaret, det vill säga 
det militära och civila försvaret, behöver stärkas. Med civilt försvar menas 
den verksamhet som ansvariga aktörer (offentliga och privata aktörer samt 
frivilligorganisationer) genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att 
hantera situationer då beredskapen höjs. Civilt försvar är alltså inte en 
organisation. Grunden för det civila försvaret är den fredstida 
krisberedskapsförmåga som finns hos enskilda aktörer och samhället i stort. 
Målet för det civila försvaret är att:  

• Värna civilbefolkningen.  
• Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.  
• Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i 

vår omvärld.  

Mycket av den kommunala verksamheten är samhällsviktig verksamhet och 
måste kunna upprätthållas även vid höjd beredskap. Under sådana 
omständigheter kommer det bli stora påfrestningar på verksamheterna och 
därför är det viktigt att ha kunskap om vilka verksamheter som behöver 
prioriteras. 

1.3 Förutsättningar för nödvattenförsörjning 

Med nödvatten menas i detta dokument, i första hand, vatten som levereras i 
dunkar, flaskor eller mindre tankar.Dokumentet avgränsas till största delen 
av fredstida samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
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2 Ansvarsfördelning vid nödvattenförsörjning 
 

2.1 Skyldigheter enligt lag om allmänna vattentjänster,extra 
ordinära händelser och totalförsvar 

Enligt vattentjänstlagen (LAV 2006:412) har dricksvattenproducenten ett 
ansvar att leverera dricksvatten för i första hand hushållsanvändning. De 
aktörer som bedriver en verksamhet måste därför se över sin planering inför 
en eventuell situation då dricksvattenförsörjningen inte fungerar. Enligt 
lagen (LEH 2006:544) har kommunerna det geografiska områdesansvaret på 
lokal nivå inför och vid extraordinära händelser. Detta innebär att 
kommunen ska verka för att samverkan och samordning kommer till stånd 
med aktörer inom kommunen före, under och efter extraordinära händelser. I 
uppgiften ligger dessutom att samordna information till allmänheten under 
sådana händelser. Kommunerna ska analysera de hot, risker och sårbarheter 
som finns och på vilket sätt dessa kan påverka den egna verksamheten. 
Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA). Därefter ska kommunen under varje mandatperiod fastställa en 
övergripande plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Den 
lagstiftning och de föreskrifter som finns ger ingen specifik skyldighet att ha 
planer för en dricksvattenstörning. Erfarenheten visar att kraven på att göra 
en RSA och en övergripande plan i praktiken förutsätter 
verksamhetsspecifika analyser såsom en nödvattenplan. 
 
I Lag om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) fastställs att ansvaret för 
att invånarna tillhandahåller dricksvatten åvilar varje primärkommun. Även 
om dricksvattenförsörjningen i praktiken sköts av en lokal eller regional VA-
aktör är det således fortfarande primärkommunen som bär ansvaret – också 
vid en nödvattenförsörjnngssituation. I händelse av en drickvattenkris med 
nödvattenförsörjning är det den drabbade kommunen som ansvarar för att 
invånare som inte kan ta sig till utskänkningsplatserna ändå får tillgång till 
dricksvatten. Vattenförsörjning ska ordnas i ett större sammanhang om det 
behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljön (LAV 6§). VA-
producenten har en leveransskyldighet att ordna med vatten för 
hushållsanvändning. Däremot garanteras inte ett visst vattentryck eller viss 
vattenmängd per tidsenhet.  
 
Inom ramen för arbetet med rapporten har intervjuer gjorts med kommunala 
företrädare avseendekommunalberedskap, resurser och strategier för 
nödvattenförsörjning av samhällsviktiga verksamheter.  
 

2.2 Nationella skyddsvärden  
Är värden formulerade av regering och riksdag som ska skyddas i arbetet 
med samhällsskydd och beredskap.  
 

- Människors liv och hälsa  
- Samhällets funktionalitet  
- Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter  
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- Miljö och ekonomiska värden 
- Nationell suveränitet 

Dessa skyddsvärden har i grunden ingen inbördes prioritering och ska därför 
ses som likvärdiga under fredstid. Vid höjd beredskap har dock ett 
skyddsvärde företräde och det är nationell suveränitet. De nationella 
skyddsvärden ska ligga till grund när beslut fattas om vilken prioritering som 
ska gälla vid fördelning av nödvatten i en bristsituation. Skyddsvärdena ska 
därmed också ligga tillgrund när en länsövergripande prioritering görs 
utifrån att en bristsituation samtidigt råder i flera av länets kommuner.    
 
   

2.3 Genomförandebeskrivning 
 
Det arbete som kommunerna tillsammans har startat upp bedrivs i flera steg; 
Steg ett är en första kartläggning och nulägesanalys av kommunernas 
befintliga nödvattenplanering. Steg två genomfördes i ett digitalt 
workshopformat. Syfte med workshopen var dels att höja den samlade 
kunskapen om länets nödvattenplanering, dels att tillsammans med flera 
olika verksamhetsperspektiv diskutera gemensamma strategier och 
prioriteringar, utifrån olika scenarios. Steg tre var ett förslag till 
styrdokument gällande nödvatten samt en digital workshop där syftet var 
dialog och förankring kring framtaget styrdokument och hur kommunerna 
avsåg att gå vidare med planeringen av nödvattenhanteringen. Steg fyra är 
exempel på arbetsprocess och underlag till en lokal nödvattenplan. 
 

2.3.1 Steg 1 - Nulägesstudie 
Vid årsskiftet 2019/2020 fanns en beställning på en nödvattenstrategi för 
Örebro län. En tidplan togs fram tillsammans med beställaren. Genom möten 
och input från Örebro kommun accepterades såväl arbetsprocess som 
tidplan.  
Efter inledande diskussioner och uppstarts möte i början av februari i Örebro 
kommun gjorde corona-viruset sitt intåg vilket ledde till stora förseningar i 
projektet. Som en del i arbetsprocessen togs kontakter med de kommunala 
vattenleverantörerna i respektive kommuner och med respektive 
dricksvattenproducenter och beredskapssamordnare. Detta gjordes för att få 
en bild av förutsättningar för vattenleveranser, kommunala prioriteringar, 
beredskapsplaner och nödvattenstrategier. 
Några av intervjuerna genomfördes på plats i Örebro innan Corona-
pandemin. Senare under våren genomfördes intervjuerna om nuläget i 
respektive kommun, digitalt via Microsoft Teams.  
Referenspersoner som bidragit till information från respektive kommun finns 
i bilaga 4. I arbetet har också Livsmedelsverkets erfarenheter från övningar 
och verkliga händelser, tillsammans med framtagna riktlinjer och guidelines1 
om nödvatten använts. 
 

 
1 Guide för planering av nödvattenförsörjning. Livsmedelsverket, 2017. 
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2.3.2 Steg 2 - Workshop 
Under vintern och tidig vår planerades att genomföra en fysisk workshop i 
Örebro under april månad för att med flera olika verksamhetsperspektiv 
diskutera om det var möjligt att ta fram länsgemensamma strategier och 
prioriteringar, utifrån olika störningar på dricksvattnet och vid olika 
scenarios. Under våren tog coronapandemin fart och det blev svårt att 
genomföra fysiska möten. Projektledningen satte en ny genomförandetid i 
september för workshopen som avsågs genomföras fysiskt och/eller digitalt. 
Planeringen av workshopen pågick under sommaren och den 10 september 
genomfördes den delvis som ett teamsarrangemang delvis som ett fysiskt 
möte. 
 
Workshopen genomfördes på plats av konsulterna tillsammans med 
representanter från Länsstyrelsen och deltagare från Örebro kommun. 
Resterande deltagare från övriga kommuner inom länet deltog via teams. Se 
workshop program i bilaga 4.  Det fanns vissa tekniska problem framförallt 
inledningsvis på grund av att den digitala uppkopplingen inte fungerade 
tillfredsställande, det upplevdes också initialt som svårt att höra reflektioner 
och kommentarer ute hos respektive deltagre.  
 
Workshopen var indelad i två olika scenarios.  
Scenario 1 innebar en mikrobiologisk kontaminering av dricksvattnet som 
gick att koka bort för att uppnå dricksvattenkvalite´. 
 
Scenario 2 innebar ett kontaminerat vatten av en kemikalie som inte gick att 
koka bort alternativt inget vatten alls i ledningsnätet. 
 
Deltagarna i respektive kommun fick diskutera vilka samhällsviktiga 
verksamheter som hade behov av utkört nödvatten vid de båda scenarierna 
och isåfall inom vilket tidintervall de ansågs att vattnet behövde levereras för 
att verksamheten skulle kunna bedrivas. Under eftermiddagen gjordes 
uppskattning på behoven av minimivolymer för de prioriterade 
samhällsviktiga verksamheterna i respektive kommun. 
 

2.3.3 Steg 3 – Styrdokument och förankring 
Utifrån de aktiviteter som beskrivs ovan presenterades ett förslag till 
styrdokument för nödvattenhantering för beställarna under hösten 2020.  
Styrdokumentet arbetades fram i stora delar enligt Livsmedelsverkets 
guidelines1 och innehöll;  Ett tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan 
dricksvattenproducent och primärkommun samt vilka verksamheter som ska 
prioriteras och därmed få tillgång till nödvatten vid en störning i dricks-
vattenförsörjningen i länet. Det första utkastet namngavs till strategi men 
efter dialogmöten med kommunerna döptes dokumentet om till 
styrdokument då det i kommunerna finns olika typer av dokumenthierarkier 
inom länets kommuner. Benämningen styrdokument är mer allmängiltigt och 
respektive kommun kan då benämna dokumentet efter sin egna 
dokumenthierarki. Samtliga kommuner bjöds in till ett dialogmöte med 
konsulterna för att lämna sin syn på dokumentet och dess status i 
kommunen. Ett slutligt förslag till styrdokument presenterades för 
uppdragsgivarna under december månad 2020.  
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Där föreslogs att styrdokument fastställs i respektive kommuns kommun-
ledning därför att de är ytterst ansvariga för de beslut som tas i ett skarpt läge 
när resurserna inte räcker till. Tas beslutet hos VA-huvudmannen så finns 
risk att uppdraget inte blir tillräckligt brett. 
Parallellt med att styrdokumentet togs fram så togs också exempel och 
förslag till genomförande process fram som presenterades vid ett dialogmöte 
i microsoft Teams i början på december. 
 

2.3.4 Steg 4 – Arbetsprocess och underlag i lokal nödvattenplan 
För att minimera konsekvenserna vid en eventuell nödvattenförsörjnings-
situation krävs planering och samverkan mellan kommuner och verk-
samhetsutövare kring en väl förankrad arbetsprocess. Att börja planera och 
samverka i ett skarpt läge är oerhört resurskrävande och kostsamt. Risken är 
desutom stor att situationen kan förvärras. Den arbetsprocess som föreslås 
användas är en process som Livsmedelsverket har arbetat fram tillsammans 
med såväl kommuner som olika företrädare för myndigheter och 
dricksvattenproducenter.  
 

 
 

 

Figur 1: Arbetsprocessen är det arbete som måste göras innan en nödvattenplan tas fram, för attkunna  få en 
fungerande nödvattenförsörjning. För att skapa bra förutsättningar till en nödvattenplan krävs att den politiska 
ledningen sätter ambitionsnivån för nödvattenförsörjningen och att det genomförs ett förarbete med kartläggning, 
analys och dialog. I praktiken måste processen anpassas till de specifika förhållanden i varje kommun. 
Arbetsinsatsen för en väl genomtänkt nödvattenplanering skiljer sig åt mellan stor och liten kommun.  
Arbetsproceesen är enligt Livsmedelsverkets modell Guide för planering av nödvattenförsörjning, Utgåva 1 – 
september 2017 ISBN: 978-91-7714-254-6 
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Arbetet i den föreslagna processen behöver genomföras i samarbete och i 
samverkan mellan kommunens beredskapsfunktion, kommunledning, 
dricksvattenleverantör och producent. I arbetet med att ta fram en 
fungerande nödvattenplan behövs flera olika perspektiv och därav föreslås 
ovan nämnda verksamheter driva arbetet framåt i samverkan med övriga 
samhällsviktiga verksamheter i kommunen. Detta för att alla dessa parter har 
olika perspektiv och information. Kommunen är geografiskt 
områdesansvarig och dricksvatten producenten är ansvarig för 
dricksvattenleveransen. Det arbete som görs inom ramen för processen är 
också en del av kommunens risk- och kontinuitetshantering. Det är centralt 
att det finns någon form av beslut, mandat och uppdrag från behörig politisk 
instans för att initiera arbetet och ge det en riktning.  
 
Nedan ses ett exempel på hur ärendegången för framtaget styrdokument kan 
hanteras i såväl bolag/förbund som i kommunen. Det kan räcka med att 
skriva fram underlaget för beslut till kommunstyrelsen men anser politiken 
att styrdokumentet är av mer principiell art, bör den gå  vidare för beslut i 
kommunfullmäktige (KF). Däremot är det KF som tar beslut om ändrade 
ägardirektiv för kommunala bolag/förbund.  Ärendet om nödvatten bör alltså 
behandlas som två ärenden. Se exemplet nedan från Laxå kommun.. 
  

1.   Styrdokumentet färdigställs av berörd handläggare i respektive 
kommun. 

2.   Berörda parter kallas till möte under senare delen av januari 2021.  
3.   Ärende om att anta styrdokumentet och om att ta fram en 

nödvattenplan etc. skrivs fram till kommunstyrelsen. 
4.   Vid behov formuleras ett ärende om förändrade ägardirektiv för 

kommunägt bolag/förbund och skrivs fram till kommunfullmäktige. 
5.   Kommunstyrelsen tar beslut om styrdokumentet i slutet av februari 

2021. 
6.   Kommunfullmäktige tar beslut om ändrade ägardirektiv i början av 

april 2021. 
7.   En nödvattenplan arbetas fram. Förslagsvis finns det ett datum som 

skrivs in i förslaget när det skrivs fram till kommunstyrelsen. Målet 
kan vara att förslaget till kommunstyrelsen står när nödvattenplanen 
ska vara klar. Så det inte bara står så snart som möjligt. Bra att ha ett 
datum att jobba mot. 

 
När det länsgemensamma styrdokumentet beslutats i respektive kommuns  
politiska instanser finns det ett underlag till vilka verksamheter som ska 
prioriteras och få tillgång till nödvatten i kommunen vid en kontaminering 
eller vid ett avbrott.  
 
Nästa steg är att kommunicera det beslut som tagits inom respektive 
kommun. Besluten kommuniceras till både de som är prioriterade men lika 
viktigt att kommunicera till de som inte är prioriterade. Det är särskilt viktigt 
att informera dessa kunder om att de inte tillhör den prioriterade gruppen vid 
tex en brisstsituation och att leveranser kan utebli vid en dricksvattenkris i 
kommunen. Det gör det möjligt för dem att skapa egna rutiner och lösningar 
för att förhindra och begränsa konsekvenser vid en samhällsstörning.  
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Den dialog som bör hållas med de som inte prioriteras kan genomföras på 
flera olika sätt. tex genom möten, eller brev ställda direkt till berörda 
verksamheter/företag. Se exempel på brev i bilaga 5, ur Livsmedelsverkets 
Guide för planering av nödvattenförsörjning 
 
 
 
Förslag på innehåll i den dialog som behöver hållas med de som är 
prioriterade ;  
 
 Kritiska funktioner; det vill säga vilka funktioner i verksamheten 

behöver fungera för att verksamheten som helhet ska fungera.  
 Konsekvenser i samhället vid störningar i verksamheten.  
 Identifiera minimivolymer för nödvatten för att upprätthålla kritiska 

funktioner och samhällsviktig verksamhet. Identifiera även volymer 
över 24/7, det kan variera mellan dygnets alla timmar och det kan 
också variera över veckodagar eller till och med veckor.  

 Finns egna lösningar för nödvatten.  
 Identifiera möjligheten att ta emot av nödvatten. (trycksatt vatten, ej 

trycksatt) 
 Planer för förändringar i verksamheten, exempelvis expansion eller 

processförändringar 
 
För att nå ut till berörda behövs en kartläggning av vilka minimivolymer och 
vilka prioriteringar som finns inom de prioriterade verksamheterna.  Det kan 
vara ett stort arbete att nå ut med besked och genomföra kartläggning av 
dricksvattenanvändarna och verksamheterna i kommunen. Beroende på om 
det är en liten kommun med 3000 personer eller den riktigt stora kommunen, 
kan det skilja i vad som är lämpligt och möjligt. I den större kommunen kan 
det vara aktuellt att fokusera på vissa kategorier, tex samhällsviktig 
verksamhet utifrån risk- och sårbarhetsanalysen. En möjlighet är att träffa 
representanter för tex förskoleverksamheten och föra en dialog kring just 
denna typ av verksamhet. I den mindre eller lilla kommunen kan en direkt 
kontakt såsom ett ett mail ut till berörda förvaltningar/verksamheter /bolag 
vara ett tillräckligt bra sätt att kommunicera och hålla en dialog med 
verksamheterna. Samtliga kommunala förvaltningar bör vara involverade i 
dialogen för respektive sektor men även i dialogen kring gemensamma 
prioriteringar mellan förvaltningarnas olika typer av verksamheter.   
Respektive kommun behöver göra en bedömning av hur mycket dricksvatten 
som kan distribueras inom föreslagna tidsintervaller. Det vill säga en 
beräkning av hur stora volymer nödvatten som kan levereras på kort sikt, och 
sammanställa vilka egna materiella resurser för nödvatten såsom tankar, kärl, 
och tankbilar respektive kommun har. Dessa egna direkt gripbara resurser 
blir underlaget för den allra första leveransen av nödvatten och inom vilkt 
tidsspann det är möjligt. 
 
I nästa fas så bör inventering av andra aktörer och resurser ske en mer 
långsiktig plan som kräver externt stöd och som träder i kraft när materiella 
och personella på den lokala nivån inte räcker till. Det kan vara t.ex 
grannkommuner, eller om det är möjligt att hyra tankar, kärl, tankbilar från 
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andra, privata aktörer. En inventering av varifrån ett alternativ dricksvatten 
kan hämtas, vilka volymer som finns att tillgå och vilken utrustning som 
krävs för att till exempel hämta vatten från en annan kommun, behöver 
också genomföras.  Dessa resurser beräknas kunna tas i bruk ca 24-36 
timmar efter inträffad händelse. 
 
I nästa steg är det dags att jämföra tillgängliga resurser med verksamheternas 
behov och uppskatta förmågan till nödvattenförsörjning.  
 
Sammanfattningsvis – Arbetsprocess 

• Arbetsprocess I samarbete och i samverkan mellan kommunens 
beredskapsfunktion, kommunledning, dricksvattenleverantör och 
producent.  

• Fastställ styrdokumentet; Ett exempel på ärendegången  
• Kommunicera det beslut som tagits inom respektive kommun.  

Prioriterade och ej prioriterade  
• Kartläggning av minimivolymer och rangordning/”prio bland prio” 

inom de redan prioriterade verksamheterna, därefter summera 
behovet. 

Mail eller dialog med förvaltningarna – beroende på storlek av 
kommun 

• Inventera tillgång på direkt gripbara materiella och personella 
nödvatten resurser i respektive kommun. 

• Jfr minimibehovet och  nödvattenresurser, finns en differens behövs 
behovet av nödvatten antingen minska eller så måste 
nödvattenresurserna öka 

• Dessa blir de högst prioriterade i prioriteringsgrupp 1 som ska ha 
nödvatten först. 

 
Viktigt i arbetsprocessen är att: 
 

• Arbetet är realistisk att genomföra 
• Uppdraget är beslutat och prioriterad av politisk-/styrandeorgan 
• Arbetet är kommunicerad med kunder 
• Arbetet är förankrat i verksamheten som ska verkställa planen 

 
 

2.3.5 Steg 4 –Avrapportering 
Ett dialogmöte hölls den 1 december  i Microsoft Teams för att avrapportera 
slutsatser och rekommendationer för inbjudna representanter från såväl 
kommuner som från  dricksvattenproducenter i länet. Efter mötet 
sammanställdes inkomna förslag och projektet vara avrapporterat och 
avslutat den 11 december 2020. 

3 Nulägesbeskrivning  
Inom ramen för arbetet med rapporten har intervjuer gjorts med 
dricksvattenproducenter och kommunala företrädare avseende den 
kommunala beredskapen, resurser och strategier för nödvattenförsörjning av 
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samhällsviktiga verksamheter. Det som framkommit i intervjuerna redovisas 
för respektive kommun nedan. 
 
Specifika kommunresurser redovisas inte då det kan anses som sårbar 
information. 

3.1.1 Askersund; 
VA-verksamheten inom Tekniska förvaltningen ansvarar och sköter drift och 
underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer och 
huvudledningar i ledningsnäten för vatten, spillvatten och dagvatten 
tillhörande den allmänna VA-anläggning i Askersunds kommun. 
I Askersund finns fyra  vattenverk där vattnet produceras. Det finns också ett 
antal tryckstegringsstationer på ledningsnätet för att kompensera höjd och 
längdförluster innan vattnet når konsumenterna. Vidare finns det några 
högreservoarer inom kommunen som används som tryckhållare och som 
reserv.  
 
Prioriteringar: 
Kommunen arbetar med prioriteringar inom dricksvattenförsörjningen och 
arbetet sker i samverkan med samtliga förvaltningar och enligt 
Livsmedelverkets guide ”ÖKA”. De prioriteringar som finns idagsläget 
bygger på samhällets framtagna nationella skyddsvärden. Högst prioritering 
har varit att skydda människors liv och hälsa samt upprätthålla samhällets 
funktionalitet. Det finns rangordning mellan de olika prioriteringarna, 
prioriteringsklass 1 och 2. Prioritering 1 innehåller tex kostförsörjning till 
särskilda boenden i kommunen, gruppboenden och kommuninvånare. 
Prioritering 2 innehåller tex gruppboende servicebostäder och förskolor.Vid 
varje prioriterad grupp finns en bedömning hur mycket dricksvatten varje 
individ bedöms behöva för att upprätthålla liv och hälsa. Bedömningarna är 
gjorda utifrån samverkan med respektive aktör. Det finns också 
prioriteringar av icke kommunala verksamheter i rangordning. 
 
Nödvattenplan 
Det finns en nyligen framtagen nödvattenplan. I nödvattenplanen finns 
beskrivet inom hur många timmar leverans av vatten ska ske, utifrån den tid 
då störningen inträffat 
Beroende på rangordning och prioritet skiljer sig rekommendationerna från 
2-24 tim  till dess att nödvatten ska vara tillgängligt för de olika 
abonnenterna. I planen beskrivs också hur distributionen ska gå till och vem 
som ansvarar för vad. Kommunen ansvarar inte för att tillhandahålla kärl för 
nödvatten. Hämtstationer  för kommuninvånarna finns på flera platser och är 
samordnade till vård och omsorgsboenden och dess nödvattentankar, för att 
hålla nere antalet platser dit tankar ska köras ut. 
Uppskattningsvis kan man frambringa mellan 5-10 % nödvatten av 
normalbehov vatten 
 
 
Kommunikation: 
Kommunikation sker i första hand via UMS vid fel och incidenter. 
Vid fel kan kund ringa till SOS,  samtalet kopplas därefter till den 
kommunala beredskapen som finns inom på ledningsnät, VA-tekniker och 
gata. Hemsidan används vid information till abonnenter och  uppdateras så 
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snart som möjligt efter inträffad händelse. Andra kommunikationskanaler är 
SR P4, och tidningar. 
 

3.1.2 Laxå  
Laxå kommun har ca 5600 invånare och vatten levereras till ca 1500 
abonnenter. 
 
Nödvattenplan: 
Vid intervjutillfället finns ingen fungerande nödvattenplan. Säkerhets och 
beredskapsfunktionen har under våren inlett ett fördjupat samarbete med 
VA-avdelningen för att utveckla en nödvattenplan för kommunen. Det finns 
sedan tidigare en samverkan med Askersunds kommun och därför har input 
till den nya nödvattenplanen hämtats från Askersunds kommun. Ambitionen 
i den planen är att ha en fastslagen nödvattenstrategi med prioriterings-
grupper på vilka som ska ha vatten först och hur mycket, samt olika 
framtagna scenarier att arbeta utifrån. Ett första utkast till nödvattenplan 
finns tillgängligt i dagsläget. En gemensam resurslista för länet är önskvärt, 
både personella och materiella resurser. Laxå kommun är positiva att delta i 
det länsgemensamma nödvatten projektet. 
 
Samarbete/avtal;  
Ett indirekt samarbete finns med ett förpackningsföretag i Laxå, inga 
formella avtal finns. De finns som en resurs och kan ta fram 
plastförpackningar vid en nödvattensituation. I kommunen finns ett företag 
som säljer buteljerat vatten, eventuell samverkan och eventuellt som resurs 
skulle kunna ske vid en nödvattensituation pga personkännedom. Laxå 
vatten önskar fördjupad samverkan med primärkommunen avseende 
nödvattenförsörjning och nödvattenplanering för att skapa/få ta del av  
prioriteringar vid eventuella dricksvattenstörningar. 
 
Kommunikation 
Ingen uttalad kommunikationsstrategi, behöver information ut till kunder så 
sker ”lappning i brevlådor”. Laxå vatten har hemsida och facebook 
 
 

3.1.3 Kumla 
Vattenverket producerar cirka 3,5 miljoner m3 renvatten per år. Cirka 2 
miljoner m3 leveras till Kumla och resten av vattnet säljs till Hallsberg. VA-
huvudmannen levererar vatten till ca 33000 personerAntalet abonnenter är ca 
22000 i Kumla + ca 5000 i Hallsberg. Vattenverket i Kumla producerar och 
levererar dessutom vatten till Hällabrottet, Åbytorp, Sannahed, Kvarntorp, 
Ekeby, Hjortsberga, Ekeby Björka och Frommesta. Produktion och leverans 
av dricksvatten sker även Östansjö, Sköllersta, Pålsboda och Svennevad.  

Organisation: VA är i förvaltningsform under samhällsbyggnads 
förvaltningen. VA är en enhet med VA-chef som enhetschef vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Larm avseende dricksvatten har ett eget 
larmnummer som alla abonnenter kan nå. Det finns också larm på 
anläggningar som går direkt till beredskapsfunktionen. Kommunen har sms 
tjänster till berörda kunder vid störningar.  
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Prioriteringar 
Idagsläget finns ingen kartläggning av samhällsviktig verksamhet, med 
avseende på dricksvatten. Ingen känd prioritering av abonnenter i 
kommunen. 
 
Nödvattenplan  
Vid intervjutillfället saknades nödvattenplan.I november ska en uppstart ske 
avseende nödvattenplan och kommunikation med förvaltningarna avseende 
behov och prioritering. 
 
Kommunikation  
Vid dricksvattenstörning sker kommunikationen främst genom ”lappning” i 
brevlåda och via hemsida. Allmänheten kan vid störningar nå kommunens 
servicecenter. Facebook finns för kommunikation med medborgarna. 
 

3.1.4 Hallsberg; 
Ca 16000 invånare  och har ca 5000 abonnenter. Hallsberg köper sitt vatten 
från Kumla. 
 
Prioriteringar 
Det finns ett politiskt beslut avseende prioriteringar vid ett nödvatten 
scenario. Prioriteringarna är följande :  

1. Liv- och hälsa 
2. Samhällsviktiga funktioner tex tvätterier hygien, 
3. Miljö  

 
Nödvattenplan 
Vid intervju tillfället fanns ingen nödvattenplan men det fanns en avsikt att 
ta fram en nödvattenplan med utgångspunkt från Livsmedelverkets guide 
”ÖKA” Vidare fanns det planer på en dialog-uppstart med förvaltningar 
genom en workshop. Det framgick inte vid intrevjutillfället när den skulle 
genomföras.  
 
Kommunikation  
Vid en nödvattensituation sker kommunikationen via VMA, 
pressmeddelande till massmedia och facebook, Säkerhetssamordnaren och 
kommundirektören kan ringa in/beställa ett VMA, utforma affischer vid ev 
elavbraott, Hallsberg arbetar med sk Trygghetspunkter där kommunikation 
kan fås vid samhällsstörningar. 
 
Avtal/samverkan 
Kommunen har avtal med frivilliga fresursgrupper (FRG avtal)  
 
 

3.1.5 SB Bergslagen:  
 
SB Bergslagen förbund bildades 2003 och producerar varje dag 13 miljoner 
liter vatten i 25 vattenverk som finns inom området.  
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Prioritering; 
SB Bergslagen har som ambition att invånarna ska kunna få tillgång till 
minst 10 liter dricksvatten/dygn, inom högst tre dygn, vid kristillstånd.  
 
Nödvattenplan: 
Det finns en uppdaterad och gemensam handlingsplan avseende 
nödvattenförsörjning för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommuner. Det framgår inte av planen vem som har fastställt planen, 
(tjänsteman/nämnd/KS). I nödvattenplanen finns gjorda prioriteringar för sk 
”känsliga abonnenter” för respektive kommun. Beräknad volym/ort 
/verksamhet/dygn finns redovisat. Det finns inte någon inbördes prioritering 
bland de ”känsliga abonnenterna”. Det framgår inte av planen hur 
prioriteringarna av  ”känsliga abonnenter” är gjorda eller om de är utgår från 
de av regeringen utsedda skyddsvärdena. (liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet, miljö och ekonomiska värden, demokrati och rättsäkerhet 
samt nationell suveränitet). Det finns checklistor för hantering av förorenad 
vattentäkt, driftstörning vid vattenverk, läckor och för några ytterligare 
scenarios. Checklistor för rutiner vid kokningsrekommendationer etc finns 
framtagna.  
 
Kommunikation 
I nödvattenplanen finns mallar för tex kokning, VMA, vattenavstängning 
som är förberedda för att användas vid en akut situation. SMS och/eller e-
postmeddelande till berörda i samband med problem i 
dricksvattenleveranser. Akuta ärenden går direkt till arbetsledare på 
ledningsnät, ett telefonnummer att ringa. Icke akuta ärenden går till vatten- 
och miljötekniker. All extern information till berörda ska hanteras via 
Servicecenter. Om dörrknackning eller lappar delas ut i brevlådor ska 
Servicecenter fortfarande informeras.  Servicecenter har till sin hjälp 
checklistor med kontrollfrågor för avlopp respektive dricksvatten. Ansvarig 
arbetsledare och miljötekniker hanterar ärendet enligt framtagen rutin och 
arbetsgång vid konsumentklagomål på dricksvatten. Det finns checklista att 
arbeta efter för kommunikation vid dricksvatten störningar. 
 

3.1.6 Karlskoga Energi och Miljö AB 
Intervju med representant från Karlskoga energi och Miljö AB, inget 
deltagande från kommunens beredskaps- och säkerhetsavdelning vilket 
innebar att flera av frågeställningarna inte kunde besvaras.  
 
Nödvattenplan: 
Det finns en befintlig nödvattenplan som Karlskoga Energi och Miljö har 
tagit fram utan medverkan från primärkommunen. Karlskoga Energi och 
Miljö har försökt göra egna bedömningar avseende prioriteringar för 
känsliga kunder.Va-producenten känner inte till om det finns eventuella 
prioriteringar avseende samhällsviktig verksamhet, känsliga kunder eller de 
av regering och riksdag utsedda skyddsvärden. Det finns inga kända avtal 
som lovar ”vatten” i alla situationer. Det finns god samverkan i länet och 
muntligt har VA-producenterna i länet lovat varandra att hjälpas åt vid en 
dricksvattenkris. Enligt representanten från Karlskoga energi och miljö AB 
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så finns det goda möjligheter att hyra tankbilar av lokala entreprenörer vid en 
nödvattenförsörjningssituation. 
Karlskoga Energi och Miljö AB  önskar fördjupad samverkan med 
primärkommunen avseende nödvattenförsörjning och nödvattenplaneringen 
och dess prioriteringar för vilka som ska ha nödvatten och inom vilka 
tidsintervall. Karlskoga Energi och Miljö AB är positiv till pågående projekt 
och har förhoppningar om att kommunerna och dricksvattenproducenterna 
tillsammans ska hitta en länsgemensam strategi och ha liknande 
arbetsstruktur för sina arbeten vid nödvattenhanteringen i framtiden. 
 

3.1.7 Örebro 
Det finns cirka 110.000 invånare i Örebro som Va-verksamheten försörjer 
genom egen produktion med dricksvatten. Till systemet finns ett antal 
högreservoarer i Örebro kommun. Dessutom finns några autonoma system 
som försörjer några närliggande orter och dess invånare. Vatten och avlopp 
bedrivs i förvaltningsform och finns organisatoriskt under tekniska nämnden. 
Örebro kommun bemannas dygnet runt med en Tjänsteman i beredskap 
(TiB). Även VA har beredskap. 
 
Nödvattenplan: 
Det finns en nödvattenplan från 2015 som tagits fram av konsult. Befintlig 
nödvattenplan har inte prövats skarpt i en nödvattensituation och bedöms 
inte vara fungerande vid en dricksvattenrealterad samhällstörning modell 
större. 
 
Prioriteringar 
Prioriterngar mellan olika verksamheter finns inte i befintlig nödvattenplan, 
de utgår inte från samhällsviktig verksamhet, eller från samhällets 
skyddsvärden. Inte heller enligt de guidelines som Livsmedelsverket tagit 
fram. Befintlig plan behöver därför uppdateras och struktureras om enligt de 
nya riktlinjer som finns tillgängliga. Enligt befintlig nödvattenplan finns det 
Ca 200 prioriterade kunder. I den befintliga planen finns inga inbördes 
prioriteringar. 
 
Prioriteringar 
Sjukhuset är en, bland många prioriteringar, vad det exakt innebär är ej känt.  
Vid mötet den 3 februari förklarar kommunen att de kommer att leverera 
nödvatten i den mån av vad kommunen klarar av vid en 
nödvattenförsörjningssituation.  
 
Nödvattenplan 
Vid intervjutillfället finns en nödvattenplan som tagits fram av konsult. Den 
bedöms inte vara fungerande vid en drickavattenrelaterad samhällstörning 
Nödvattenplanen har flera hundra prioriterade kunder/kunder och det är icke 
möjligt att hinna köra ut vatten till samtliga vid en större händelse. Det finns 
inte heller någon prioritering bland de många prioriterade brukarna, alla har 
samma ranking. Samhällsviktiga verksamheter:  har inte gjorts i samband 
med den befintliga nödvattenplanen. 
 
Samverkan/avtal 
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Idagsläget finns inga kända avtal somm gör några undantag avseende 
leverans eller kvalite vid en nödvattensituation. Va-verksamheten önskar 
utveckla samverkan och kommunikationen mellan VA och 
säkerhetsavdelningen inom kommunen. 
 
Kommunikation ; 
Kommunikatör i beredskap ska inrättas under hösten 2020 (ej känt om det är 
gjort i dagsläget) KIB  
Det upplevs som att det finns otydligheter avseende rutiner för 
kommunikation tex mail, facebook etc.  

4 Disksussion och rekommendationer 
4.1.1 Sammanfattande resultat av intervjuer 
Flera av de intervjuade kommunerna har vid intervjutillfället ingen uttalad 
nödvattenstrategi eller aktuell/fungerande nödvattenplan men enligt 
intervjupersonerna är alltid samhällsviktig verksamhet prioriterad. Det finns 
dock inga rutiner eller uttalade checklistor för vad detta innebär i praktiken. 
Även vad som omfattas av begreppet samhällsviktig verksamhet är otydligt. 
Endast i undantagsfall har prioriteringsgrunder för nödvattenleveranser 
diskuterats eller fastställts av den politiska nivån. Det varierar också i vilken 
omfattning diskussioner har förts mellan vattenproducenten och 
primärkommunen och dess förvaltningar rörande behov och 
prioriteringsgrunder.  

 
Vad gäller planering för att hantera akuta situationen används ofta tidigare 
erfarenhet och adhoc lösningar som grund för planering eller genomförande 
av akuta åtgärder. De resurser som den kommunala VA huvudmannen har 
tillgängliga bygger till stor del på att nyckelpersoner finns på plats vid 
inträffad händelse. Tillgången till nödvattentankar och andra 
nödvattenresurser variar också inom länet. Det finns i nuläget ingen 
gemensam planering för att hantera inköp och lagerhållning av dessa resurser 
inom länet. 
 
Efter dialogmötena där styrdokumentet presenterades och diskuterades 
ställde sig samtliga utom en kommun/dricksvattenproducent positiva till att 
fastställa dokumentet i respektive kommunstyrelse/KF avseende 
ansvarsfördelning mellan dricksvattenproducenten och primärkommunen. 
Det anses särskilt viktigt att ansvarsfördelningen tydliggörs mellan 
kommunala bolag/förbund  och primär kommunerna. 
 
Samtliga kommuner/dricksvattenproducenter anser att ett politiskt beslut 
avseende prioriteringar av nödvatten är värdefullt.  
De flesta kommuner önskar fördjupa samarbetet mellan varandra genom 
samverkansgrupper inom flera olika områden. Teknik, materiel, och 
personella resurser. Ett exempel på fördjupad samverkan är VAWermland 
som lyfts av flera kommuner. 
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4.2 Prioriteringar 
När dricksvattnet inte kan användas, endast finns i begränsad mängd eller av 
någon anledning inte kan levereras via kommunens ledningsnät, det vill säga 
när en samhällstörning inträffat på vårt dricksvatten, måste kommunen 
påbörja en nödvattenförsörjning av sina i förväg prioriterade abonennter och 
samhällsviktig verksamhet. Att börja prioritera i samband vid en inträffad 
samhällsstörning är oerhört kostsamt och kräver dessutom väldigt stora 
resurser. Samhällsviktig verksamhet måste kunna upprätthållas även vid en 
nödvattenförsörjningssituation. Därför blir det extra viktigt att ha kunskap 
innan en inträffad händelse om vilka verksamheter som behöver prioriteras. 
Kommunerna har i sin risk- och sårbarhetsanalys identifierat sina 
samhällsviktiga verksamheter. Att identifiera samhällsviktig verksamhet 
utifrån ett nödvattenförsörjningsbehov kräver ofta en revidering  av befintlig 
risk-och sårbarhetsanalys (RSA) Ett stöd i detta arbete finns i  MSB:s 
uppdaterade version av samhällsviktig verksamhet med ärendenummer; 
MSB 2020-11275 , se bilaga 3, där beskrivs de samhällssektorer och 
samhällsfunktioner inom vilka samhällsviktiga verksamheter kan 
identifieras. Särskild hänsyn ska tas till sårbara grupper och enligt 
barnkonventionen även till barn vid prioritering av nödvatten.  
 
Verksamheter som inte klassas som samhällsviktiga kan ändå vara 
betydelsefulla och prioriterade, exempelvis för kommunens framtida 
utvecklingsmöjligheter. Gällande allmänheten och ”friska vuxna” människor 
inom kommunens geografiska område så har dessa ofta möjlighet att 
förflytta sig själva under dygnet och hämta dricksvatten för det mest 
nödvändiga. Samtliga kommuner och dricksvattenproducenter i länet gjorde 
en övergripande prioritering vid workshopen den 10 september i 2020, om 
vilka skyddsvärden som ska prioriteras i länet vid en samhällstörning som 
innebär påverkan på dricksvattnet vid ett avbrott och/eller en kontaminering 
av dricksvattnet. 
Det som i första hand ska prioriteras inom länet  är människors liv och hälsa 
vid en vattenbristsituation. Det innebär i princip att verksamheter inom vård,  
och omsorg ska vara högst prioriterade i kommunerna.  
Därefter ska skyddsvärdet samhällets funktionalitet beaktas. Det innebär att 
samhällsviktiga verksamheter samt verksamheter inom utbildning, 
livsmedelsproduktion och övriga försörjningsystem om möjligt ska 
prioriteras vid en nödvattensituation. Övriga nationella skyddsvärden 
bedöms inte ligga som grund för prioriteringar vid en regional 
nödvattensituation.  

Förslaget på prioriteringar av verksamhetsområden och kunder nedan 
baseras i första hand på samhällsviktig verksamhet och samt att säkerställa 
att även de som inte själva kan hämta vatten, får tillgång till dricksvatten.  
Sjukhusen är inte medtagna i prioriteringsförslagen då de har egna lösningar 
för att hantera en dricksvattenrelaterad samhällsstörning. 
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Förslag till prioriteringar av verksamhetsområden: 

Prioriteringsgrupp 1 
• vård och omsorg  
• centralkök/tillagningskök/mottagningskök  
• grundskolor och förskolor 

 
Prioriteringsgrupp 2  
• allmänheten 

 
Prioriteringsgrupp 3 (Om vattnet räcker) 
• övrig prioriterad verksamhet 

 
 
Prioriteringen inom grupperna har också ett tidsperspektiv och ett situations- 
och lägesberoende.  

4.3 Prioriteringsgrund 

Verksamhetsomr
åden 

Definition  Prioriteringsgrund 

Vård omsorg Vårdboenden, 
hälsocentraler, HVB, 
hemtjänst, HSL, SÄBO, 
gruppboende, personlig 
assistans  

Vårdberoende eller på annat sätt 
beroende personer och som inte 
själva har möjlighet att klara 
vattenförsörjning eller där hygien 
och klinisk miljö förekommer. 

Centralkök / 
tillagningskök / 
mottagningskök 

Större köksanläggningar 
som förser övrig 
prioriterad verksamhet 
med mat och dryck. 

Kök som utgör grunden för 
mathållningen inom gruppen vård 
och omsorg, samt 
förskolor/grundskolor och kräver 
vatten för att klara hygienkrav.  

Grundskolor och 
förskolor 

Grundskolor till och 
med åk 6 och förskolor 

Nödvändigt att kunna upprätthålla 
en fungerande skolverksamhet. 
Yngre skolbarn som måste stanna 
hemma medför att minst en 
förälder/vårdnadshavare behöver 
stanna hemma  

Allmänhet 
 

Privata/enskilda hushåll, 
privatpersoner, bofasta 
och besökare i 
kommunen 

Personer med möjlighet att 
förflytta sig och hämta egen ranson 
nödvatten, eller samverka för att 
hämta vatten 
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Övrig 
prioriterad 
verksamhet 

Djurbesättningar som i 
dagsläget försörjs med 
och har behov av 
kommunalt vatten med 
dricksvattenkvalitet.  
 
 
Exklusive: spa, pooler, 
krimainalvård, Rtj, 
hotell/restauranger, 
camping, hamnar 
 

Djurhållning såsom 
mjölkproduktion, uppfödning (ex 
häst, nöt, gris, fågel) med stort 
ekonomiskt värde som inte kan 
flyttas och/eller som etiskt inte är 
möjligt att nödslakta.  
En förutsättning att kunna 
prioriteras och förses med 
nödvatten via tankbil är tex 
investering i egen vattenreservoar. 
 

 
 
  

 
 
Akut händelse. En händelse som gör att vattendistributionen tillfälligt upphör eller att 
dricksvattnet blir förorenat och/eller innebär osäker dricksvattenkvalitet´ och inte kan 
användas som normalt. Konsumenter i hela eller delar av distributionsområdet har lite 
eller inget dricksvatten vare sig för konsumtion eller för hygienändamål. 
Scenario  Konsekvens Prioriteringar Ekonomi 
Läge 1  
 

*Otjänligt vatten 
(mikrobiologisk 
förorening) 
kokningspåbud 
 

Prioriteringsgrupp 1. 
Nödvatten ska finnas 
tillgängligt i tex tankar 
eller flaskor inom 8 
timmar 
Prioriteringsgrupp 2 . 
Inget nödvatten 

VA-kollektivet, 
kommunala 
verksamheter 

 

Läge 2 Vattnet går inte att koka 
för att uppnå 
dricksvattenkvalitet. 
Vattnet går att använda till 
hygien 
 

Prioriteringsgrupp 1 
Nödvatten ska finnas 
tillgängligt i tex tankar, 
eller flaskor inom 8 
timmar 
Allmänheten ska ha 
tillgång till nödvatten 
inom 72 timmar enligt 
lokal nödvattenplan 
Prioriteringsgrupp 3 (om 
vattnet räcker) Begränsad 
tid förutsatt att: XX har 
egen reservoar, 
Djurhållning kan hänvisas 
till annat vatten än vatten 
med dricksvattenkvalitet 

Gemensamt 
kommunalt 
ansvar 

Trycket i ledningarna kan 
inte hållas, delar av 
ledningsnätet trycklöst 

Läge 3 Vattnet går inte att koka 
för att uppnå 

Prioriteringsgrupp 1 
Nödvatten ska finnas 
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dricksvattenkvalitet. 
Vattnet går inte att 
använda till hygien 
 

tillgängligt i tex tankar 
eller flaskor inom 8 
timmar 
Prioriteringsgrupp 2 
Allmänheten ska ha 
tillgång till nödvatten 
inom 72 timmar enligt 
lokal nödvattenplan 
Prioriteringsgrupp 3 (om 
vattnet räcker) begränsad 
tid xx förutsatt att: XX har 
egen reservoar. 
Djurhållning hänvisas till 
annat vatten än vatten med 
dricksvattenkvalitet 

Gemensamt 
kommunalt 
ansvar 
  
Stort behov av 
regionalt och 
nationellt stöd  

Hela ledningsnätet 
trycklöst 
 
Okänd förorening 
sabotage/hot. Av 
säkerhetsskäl kan vattnet 
INTE användas 
 

 
*Ingen utkörning av nödvatten till allmänheten. Nödvatten körs ut till samhällsviktig 
verksamhet om man så önskar. Kostnaden föreslås belasta respektive 
verksamhetsutövare. Verksamhetsutövaren kan då bedöma själv om man vill få 
dricksvatten utkört eller om man själv vill koka vatten för sitt drickvattenbehov.  
 
 
För samtliga platser där nödvatten ska ställas ut, både inom samhällsviktig 
verksamhet och för plaser där nödvatten ställs ut till allmänheten bör en 
uppskattad dygnsförbrukning finnas framtagen som ett underlag för den 
logistik- och distributionsplan av de kommunala nödvattnet. Varje kommun 
eller ännu hellre en gemensamt framtagen ambition för länet på hur många 
liter nödvatten respektive verksamhet kan ha behov av för att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet. För allmänheten kan en volym på någonstans 
emellan 3-10 per dygn vara en godtagbar ambition. 
 
 
Rekommendationer  
Underlaget till rekommendationerna bygger på erfarenheter tillsammans med 
sammanställning av workshop, dokument, kontakter och intervjuer i dialog 
med representanter från berörda verksamheter enligt referenslista.  
 
Kommunernas nödvattenplaner bör baseras på en länsgemensam strategi för 
nödvatten där övergripande prioriteringar, tydliggörande av ansvar och roller 
bör framgå då strategin innehåller grundläggande kommunala 
prioriteringsbeslut som är avgörande för kommunens verksamhet, 
kommuninevånare och näringsliv, bör strategin utformas så att den kan 
fastställas i respektive kommuns fullmäktige.  
Planerna för nödvatten bör sedan baseras på den beslutade länsgemensamma 
strategin och vara så lika som möjligt mellan kommunerna för att underlätta 
hanteringen och få en enhetlig struktur i länet. Utifrån de lokala 
förutsättningarna i kommunerna bör det dock finnas möjligheter att göra 
lokala anpassningar på de områden i planen där det inte påverkar länets 
samlade förmåga till nödvattenförsörjning.  
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Kommunikation  
För att säkerställa att informationen kommer fram till rätt funktion vid 
inträffad incident bör kontaktvägar säkerställas. Detta gäller dels 
kontaktvägar mellan vattenproducenten och primärkommuen, dels mellan 
vattenproducenterna inom länet. Vid större händelser bör även en struktur 
för att säkerställa att Länsstyrelsen informeras tas fram. Kontaktvägar 
innebär såväl organisatoriska strukturer som tekniska hjälpmedel som 
fungerar även under störda förhållanden.  
 
 
Platser för leverans av nödvatten 
Nödvattenplanen behöver bestå av flera delplaner då planeringen för olika 
scenarier kan ge olika förutsättningar. Ett genomtänkt system för transport 
behövs upprättas. Platser behöver förberedas där tankar kan ställas ut och 
rutiner för hur matriel ska hämtas och distruberas behöver tas fram och 
förankras. I flera fall behöver även detaljfrågor som hur  man får in/ut 
kärl/tankar till brukarna/patienter och personal förberedas. 
  
Aspekter att ta hänsyn till: 

• Platser där leverans sker direkt till kritiska verksamheter eller andra 
Prioriterade verksamheter. 

• Volym för respektive plats. 
• Intervall för påfyllnad. 
• Tid för påfyllnad. 

Logistikplan för distribution av nödvatten 
• Logistikplanen skapas utifrån ovanstående planering och 

beräkningar, exempelvis tidtagning. 
 

Tillgängliga resurser 
Inventera tillgängliga resurser 
• Materiella  
• Direkt gripbara, resurser (egna). 
• Materiella resurser hos andra aktörer – kommuner och övriga 

avtalspartners.  
• Tänk också på hur dessa görs tillgängliga efter kontorstid (med 

kontakt-uppgifter). 
• Inventeringen bör även undersöka kompabilitet mellan olika tekniska 

system i de kommunern. Går materiel de fact att använda i nödfall i 
en annan kommuns tekniska struktur?  
. 

Bemanningsplan 
• Se över tillgänglig personal för olika arbetsmoment. Det handlar 

exempelvis om logistik, montage, uppställning, transport och 
distribution, fyllning, bevakning, provtagning, dokumentation samt 
uthållighet. Se samtidigt över behörigheter hos olika typer av 
personal. 
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• Rekommenderas undersöka om eventuella kommunala resurser FRG 
(Frivilliga resursgrupper) kan nyttjas vid nödvattenförsörjning i 
respektive kommun.  

• Vid behov kan interna beredskapsresurser och jour-/beredskaps 
scheman behöva ses över. Gäller både hos vattenproducenten och 
primärkommunen. 
 

Hantering och rutiner 
 

Rekommendationen är att se över och ta fram rutiner för 
Nödvattenhantering som till exempel: 
• Flödesscheman och rutiner för montage, uppställning, påfyllning med 

mera. 
• Rutiner för hygienfrågor, provtagning och analys. 

 
Samverkan  
Samverkan mellan kommuner och olika dricksvattenproducenter är en viktig 
framgångsfaktor för att hantera en större dricksvatttenkris. Det är dock 
viktigt att beakta att samverkan bör ske även i planeringsfasen och inte bara 
utgå från det akuta agerandet. Samverkan ska också vara reell och behöver 
därför resultera i konkreta åtgärder. Hur detta kan se ut finns det flera 
exemepel på. Grunden för att få samverkan att fungera är dock att skapa 
förutsättning för samverkan i vardagen och på ett naturligt sätt. Ett enkelt 
första steg för att bygga en vidare samverkansstruktur kan då vara att skapa 
en gemensam arbetsyta i MS Teams eller motsvarande för de 
personer/funktioner som arbetar med planering av nödvattrenförsörjning. 
Dels för att dela med sig av konkreta tips, men även för att hålla varandra 
informerade om var man befinner sig i planeringsprocessen. Samverkan kan 
också riktas mot att man gemensamt köper in nödvattenmateriel, säkerställer 
en kompabilitet i särskilt viktiga tekniska strukturer och delar på olika typer 
av jourfunktioner. Även den här typen av samverkan kan med fördel 
hanteras i en digital plattform. Genrellt bör man dock beakta 
informationssäkerhestaspekter när infromation om samhällsviktiga 
funktioner hanteras digitalt.  
Under projektets gång har några exempel på framtida samverkan 
presenterats ; 
 
 
Förslag från Hallsbergs kommun, på överenskommelse om regional 
samverkan av nödvattenresurser  

1. Vid en händelse med betydande påverkan inom en huvudmans 
geografiska område som medför behov av att förstärka sina egna 
nödvattenresurser används i första hand redan befintliga geografiska 
samverkansområden  
 
2. Vid en händelse med begränsad påverkan inom ett samverkansområde 
och behov av resurser inte finns inom ordinarie geografiska 
samverkansområde vänder sig behövande kommuner samlat till VAKA. 
Behörig att begära stöd från VAKA är VA-chef, chef Miljö och 
hälsoskydd, räddningschef, kommundirektör/chef.  
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3. Vid händelse med stor regional påverkan samordnas 
nödvattendistributionsverksamhet av länsstyrelsen 
 
4.Mandat att besluta om att låna ut eller ta emot resurser från annan 
kommun ligger på tjänstemannanivå hos teknisk chef eller VA-chef. 
Beslutet ska anmälas på nästkommande sammanträde i huvudmannens 
nämnd. 

 
 
Värmlands modell för samverkan inför under och efter en dricksvattenkris. 
För att kunna hantera dricksvattenförsörjningen bättre vid en kris så har 18 
kommuner gått ihop i Värmland  och bildat en samverkansgrupp för 
nödvattenförsörjning. Kommunerna har gjort gemensamma inköp av 
dricksvattentank och har lovat att stötta och hjälpa varandra i en 
dricksvattenkris. Vid en samhällsstörning med dricksvatten krävs en väldigt 
stor insats som kan vara svår för en kommun att klara ensam.  
 
 
Ambition 
Det är viktigt att det finns realistika förutsättningar att genomföra en 
nödvattenplan och att beslutfattare och allmänheten har tillgång till korrekt 
problembeskrivning, för att möjliggöra ett eget beslutsfattande. Tillgången 
till de materiella resurserna inklusive volymerna på dessa måste sättas i 
relation till antalet mest prioirterade verksamheter. Finns en stor differens 
här behövs det antingen investeras i mer materiellaresurser eller så måste 
någon-/ra verksamheter prioriteras ned dvs de får vänta längre på nödvatten. 
 
 
Utmaningar 

Örebro läns försörjningssystem för dricksvatten ser olika ut. Det 
finns kommunala förvaltningar, kommunala bolag och  ett 
kommunalförbund som försörjer mer än en kommun. Vid behov kan 
länsstyrelsen fungera som ett stöd i dialogen mellan kommuner och 
privata företag, med en  övergripande bild av den regionala 
situationen och en samordnande roll såväl innan som under en 
samhällsstörning. Det faktum att det finns olika driftsformer innebär 
också att det finns olika logiker bakom stryningen av verksamheter 
vilket kan försvåra samverkan mellan olika organisationer Det kan 
också innebära att olika organisationer har olika nära till 
beslutsfattare och att det finns olikheter i närheten till 
primärkommunens övriga verksamheter. 

• I Örebro län finns det redan idag etablerat samarbete med 
dricksvattenproducenter såväl inom länet som med kommuner i andra 
län. Om det är dessa befintliga samarbeten som ska prioriteras eller 
om en utökad samverkan ska ske inom Örebro län, behöver varje 
enskild kommn slutligen ta ställning till.  
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5 Referenser: 
Livsmedelsverkets föreskrifter om Dricksvatten, SLV FS 2001:30 
Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser och höjd beredskap, LEH 2006:544 
Lag om allmänna vattentjänster, LAV 2006:412 
Livsmedelsverkets Guide för nödvattenförsörjning, utgåva 1. 2017. 
ISBN:978-91-7714-258-4 
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Bilaga 1. Rubriker nödvattenplan 
Platser för leverans av nödvatten 
Nödvattenplanen kan behöva bestå av flera delplaner då planeringen för 
olika 
Scenarier kan ge olika förutsättningar. 

• Platser där leverans sker direkt till kritiska verksamheter eller andra 
Prioriterade verksamheter. 

• Volym för respektive plats. 
• Intervall för påfyllnad. 
• Tid för påfyllnad. 

Logistikplan för utkörning 
• Logistikplanen skapas utifrån ovanstående planering och de 

tidtagningar/beräkningar som tidigare gjorts. 
Tillgängliga resurser 

• Materiella, direkt gripbara, resurser (i egen eller kommunens). 
• Materiella resurser hos andra aktörer – kommuner, entreprenörer, 

nationella 
• lager. Ange också hur dessa görs tillgängliga efter kontorstid (med 

kontakt-uppgifter). 
• Identifierade roller för hantering och logistik samt kompetenser och 

behörigheter. 
Bemanningsplan 

• Personal för olika arbetsmoment. Det handlar exempelvis om 
logistik, montage, uppställning, transport och distribution, fyllning, 
provtagning, dokumentation, bevakning. 

• Bemanningsplanen måste ta höjd för uthållighet beroende på 
omfattningen av händelsen. 

Hantering och rutiner 
• Flödesscheman och rutiner för montage, uppställning, påfyllning med 

mera. 
• Rutiner för hygienfrågor, provtagning och analys. 
• Rutiner för hantering av nödvatten under stark kyla. 

Övriga frågor 
• Arbetsmiljöfrågor som bör tas hänsyn till, exempelvis övertid och 

möjligheter att underlätta för  personal att jobba övertid. 
• Behörigheter hos olika typer av personal. 
• Loggning av arbetstider. 
• Former för dokumentation, exempelvis i lastbilarna avseende 

påfyllning. 
Avslut 

• Rutiner för översyn av materiel, rengöring, packning, återställande, 
återlämning och förvaring. 

• Rutiner för hur man uppdaterar och justerar nödvattenplanen utifrån 
erfarenheterna. 

• Rutiner för komplettering av utrustning efter avslutad händelse och 
utifrån erfarenheter. 
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Bilaga 2 Definitioner 
Term Definition  
Dricksvatten Definieras i LIVSFS 2001:30 som allt vatten 

 som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter 
beredning, är avsett för dryck, matlagning eller beredning 
av livsmedel, oberoende av dess ursprung och oavsett 
om det tillhandahålls genom en distributionsanläggning, 
från tankar, i flaskor eller i behållare. 
 

Nödvatten Vatten som distribueras till konsumenter på annat sätt än 
via ledningsnätet, exempelvis i tankar. Nödvatten ska 
hålla dricksvattenkvalitet. 
 

Reservvatten Distribution av reservvatten sker i det ordinarie 
ledningsnätet eller i ett provisoriskt ledningsnät. 
Reservvattenförsörjningen baseras på en alternativ 
vattentäkt eller ett alternativt vattenverk. 

Akut händelse En händelse som gör att vattendistributionen tillfälligt 
(timmar-dygn) upphör eller att dricksvattnet blir förorenat 
(osäker dricksvattenkvalitet) och inte kan användas som 
normalt. Verksamheter i hela eller delar av fastigheten får 
lite eller inget dricksvatten, alternativt får vatten av otjänlig 
kvalitet och kan inte användas i verksamheten vare sig 
för konsumtion eller för hygienändamål. 
 

Samhällsviktig 
verksamhet 

En samhällsviktig verksamhet definieras som en 
samhällsfunktion av sådan betydelse att ett bortfall av 
eller en svår störning i funktionen skulle innebära stor risk 
eller fara för befolkningens liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet eller samhällets grundläggande värden. 
 
En samhällsviktig verksamhet kan drivas såväl i 
kommunal som privat regi. 
  

Geografiskt 
områdesansvar 

Enligt LEH 2006:544 
 
7 § Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga 
om extraordinära händelser i fredstid verka för att  
 1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår 
samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 
 2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer 
under en sådan händelse samordnas, och 
 3. informationen till allmänheten under sådana 
förhållanden samordnas. 
 

Distributionsområde 
 

Det kommunala dricksvattennätets utbredning.  
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