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Förslag till omarbetning av rådets direktiv om kvaliteten 
på dricksvatten (EU) 98/83 
 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 12 februari 2018 erhållit rubricerat 

ärende för yttrande. Med anledning härav vill SGU framföra följande. 

 

SGU noterar att förslaget till omarbetat direktiv om kvaliteten på dricksvatten 

(dricksvattendirektivet) innehåller den koppling till ramdirektivet för vatten 

(2000/60/EU) som SGU länge saknat. Kopplingen mellan direktiven är enligt SGUs 

mening avgörande för ett framgångsrikt europeiskt vattenarbete. Av ramdirektivet går att 

utläsa att tanken hela tiden varit att även dricksvattendirektivet är en del av den samlade 

vattenlagstiftningen, men den direkta kopplingen har alltså saknats i 

dricksvattendirektivet.  

Så som påpekas i förslaget är skyddet av dricksvatten en oumbärlig del av planer och 

åtgärder inom ramdirektivet för vatten. Förslaget kompletterar i synnerhet artiklarna 6, 7 

och 8 i ramdirektivet som rör kraven på att identifiera och övervaka vattenförekomster 

som används för uttag av dricksvatten och att utse skyddade områden som omfattar dessa 

vattenförekomster. Dessutom kompletterar det artikel 11 som ålägger medlemsstaterna 

att upprätta åtgärdsprogram som bland annat ska innehålla åtgärder för att skydda 

områden som används för uttag av dricksvatten. 

 

Förutom att man nu i dricksvattendirektivets beaktandesatser uttryckligen kopplar 

direktiven vill SGU särskilt framhålla artikel 8 som avgörande för den sammanhållna 

vattenpolitiken. I den nya artikel införs skyldigheter i samband med farobedömningar 

som tydliggör de självklara kopplingarna mellan råvattnets kvalitet och en säker 

livsmedelsproduktion. SGU ser detta som mycket positivt.  
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Det föreslagna direktivet innebär en hel del nyheter och det kommer att krävas 

omfattande utredningar för att genomföra dessa på ett bra sätt i det svenska systemet. 

SGU ser dock förändringarna som positiva och ser fram emot att delta i det fortsatta 

arbetet.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Göran Risberg. 

 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschef Helena Kjellson, 

föredragande, deltagit. 

 

 

Göran Risberg  

 

Helena Kjellson 

 


