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2016-11-07
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2016/539
Gratis dricksvatten till alla, motion från Bo Leinerdal m.fl. – yttrande till
kommunstyrelsen
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
1. Motionen lämnas utan åtgärd.
Ärendet i korthet

Kommunen erbjuder i dagsläget gratis dricksvatten i de kommunala vattenkioskerna
som finns utplacerade på nio olika ställen i kommunen. Det pågår ett arbete med att
finna lämplig plats för installation av en dricksvattenpump i kommunen. Arbetet är
ett samarbete mellan avdelningar som ska ta både VA-tekniska och estetiska
överväganden i beaktning.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-07
2. Gratis dricksvatten till alla, motion från Bo Leinerdal (V) m.fl.
3. Remiss av motion från Bo Leinerdal (V) m.fl. – yttrande till kommunstyrelsen
Bakgrund

Bo Leinerdal (V) m.fl. har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om att
anlägga dricksvattenfontäner i centrummiljöerna. Motionen remitterades till tekniska
nämnden 2016-09-12.
Analys

Produktion och distribution av allmänt dricksvatten är en grundläggande
välfärdsuppgift som samhället ställer höga säkerhetskrav på. Vatten och
avloppstjänster regleras av flera olika lagar och bestämmelser. Främst lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412) där 23§ bemyndigar kommunen att meddela
ytterligare bestämmelser.
De allmänna bestämmelserna för användande av Järfälla kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning1 (ABVA) konstaterar att huvudman för den allmänna VA1

https://www.jarfalla.se/download/18.640dac6b1300db73e7c800021124/1422498451983/ABVA+2009
+%2B+info%2C+AS+091101+h%C3%A4fte+svart+logga+A4.pdf
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anläggningen är Järfälla kommun. Bestämmelserna stipulerar även att vattnet som
levereras ska vara av dricksvattenkvalitet enligt livsmedelsverkets föreskrifter.
Dessutom anges att det inte får uppstå svårigheter för huvudmannen att uppfylla
kraven från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
Anläggandet av dricksvattenfontäner bedöms av förvaltningen som komplicerat
eftersom dricksvatten är klassat som livsmedel, följaktligen måste kvaliteten noga
kunna kontrolleras och säkras.
Trots detta är förvaltningen inte främmande för att utföra uppdrag om att sätta upp
dricksvattenfontäner och betraktar i sådana fall uppdragsgivaren som en abonnent. I
likhet med andra abonnenter som ansöker om anslutning till kommunens ledningsnät
behöver beställaren betala för kostnaderna som en nyanslutning innebär. Placeringen
av dricksvattenfontäner måste anpassas till en plats med fördelaktiga VA-tekniska
förhållanden och resurser behöver tilldelas för driftskostnaderna.
Vattnet i Järfälla kontrolleras via ett gemensamt egenkontrollprogram som gäller
samtliga Norrvattenkommuner.
I dagsläget finns vattenkiosker på olika strategiska platser i kommunen där gratis
dricksvatten erbjuds. Vattenkioskerna är i första hand avsedda att säkra tillgången på
vatten för entreprenörer som vistas i kommunen men erbjuder också allmänheten en
möjlighet att tappa mindre mängder vatten. På hemsidan finns information om
vattenkioskerna och en karta med kioskernas placering2.
En ny dricksvattenpump ska installeras i kommunen och arbete pågår för att finna en
lämplig plats där dricksvattenkvaliteten kan garanteras och som passar in i
stadsmiljön.
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https://www.jarfalla.se/bygga-bo--miljo/vatten-och-avlopp/vattnet-i-jarfalla/vattenkiosker.html

