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Kunskapsdag Enskilt dricksvatten  

Sammanfattande anteckningar  
 

En kunskapsdag arrangerades den 21 oktober 2020, som del av ett regionalt nätverk för kommuner i 

Stockholms län med fokus på enskilt dricksvatten. Kunskapsdagen finansierades av Länsstyrelsens 

”stöd för säkrad dricksvattentillgång” och 53 st deltagare loggade in på kunskapsdagen som hölls 

digitalt.   

Fullständiga presentationer finns att tillgå via nedan länk1 till teams nätverket. Är man intresserad att 

vara del av nätverket går det bra att kontakta Helfrid eller Stefan vid Ecoloop. Nedan ges en översikt 

av dagens föreläsningar.  

 

Tabell 1. Agenda för dagen 

8.45 Digital incheckning 

9.00 Välkomna – Om förmiddagen Helfrid Schulte-Herbruggen &  
Mats Johansson, Ecoloop 

Vilket underlag om vattentillgång och kvalitet behöver kommunerna? 
9.05 På väg mot planering för och tillsyn av enskilt dricksvatten Anni Nilfjord,  

Upplands-Bro kommun 

9.10 Nationellt arbete kring vattentillgång och kartläggning. Nya kartvisare på 
gång!  

Calle Hjerne, SGU 

9.35 Ny grundvattenutredning för Värmdö kommun. Är detta något som alla 
kommuner bör göra? 

Bo Olofsson, KTH 

10.00 Vad vet vi om enskilda brunnars vattenkvalitet och lämplig reningsteknik? 
Preliminära resultat från utvärderingsprojekt 

Amelia Morey-Strömberg, UCV 
Helfrid Schulte-Herbruggen, Ecoloop 

10.10 Småskaliga avsaltningsanläggningar – vad vet vi? Stefan Engblom, Ecoloop 

10.20 Paus 

Nationell, regional och kommunal planering och tillsyn av enskilt dricksvatten  
10.30 Värmdö kommun – Så arbetar vi med enskilt dricksvatten Sandra Ek och Malin Kjellander, Värmdö 

kommun 

10.45 Hur ska kommunerna planera sin tillsyn och sitt arbete med enskilt 
dricksvatten?   

Michael Öhlund, SKR 

11.00 Vägledning om regional dricksvattenförsörjning Margareta Lundin Unger, HAV 

11.15 Vattenförsörjning inom jordbruket Eva Johansson, Jordbruksverket 

11.30 Diskussion och frågor 
11.45 Information om REVA - Regionalt erfarenhetsnätverk  Ecoloop 

11.50 Avslutning  

 
1 

https://teams.microsoft.com/_#/files/Kunskapsdagen?threadId=19%3A1e05330d201242088d4ce5cd3798bbcf

%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Kunskapsdagen&rootfolder=%252Fsites%252FErfarenhetsntverkEnskil

tdricksvatten%252FDelade%2520dokument%252FKunskapsdagen 
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Foto: brunnar i centrala Vaxholm och på Grinda (Helfrid Schulte-Herbrüggen) 
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Översikt av presentationer 
Mats Johansson inledde dagen med bilder från Länsstyrelsen i Stockholm län som finansierat flera 

projekt under 2019 och 2020 med ”stöd för säkrad dricksvattenförsörjning”, administrerat av Havs-

och Vattenmyndigheten. Flera av projektetmedlen hade gått till arbete med enskilt dricksvatten.  

 

 

 

Anni Nilfjord – Upplands-Bro kommuns arbete 
Anni Nilfjord presenterade det arbete som Upplands-Bro kommun står inför och de frågeställningar 

man har och att de, under hösten arbetar med att kartlägga och planera för att ta fram en strategi för 

fortsatt arbete med enskilt dricksvatten i Upplands-Bro kommun.  

 

 

Calle Hjerne och Lena Maxe, SGU – vattentillgång och kvalitet  
Carl-Eric Hjerne och Lena Maxe vid SGU berättade om den 3 åriga satsning de gör med kartering, 

tillgång små magasin, helikopterscanning, utbyggnad grundvattennätet. Calle berättade bl a om 

satsningen: grundvatten i små magasin, där man kommer ha kartvisare som uppdateras veckovis och 

där man också kommer att ta fram prognoser för upp till 6 månader framåt utifrån olika 
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väderförhållanden. Man kommer också kunna hitta förklaringar på olika termer som finns i SGUs 

kartvisare, till exempel ”vad menas med fyllningsgrad”. 
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Det har pågått ett arbete vid SGU för att beräkna grundvattentillgången i små magasin. En rapport 

finns publicerad2 som beskriver beräkningar av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i 

Uppsala län. Nu görs liknande beräkningar för hela Sverige. Dessa kommer presenteras som 

kartvisare och ha en upplösning på 100 x 100 m. Kartvisaren kommer att visa grundvattentillgång i 

l/dygn/ha. Detta underlag kan vara mycket användbart i kommunernas planering, men Hjerne 

poängterar att det enbart är lämpligt för översiktlig planering och därför kan mer detaljerade 

utredningar behövas för detaljplanering på lokal nivå. 

 

 
2 Hjerne C., Öhman J., Thunholm B., Jirner E. och Nisell J. Bedömning av grundvattentillgång för enskild 
vattenförsörjning i Uppsala län. SGU-rapport 2019:09. http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1909-
rapport.pdf 
 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1909-rapport.pdf
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1909-rapport.pdf
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Lena Max gav en översikt av den kvalitetsdata som SGU har. Dessa kommer vara ett 

indikatorunderlag i Sveriges miljömålsarbete. Figuren visar andelen av bostadsfastigheter utan 

kommunal VA-försörjning där SGU har analysresultat. Insamlandet har skett genom samarbete med 

olika laboratorier där enskilda brunnsägare kunnat kryssa i ett godkännande för att skicka uppgifter 

till SGU. Som framkommer av bilden, finns största andelen analysdata för brunnar i Stockholms län 

(20%), för kommuner i södra Sverige har man data från 5-15% av bostadsfastigheterna, medan 

norrut har SGU analyser för mindre än 5% av bostadsfastigheterna. Det är enbart de mer heltäckande 

analyserna som ingår, finns analyser på tex en parameter så har denna inte tagits med. Det finns 

också en variation utifrån var analyserna tagits (t ex före eller efter filter, omanalys på samma 

vattenkälla mm). 

Lena visade också en sammanställning av hur analyserna bedömts utifrån kemiska och 

mikrobiologiska parametrar under tre perioder sedan insamlingens början (2007). Man kan 

konstatera en någon förbättring av resultaten i mikrobiologisk bedömning där fler av vattenproverna 

varit tjänliga de senaste åren. 

Det pågår också ett arbete med att uppdatera ”bedömningsgrunder för vatten”, där man kommer ha 

kartor tillgängliga på nätet och beskrivningar på kommunal nivå. Detta kommer antagligen vara klart 

under 2021. 
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Bo Olofsson, KTH – utredning av vattentillgång i bristområden 
Bo Olofsson gav ett exempel på typen av utredning som kan behövas på lokal nivå i bristområden. 

Under 2020 har Bo genomfört en utredning för Värmdö kommun, med fokus på 10 känsliga 

områden. Verktyg som användes utvecklades av Bo Olofsson och Robert Earon vid KTH. 

Vattenbristen uppstår eftersom behovet av vatten inte sammanfaller med tillgången på vatten. 

Dessutom kommer klimatförändringarna kraftigt försämra tillgången i många områden, framförallt 

pga en längre vegetationsperiod (vilket hindrar infiltration av vatten). Det är därför viktigt att ta 

hänsyn till lagringsmöjligheterna vid beräkningar av vattentillgång. 

För uppdraget i Värmdö analyserades grundvattenutvecklingen över hela Värmdö för olika scenarier 

(andel permanentboende, uttagsförhållanden och klimatförändringar, baserat på befintliga digitala 

databaser. Tio områden studerades närmare utifrån tillgängliga kartmaterial och kompletterande 

mätningar i fält. Analyser gjordes med GWBal och RV-metoden som beaktar risken för salt 

grundvatten. 
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Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop och Amelia Morey-Strömberg, UCV – 

Reningsteknik enskilda brunnar. 
Helfrid och Amelia presenterade ett projekt där man under hösten 2020 utvärderar ett antal 

vattenreningstekniker som finns tillgängliga på marknaden för enskilda brunnar. Projektet tog prov 

på 16 brunnar och fem valde tillslut att vara med och installera en reningsteknik för uran, bly eller 

arsenik. Provtagning sker i brunnen och efter rening. Eftersom projektet är kort kommer uppföljande 

provtagning en och upp till tre veckor efter installation, men det finns en önskan att följa upp också 

efter 1-2 år. I projektet ingår också intervjuer med enskilda brunnsägare för att öka kunskapen om 

hur brunnsägare upplever och sköter sitt vatten, liksom intervjuer med teknikleverantörer. 

Projektrapport färdigställs till slutet på hösten 2020.  
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Stefan Engblom, Ecoloop – Småskaliga avsaltningsanläggningar  
Stefan presenterade resultaten från ett projekt om småskaliga avsaltningsanläggningar. Där var 

målet att sammanställa befintlig kunskap om dessa små anläggningar och ge exempel på 

anläggningar. Projektet byggde delvis på underlag från ett examensarbete vid KTH. I ett närliggande 

projekt ingår också provtagning av befintliga småskaliga avsaltningsanläggningar och intervjuer med 

fastighetsägare som har små anläggningar. Både projekten visade på stora kunskapsluckor hos både 

fastighetsägare och kommun gällande kontroll av dessa anläggningar. Rapporten kommer finnas 

tillgänglig på Ecoloops och VA-guidens hemsidor. 
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Sandra Ek och Malin Kjellander – Värmdö kommuns arbete 
Sandra och Malin presenterade det arbete som Värmdö kommun genomfört i kommunen, inklusive 

den utveckling som arbetet med enskilt dricksvatten gått igenom under de senare åren. Från att ha 

gått ifrån att det fanns enstaka områden där invånare fick söka tillstånd för enskilt dricksvatten och i 

stort sett sågs vattenfrågan som något som var möjligt att lösa i byggremisser, så finns nu ett 

medvetet arbete med enskilt dricksvatten som inkluderar va-rådgivning med fokus på vatten och 

flera utvecklingsprojekt. Kommunen har också ökat antalet tjänster med fokus på enskilt dricksvatten 

till en 1,5 heltidstjänst. Det lyftes fram att vattenfrågan berör flera verksamheter vid Värmdö 

kommun och eftersom det anses vara en gemensam fråga så har man gemensamma 

samordningsmöten mellan VA, plan, miljö och bygg avdelningar. 

I Värmdö kommun tar man emot analysrapporter från enskilda brunnsägare, man har ett ramavtal 

med ett laboratorium för att kunna erbjuda rabatterade priser och arbetar nu för att kunna föra in 

analysresultaten i ett GIS skikt, för användning som internt planeringsunderlag i kommunen. 
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Värmdö lyfte också fram ett antal frågor och utmaningar framåt som berörde de krav man ska ställa 

vid bygglov, huruvida avsaltning ska anses som lämpligt alternativ, vattenkvalitet och förekomst av 

vattenbrist. Det är också viktigt att säkra kompetens och finansiering för frågan. 

 

 

Michael Öhlund, SKR – Om enskilt dricksvatten 
Michael presenterade det arbete som pågår på nationell nivå och till viss del EU nivå, i och med ett 

uppdaterat vattendirektiv som kan komma att påverka kraven på enskilt dricksvatten. I Sverige har 

man väldigt många myndigheter som på olika sätt har ansvar för dricksvatten, men där dricksvatten 

för fler än 50 personer/10 m3 per dygn faller under livsmedelslagstiftningen, så faller det enskilda 

dricksvattnet under miljöbalken och livsmedelsverket ger allmänna råd. Det pågår just nu en översyn 

av miljöbalken, dessutom har Sverige förbundit sig till målen inom Agenda 2030 och inom båda dessa 

finns en chans att påverka och lyfta upp hur vi skulle vilja arbeta med enskilda brunnar. Det finns 

flera frågor, bland annat om vi vill ha tillsyn på enskilda brunnar, ska den vara återkommande eller 

händelsestyrd, ska detta kopplas till arbetet med enskilda avlopp eller klimat mm? Man får gärna 

kontakta Michael Öhlund med samlade synpunkter kring dessa frågor.  
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Margareta Lundin Unger, HAV – Vägledning om regional vattenförsörjning 
Margareta presenterade vägledningen om regional vattenförsörjningsplanering. Denna vägledning 

riktar sig till länsstyrelserna där vattenförsörjningsplanerna kan se mycket olika ut, utifrån lokala 

förutsättningar. Margareta uppmuntrade till att man kanske måste hitta nya samarbetsformer, gärna 

över kommungränser och inom avrinningsområden. Boverket har just nu ett uppdrag med att arbeta 

med vägledning om hur kommunerna ska använda planerna i sin lokala planering, vilket beräknas 

vara klart inom nästa år. Däremot tar i nuläget inte enskilt dricksvatten ett stort fokus i dessa 

vattenförsörjningsplaner, även om detta också förbättrats i senare planer.  

 

Eva Johansson, Jordbruksverket – Jordbrukets vattenbehov 
Eva visade på att vår matkonsumtion utgör den största delen av en persons vattenförbrukning. Hon 

berättade också att även om jordbruket enbart står för 3% av vattenförbrukningen i Sverige så är det 

viktigt att jordbruket har tillgång till vatten av god kvalitet. En stor del av jordbrukets vatten går till 

dricksvatten för djurhållning, och till exempel mjölkkor måste ha tillgång till vatten av god kvalitet 

eftersom vattnet kan påverka mjölkens kvalitet. Just nu finns inte någon anmälningsplikt eller 
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tillståndsplikt för jordbrukets vattenuttag eftersom det faller under ”husbehovsundantaget”. 

Däremot kan det vara relevant att diskutera om jordbrukets vattenbehov också bör kartläggas och 

sättas i förhållande till andra användare (hushåll, industri), särskilt i områden där olika användare kan 

påverka varandras vatten.  

 

 

 

Ecoloop - REVA – Regionalt Erfarenhetsnätverk för enskilt dricksvatten 
Avslutningsvis introducerade Ecoloop REVA nätverket som i nuläget är till för kommuner i Stockholms 

län att träffas och utbyta erfarenheter. Man har finansiering från länsstyrelsen för hösten 2020. Om 

intresse finns kan detta drivas vidare eller utökas till nationell nivå under 2021. Hör då av er till 

Helfrid eller Stefan på Ecoloop. 
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Frågor och svar från dagen 
Under kunskapsdagen fanns tillfälle att ställa frågor och ge kommentarer eller svar i chatten. Dessa 

finns dokumenterade nedan. 

Frågor i samband med presentation från SGU  
- Vi har några få ställen i kommunen där det verkar vara sprickfri berggrund och där det av denna 

anledning är svårt att borra dricksvattenbrunn eftersom man inte får upp något vatten. Finns det 

berggrundsgeologiska kartor som visar dessa områden eller bergarter? Hur skall man tänka? 

Jag har under året tagit fram en rikstäckande karta för hydraulisk konduktivitet (K m/s) i berg baserad 

på brunnsarkivet. Det borde vara ett bra underlag för att se var man har sådan lågkonduktiva 

områden. I analysen för den rapporten var det svårt att se ett tydligt samband mellan bergart och K 

(annat än vissa undantag) så det är svårt att bara titta på berggrundskartan och hitta dessa områden.  

Bifogar ett utsnitt från kartan. Man ska dock tänka att man även i områden med generellt högt K kan 

ha otur och inte träffa någon bra spricka vid borrning. I vissa områden är vertikala sprickor 

dominerande. Där kan det vara idé att vinkla borrhålen så har man större chans att träffa en bra 

spricka. 
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Kommer det nya underlaget skilja sig mycket från det som redan finns för Uppsala Län? Vi har 

precis skickat ett beslut till nämnden där vi föreslår krav på provborrning för alla förhandsbesked 

inom områden med 1-2 fastigheter per hektar (rött/gult i kartan) med hänvisning till fig 10 i 

"Bedömning av grundvattentillgångför enskild vattenförsörjning i Uppsala län". Funderar på om vi 

borde invänta det nya underlaget?  

Jag vet inte än om det kommer ge någon större skillnad, men det bör inte bli det eftersom vi gör 

beräkningen i princip på samma sätt men vi kommer inkludera fler parametrar. Viktigt är dock för 

både det gamla och nya underlaget är att man inte zoomar in för mycket (1:100000 har jag prel. 

sagt). Man kan alltså inte titta på en enskild pixel utan måste bedöma pixlarna i närområdet också. 

När det nya underlaget kommer kan ni titta på det och se om det ger stora skillnader (jag kommer 

också göra det). I det nya underlaget är det inte fastigheter/ha utan l/dygn/ha så man själv får 

fundera på vilket uttag man kan tänkas ha per fastighet. 

Hur många av era prover i de studerade perioderna / årsintervallen är återkommande på samma 

brunn/vatten? Kan det vara så att brunnar med problem analyseras (mycket) oftare? Vi ser ju att 

det inte är särskilt hög provtagningsfrekvens i många områden och kommuner.   

Det förekommer allt oftare att vattnet från en brunn analyserats fler gånger (och att analysen 

inkommit till SGU och att vi kunnat identifiera att det är samma brunn) men det är vanligast att det 

bara finns en analys: 
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Vi har också en fråga om anledning till provtagning: 

Man kan se på nedan figur att omanalys (inom 1 år) står för en ganska liten andel av de som svarat 

och att allmän kontroll av vattnet dominerar. 

De här figurerna är för hela landet. Alla analyser kommer ju inte till SGU. Jag tror att det i mångt och 

mycket är de mer ordentliga som tar prov vart tredje år, inkl en del vattenföreningar. 

 

 

 

Frågor gällande avsaltning  
Är det 5500 för hela husets vatten eller bara under kran för dricksvatten? Några gemensamma 

anläggningar? 

Det är för hela husets vatten. Det inbegriper några gemensamhetsanläggningar också. Det blir allt 

vanligare med gemensamhetsanläggningar som är lite större men fortfarande är under 10 

m3/dygn eller 50 pe som dominerar.  
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Har fastighetsägarna tagit vattenprov från sin anläggning så att de har koll på kvaliten?  

 

Har ni någon uppfattning om en del avsaltar grundvatten och hur stor del i så fall? 

De leverantörer vi varit i kontakt med säger att de inte installerar avsaltning för att rena 

grundvatten. Vi har inte nu någon mer bild över detta, men intressant att titta vidare på. Mycket 

möjligt att det finns en del "okända" avsaltningsanläggningar för grundvatten där ute. Tyvärr 

dålig kunskap. 

 

Enligt Gotlands riktlinjer för enskild vattenförsörjning tillåts inte avsaltning av grundvatten 

(därmed inte sagt att de inte finns då vi inte har koll tyvärr) Vet du om det finns något 

motsvarande i dessa kommuner? 

Värmdö Kommun har inskrivet I sina lokala föreskrifter att det är förbjudet att avsaltna 

grundvatten. 

Någon kommun som har anmälnings-/tillståndsplikt för enskilda avsaltningsanläggningar? 

Lagstöd? 

Vi vet ingen kommun som har anmälnings-/tillståndsplikt på avsaltningsanläggningar under 

10m3, 50 pe,. Det är en väldigt intressant att fråga.  

 

Jag jobbar på en kommun. Var brukar frågan om avsaltning ligga? (på vilket kontor? 

Frågan om avsaltningen kommer oftast upp hos bygglov och miljökontor i samband med 

bygglovsansökan eller ansökan om enskilt avlopp.  

Har ni funderat över skyddsområden för större privata brunnar? 

Vi har inte diskuterat frågan, men intressant att titta vidare på. 

Har ni arbetat något under detta året (kopplat till finansiering från HaV i 2020) med att 

undersöka hur skydd kan skapas för större enskilda dricksvattentäkter? Till exempel ett 

rent juridiskt skydd (gäller dricksvattentäkter över 50 personer eller mer än 10 

kubikmeter/dygn)?  

 

Det är väl möjligt att inrätta vanliga vattenskyddsområde även för enskilda vattentäkter? 

Jag har också förstått att det kan vara en möjlig väg att gå, men det jag funnit är att det bara kan 

gälla grundvattentäkter och inte ytvattentäkter. Funderar på om det skulle gå att upprätta ett 

skydd som skulle kunna gälla för både yt- och grundvattentäkter i kategorin större enskilda 

dricksvattentäkter. över 50 pers eller över 10 kubikmeter/dygn. Eller om detta blir en omöjlighet 

rent juridiskt.  

 

Tack så mkt Mats Johansson för länkar. Har kikat på dem och undrar om det måste vara ett skydd 

i form av ett vattenskyddsområde enligt MB eller om det finns någon annan juridisk möjlighet? 

 

Fråga Herman Carr på länsstyrelsen i Stockholm. Det står i de åtgärder (Åtgärd 4 el 5?) som riktas 

till kommunerna från vattenmyndigheten att de vattentäkter som försörjer fler än över 50 pers 

eller över 10 kubikmeter/dygn ska få ett erforderligt skydd. 

 

Tack för din input om Åtgärd 4 el 5. Jag har också kikat på det tidigare. frågan är hur detta skydd 

ska tas fram? Jag arbetar med denna fråga just nu på en länsstyrelse (med vägledning till 

kommun). Men jag ska kolla med din hänvisning till Herman Carr och se om han kan veta något.. 
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Jag har förstått att det finns kommuner som har skyddat vattentäkter i sina "allmänna 

skyddsföreskrifter" men som sagt det är kanske bara grundvatten. Har hört att Trosa kommun har 

sådana. 

Ja, det är många olika regelverk som tydliggör/ställer krav. Men de kanske inte blir tillräckligt 

"hårda" för att bli prioriterade i planering och tillsyn...  

o Frågan är kanske hur ni i kommunerna ska arbeta och organisera er för att möta upp 

dessa krav och hur ni ska få politiskt uppdrag/ mandat/resurser för detta? 

Frågor i samband med presentation från SKR.  
Hur kan vi ge input till dig Michael ifall vi inte vill göra det idag utan ta det samlat när vi 

har funderat lite? Det går bra att maila Michael Öhlund med input på hans frågor. 

"Vill vi ha tillsyn?", ha koll – det låter som att kommunernas ingång ofta är 

bygglovsprövningen. Har jag fel?        

Ofta är det kanske så men alla befintliga uttag är ju bra att ha koll på Sedan underlättar det ju 

såklart för nybyggnation om man har bättre underlag om omgivningen. De registrerade 

anläggningarna har i vissa fall redan VO. De kanske kan användas som exempel? 

Frågor i samband med Jordbruksverkets presentation 
Vet man hur många hästar som finns i Sverige? Var kan man hitta den informationen i så 

fall?  

+ 350 000 hästar dvs fler än antalet kor... I vårt län mycket stor andel jmf med de nationella 

siffrorna 

…fler än antalet MJÖLKKOR i alla fall, totala antalet nötdjur i Sverige är cirka 1 500 000. Siffror för 

antal djur finns tillgängliga via SCB 

I min kommun vill vattenbolaget inte att vi använder kommunalt vatten till odling av 

grönsaker.  

Finns det fler som diskuterar vatten till odling i sin kommun?  

Måste man anmäla att man har hästar? 

 

Angående frågan om att anmäla hästar: 

http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/tillstandforverksamheter

medhast.4.4b00b7db11efe58e66b8000332.html 

 

Hästar ingår inte i de djurslag som rapporteras via anmälan till Jordbruksverket i dagsläget 

http://djur.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterfordjuragareochdjurhalsopersonal/anm

aladjurhallning.4.23f3563314184096e0d1659.html 

Hur ser man på djur kan dem räknas in i ett område för ett behov enligt paragraf 6? 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/handbocker-

verktyg/guide_fordjupning_lagstiftning.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/tillstandforverksamhetermedhast.4.4b00b7db11efe58e66b8000332.html
http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/tillstandforverksamhetermedhast.4.4b00b7db11efe58e66b8000332.html
http://djur.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterfordjuragareochdjurhalsopersonal/anmaladjurhallning.4.23f3563314184096e0d1659.html
http://djur.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterfordjuragareochdjurhalsopersonal/anmaladjurhallning.4.23f3563314184096e0d1659.html
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/handbocker-verktyg/guide_fordjupning_lagstiftning.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/handbocker-verktyg/guide_fordjupning_lagstiftning.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Exempel från Livsmedelsverkets rapport ”Lagstiftning vid prioritering av nödvatten”, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsdagen finansierades av Länsstyrelsens  

”stöd för säkrad dricksvattentillgång”.  

 


