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Ansvarsbeskrivning kemikaliehantering 

Detta dokument beskriver ansvarsfördelning kopplat till kemikaliehantering. 

Livsmedelsverket 

Livsmedelsverket ansvarar för nationell kris- och beredskapssamordning inom 

dricksvattenområdet. Enligt ansvarsprincipen har den som bedriver verksamhet under 

normala förhållanden också motsvarande ansvar vid en kris. Livsmedelsverket stödjer 

dock ansvariga aktörer att säkerställa tillgång på säkert dricksvatten även vid en större 

samhällsstörning 

Myndigheten vägleder tillsynsmyndigheter och drickvattenproducenter avseende frågor 

om dricksvattenkvalitet och dricksvattenlagstiftning.  Livsmedelsverket är också 

tillsynsmyndighet av dricksvattenproducenter enligt NIS-direktivet (nätverk- och 

informationssäkerhet). 

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är en statlig förvaltningsmyndighet som driver och samordnar 

miljöarbetet i Sverige. I uppdraget ingår att svara för kunskapsförsörjning, utveckla förslag 

till styrmedel och genomföra åtgärder som beslutats av politiken. I det ingår bland annat 

att genomföra politiken för giftfria och resurseffektiva kretslopp och främja 

miljöperspektivet i samhällsplaneringen. Inom avloppsreningsområdet ansvarar 

Naturvårdsverket för tillsynsvägledning för anmälningspliktiga och tillståndspliktiga 

avloppsreningsverk vilket inkluderar vägledning om det uppstår principiella frågor om 

tillståndsvillkor. 

Havs- och vattenmyndigheten 

Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om 

bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Myndigheten 

har ett övergripande ansvar för att vägleda, stödja och följa upp miljötillståndet i havet, 

sjöar och vattendrag och ett särskilt samordnande ansvar för den svenska 

vattenförvaltningen. Myndigheten har i just detta specifika sammanhang framför allt ett 

ansvar att stötta i bedömningen av vilka effekter som kan tänkas uppstå i recipienterna på 

kortare eller längre sikt vid en eventuell störning i avloppsreningen. Myndigheten har 

också ett ansvar för tillsynsvägledning inom området små avloppsanläggningar. Med små 

avloppsanläggningar avses anläggningar för hushållsspillvatten för högst 200 

personekvivalenter (pe).  
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Kommunerna 

Kommunen är enligt lagen myndighetsutövare med ansvar för kontroll, tillsyn och 

lovgivning. Enligt livsmedelslagen (2006:804) är det kommunen lokal kontrollmyndighet 

på dricksvattenområdet. Den lokala kontrollmyndigheten ansvarar för att livsmedel och 

dricksvatten som produceras är säkra. Vid en samhällsstörning ska den lokala 

kontrollmyndigheten: 

1. Agera så att smitta/förorening i livsmedel och dricksvatten kan spåras.  

2. Agera så att smitta/förorening kan förhindras.  

3. Kommunicera relevant information till berörda aktörer, allmänhet och media. 

Kommunerna är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar dimensionerade för mindre än 

2 000 pe. Kommunerna kan även vara tillsynsmyndighet för avloppsreningsverk för 2 000 

pe eller mer om länsstyrelsen delegerat tillsynsansvaret. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under 

och efter en samhällsstörning. 

När det gäller den aktuella sakfrågan så är Länsstyrelsen är tillsynsmyndig för de stora 

avloppsreningsverken, d.v.s. tillståndspliktiga reningsverk enligt 

miljöprövningsförordningen (2 000 pe eller mer). Länsstyrelsen är också tillsynsmyndighet 

över större grund- och ytvattentäkter samt vattenskyddsområden. För 

vattenskyddsområden kan det även dock vara kommunens miljönämnd som ska utöva 

tillsyn 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSB ansvarar för att stödja berörda myndigheters samordning av åtgärder genom att bl.a. 

samordna information till allmänhet och media samt samordna stöd till centrala, regionala 

och lokala organ i frågor om information och lägesbilder.  

MSB har också ett ansvar för att identifiera och initiera behov av kommunikativa åtgärder 

utifrån ett allriskperspektiv utifrån de övergripande målen för samhällets säkerhet: 

befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt grundläggande värden. MSB ska 

också medverka till att hindra eller begränsa skador på egendom och miljö vid olyckor och 

krissituationer. 

I den aktuella frågan så tillhandahåller MSB även handböcker i kommunal krisberedskap, 

bland annat specifikt för dricksvatten. 

Svenskt Vatten 
Svenskt Vatten är en branschorganisation för landets samtliga VA-organisationer som 

arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång till långsiktigt 

hållbara vattentjänster. Organisationen har ett utvecklat samarbete med flera myndigheter 
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och arrangerar allt från större dricksvattenkonferenser till kurser i lednings-, avlopps- och 

dricksvattenteknik. Genom ett inrapporteringsverktyg där kommunerna kan meddela den 

aktuella vattensituationen kan Svenskt Vatten ge en samlad bild av vattenläget i landet. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

SGU är den myndighet som ansvarar för frågor som rör berg, jord och grundvatten. SGU 

har ett särskilt ansvar för det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. 

SGU informerar om grundvattennivåerna i landet, har ett brunnsarkiv, kan tillhandahålla 

geologiska data och har expertstöd till kommunerna. SGU har tillsammans med SMHI 

tagit fram en tjänst om risk för vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och 

ytvatten. 
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