
Kommunernas svar 
 

 

Svar på brev angående PFAS-föroreningar i kommunalt dricksvatten  

från Vättern  

Från Askersunds kommun delar vi Aktion Rädda Vätterns syn på att Vättern är en fantastisk resurs. Vi 

är också medvetna om problematiken med miljögifter och sjöns långa omloppstid.  

Från kommunledningens sida har vi inte för avsikt att ta initiativ till att Askersunds kommun officiellt 

ska tillskriva regeringen angående prövningen av Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning 

av Karlsborgs flygplats. Från kommunens sida har vi ingen ytterligare information att tillföra i ärendet 

än den som regeringen redan har att ta ställning till i prövningsprocessen.  

Askersunds kommun har ingen egen specialistkompetens avseende Vätterns vatten. Vi är dock 

medlemmar i Vätternvårdsförbundet och ställer oss bakom de yttranden som förbundet har gjort i 

samband med de juridiska prövningarna om flygplatsen.  

Förbundets yttranden i ärendet finns att läsa på: 

https://www.vattern.org/vatternvardsforbundet/omforbundet/remiss-yttranden/ 

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att det dricksvatten vi producerar ska hålla de krav som ställs 

från andra myndigheter. Miljöövervakning görs i samarbete med Samhällsbyggnad Sydnärke. Vilka 

åtgärder som kommer vidtas eller vilka tekniska möjligheter som finns att rena PFAS från 

dricksvatten är en fråga som vi får arbeta med i takt med teknisk utveckling och myndighetskrav. Vi 

anser att det är viktigt att leverera dricksvatten med så få föroreningar som möjligt.  

På livsmedelsverkets hemsida står följande att läsa:  

”Det finns ännu inte några gränsvärden för hur mycket PFAS det får finnas i mat. Under hösten 2020 

började EU-kommissionen arbeta med att ta fram sådana gränsvärden. Gränsvärden för PFAS i 

dricksvatten har beslutats av EU-kommissionen och införs i Sverige inom två år.”  

Källa: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-

poly-och-perfluorerade-

alkylsubstanser?AspxAutoDetectCookieSupport=1#Vad_g%C3%B6r_myndigheterna 

 ”EU beslutade i december 2020 att införliva gränsvärden för PFAS i ett nytt dricksvattendirektiv. 

Dessa värden är bindande för alla länder inom EU. Direktivet införs i de nationella 

dricksvattenföreskrifterna senast den 12 januari 2023.  

https://www.vattern.org/vatternvardsforbundet/omforbundet/remiss-yttranden/
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser?AspxAutoDetectCookieSupport=1#Vad_g%C3%B6r_myndigheterna
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser?AspxAutoDetectCookieSupport=1#Vad_g%C3%B6r_myndigheterna
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser?AspxAutoDetectCookieSupport=1#Vad_g%C3%B6r_myndigheterna


Dricksvattendirektivet från EU är ett så kallat minimidirektiv. Det innebär att medlemsstaterna kan 

välja att införa striktare lagstiftning i sina nationella regler om det finns skäl för detta.  

Livsmedelsverkets målsättning är att införa ett nationellt gränsvärde för PFAS i dricksvatten i 

samband med att dricksvattendirektivet införs i de nationella dricksvattenföreskrifterna. Gränsvärdet 

bör vara anpassat efter förhållanden i svenskt dricksvatten och också ta hänsyn till Efsas 

hälsobaserade riktvärde från 2020 så långt det är möjligt.  

EU-kommissionens gränsvärden för PFAS i dricksvatten:  

PFAS 20: 100 ng/l  

PFAS total: 500 ng/l”  

Källa: https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--

kontroll/dricksvattenproduktion/riskhantering-pfas-i-dricksvatten-egenfangad-

fisk#Nya_gr%C3%A4nsv%C3%A4rden_f%C3%B6r_PFAS_i_dricksvatten 

När vi ska göra investeringar i kommunens reningsverk tar vi med oss frågan om hur vi kan minska 

föroreningar med PFAS i avloppsvattnet.  

Askersunds kommun kommer att följa de direktiv som svenska myndigheter beslutar om vad gäller 

gränsvärden eller andra åtgärder av PFAS i Vättern.  

________________________________________________  

Caroline Dieker (M)  

Kommunstyrelsens ordförande  

Askersunds kommun 
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Svar på skrivelse om PFAS-föroreningar i kommunalt 
dricksvatten från Vättern 

Diarienummer KS21/86 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående svar till Aktion Rädda Vättern. 

Ärendebeskrivning 
Aktion Rädda Vättern skickade den 8 mars 2021 en skrivelse till kommunstyrelsen i Habo kommun. 

Skrivelsen innehåller tre frågeställningar angående PFAS-föroreningar (poly- och perfluorerade 

alkylsubstanser) i Vättern och kommunens syn på dessa. 

1. Vill kommunen tillskriva regeringen och kräva att Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning 

av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats snarast avvisas? 

2. Vill kommunen ta initiativ till att utreda möjligheten och kostnaden för att behandla utgående 

avloppsvatten från kommunens reningsverk så att föroreningarna med PFAS kan minska radikalt? 

3. Hur ser kommunen på de tekniska möjligheterna att leverera dricksvatten med PFAS-halter under 

1 nanogram/liter? 

Habo kommun delar Aktion Rädda Vätterns ståndpunkt att Vättern är viktig att värna med tanke på 

dess stora betydelse som dricksvattenresurs och för natur, rekreation och ekosystem samt att PFAS-

ämnen är en allvarlig miljöförorening. 

Svar på frågeställningarna: 

1. Kommunens generella ståndpunkt är att förorenade områden inom Vätterns tillrinningsområde, 

som till exempel flygplatsområdet i Karlsborg, ska åtgärdas. Habo kommun är delaktiga i 

Vätternvårdsförbundet och bevakar, samverkar och yttrar sig ofta samordnat till/genom förbundet. 

Kommunen har inte för avsikt att tillskriva regeringen och kräva att Fortifikationsverkets ansökan om 

markavvattning avvisas. 

2. Habo kommun kommer framöver att behöva bygga om och bygga ut Habo reningsverk för att leva 

upp till de krav som ställs på verksamheten. Planering pågår för framtida utformning, både vad gäller 

funktion och kapacitet. 

 

Vad gäller PFAS och rening av dessa anser kommunen att problemen med dessa föroreningar först 

och främst behöver angripas vid källan, inte vid kommunens avloppsanläggningar som ligger i slutet 

av användningskedjan. Användningen av PFAS måste minska i samhället och allra helst förbjudas. 

Detta kräver aktivt arbete uppströms på alla nivåer uppströms i kedjan: nationellt, regionalt och 

lokalt. Ur ett samhällsperspektiv är det mer kostnadseffektivt att fasa ut PFAS från produktion och 

användning än att till hög kostnad rena avloppsvatten. Dessutom försvårar eventuell PFAS-rening i 

reningsverken kommunens kretsloppsarbete där målsättningen är att återföra näringsämnen från 

avloppsslam till kretsloppet. 



3. I Habo kommun är det Habo tätort som har dricksvatten med Vättern som vattentäkt. Dricksvatten 

till Habo tätort köps från Jönköpings kommun. Frågan om de tekniska möjligheterna att leverera 

dricksvatten med lägre PFAS-halter är således avhängigt Jönköpings möjligheter och därmed deras 

svar på frågan. Som kommun är Habo, precis som Jönköpings kommun, mycket angelägen om att det 

dricksvatten som distribueras till kommunens invånare är hälsosamt, rent och säkert att dricka. Vi 

följer utvecklingen inom PFAS-området och det regelverk som beslutas av EU, Livsmedelsverket och 

andra myndigheter. Eventuella åtgärder, krav som införs och ställs på Jönköpings kommun som 

producent och leverantör av dricksvatten kommer även Habo kommun till nytta. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Aktion Rädda Vättern 

 

  



 
 

Svar på frågor angående PFAS-föroreningar i kommunalt 

dricksvatten från Vättern 
 

Aktion Rädda Vättern skickade den 8 mars en skrivelse till kommunstyrelsen i Jönköpings kommun 

med tre frågor angående PFAS-föroreningar i Vättern. Jönköpings kommun delar Aktion Rädda 

Vätterns åsikt att Vättern är viktig att värna med tanke på dess stora betydelse som 

dricksvattenresurs och ekosystem och att PFAS är en allvarlig miljöförorening. 

1. Vill kommunen tillskriva regeringen och kräva att Fortifikationsverkets ansökan om 

markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats snarast avvisas?  

Kommunens generella åsikt är att flygplatsområdet i Karlsborg och andra förorenade områden inom 

Vätterns tillrinningsområde ska åtgärdas. Jönköpings kommuns VA-avdelning har varit delaktiga i 

Vätternvårdsvårdsförbundets tidigare yttranden i ärendet. Kommunen har inte för avsikt att tillskriva 

regeringen och kräva att Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning avvisas.  

2. Vill kommunen ta initiativ till att utreda möjligheten och kostnaden för att behandla utgående 

avloppsvatten från kommunens reningsverk så att föroreningarna med PFAS kan minska radikalt? 

Jönköpings kommun anser att problemet måste angripas vid källan och vill att användningen av PFAS 

ska minska i samhället och helst förbjudas. För att åstadkomma detta krävs ett aktivt 

uppströmsarbete på samtliga nivåer: nationellt, regionalt och lokalt. Vikten av ett aktivt 

uppströmsarbete för att minska användningen och spridningen av oönskade ämnen till miljön är 

något som kommunen ofta lyfter fram i olika sammanhang såsom remissvar till myndigheter m.m.  

Jönköpings kommuns VA-avdelning bedriver sedan flera år tillbaka ett aktivt uppströmsarbete som 

bl.a. innefattar kontroll av prioriterade verksamheter och att prover tas i ledningsnätet för att hitta 

eventuella källor till utsläpp. Arbetet sker i nära samarbete med kommunens miljö- och 

hälsoskyddskontor. Uppströmsarbetet innefattar även information till kommunens invånare och 

verksamheter om vad de inte får släppa ut i avloppet och hur de ska värna om vårt vatten. Ser man 

till ett samhällsperspektiv så är det betydlig mer kostnadseffektivt att fasa ut PFAS från produkter, 

istället för att fortsätta använda dem och sedan betala dyrt för reningen. Att lägga fokus på åtgärder i 

reningsverken försvårar dessutom det kretsloppsarbete som kommunernas vatten- och 

avloppsverksamheter bedriver. Dagens avloppsreningsverk är framförallt konstruerade för att rena 

näringsämnen och syreförbrukande ämnen. Reningseffektiviteten för PFAS, läkemedel och andra 

organiska miljöföroreningar är i de flesta fall låg. Rening av organiska miljöföroreningar är mycket 

komplext eftersom olika ämnen har olika egenskaper och därmed kräver olika reningstekniker. Detta 

gäller även för PFAS som är en stor grupp med närmare 5000 olika ämnen. För att få en effektiv 

rening krävs en kombination av flera olika reningstekniker. Idag finns endast ett fåtal 

avloppsreningsverk i Sverige som installerat särskilda reningssteg för att rena bort läkemedel och 

andra organiska miljögifter. Majoriteten av dessa utgörs av pilotanläggningar. Dagens 

reningsmetoder är ofta mycket kostsamma och energikrävande. Andra viktiga aspekter att beakta är 

bl.a. reningsmetodernas effektivitet och driftsäkerhet, platsbehov, arbetsmiljöaspekter, risken för 

kontaminering av avlopps-slammet, hantering av förorenat retentat/filtermaterial etc. och risken för 

bildandet av nya, eventuellt toxiska nedbrytningsprodukter.  



3. Hur ser kommunen på de tekniska möjligheterna att leverera dricksvatten med PFAS-halter 

under 1 ng/liter? 

Jönköpings kommun inväntar Livsmedelsverkets nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten och planerar 

inte att genomföra några ytterligare utredningar eller åtgärder innan dessa har meddelats.  

Jönköpings kommun är mycket angelägen om att det dricksvatten som distribueras till kommunens 

invånare är hälsosamt och säkert att dricka och kommunens VA-avdelning följer kontinuerligt 

utvecklingen inom PFAS-området. Sedan några år tillbaka genomförs regelbundna provtagningar av 

PFAS i råvattnet vid kommunens samtliga vattenverk. De provtagningar som gjorts hittills visar att 

PFAS-halterna i kommunens råvatten är förhållandevis låga och ligger runt 2-4 ng/l i råvattnet från 

Vättern och under detektionsgränsen vid de flesta grundvattenverk.  

Livsmedelsverkets nuvarande åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten ligger på 90 ng/l för PFAS 11. I det 

nya dricksvattendirektivet som beslutades av EU i december 2020 ligger gränsvärdena för PFAS på 

100 ng/l för PFAS 20 och 500 ng/l PFAS total. I samband med att det nya dricksvattendirektivet ska 

införlivas i Svensk lagstiftning har Livsmedelsverket som målsättning att införa ett nationellt 

gränsvärde för PFAS där hänsyn även tas till EFSAs hälsobaserade riktvärde och förhållanden i svenskt 

dricksvatten. Då EFSAs hälsobaserade riktvärde skiljer sig markant från gränsvärdena i det nya 

dricksvattendirektivet är det svårt att sia om var Livsmedelsvärdets nya gränsvärde för PFAS kan 

tänkas hamna och om det kommer att krävas åtgärder på något eller några av kommunens 

vattenverk.  

När det gäller de tekniska möjligheterna att leverera dricksvatten med PFAS-halter under 1 ng/l så 

har kommunen inte gjort någon egen bedömning utan hänvisar till den forskning som gjorts inom 

området. Svenskt Vattens rapport nr 2017-20, ”Hur kan PFAS-ämnen avlägsnas i vattenverken?” 

redovisar både nuvarande och nya reningsmetoder för PFAS och bedömer deras reningseffektivitet, 

kostnader och energibehov m.m. I rapporten framgår bl.a. att de konventionella reningsmetoder 

som idag används vid vattenverk såsom sandfiltrering, luftning och desinfektion inte klarar av att 

avlägsna PFAS-ämnen och att kunskapen om alternativa metoder är tämligen begränsad. De metoder 

som använts i fullskala vid vattenverk för att avlägsna PFAS är filter med granulärt aktivt kol och 

filtrering via jonbyte eller med membran under högt tryck. I rapporten konstateras att inget av dessa 

behandlingsalternativ på egen hand förmår att effektivt avlägsna PFAS i dricksvatten utan det behövs 

en kombination av flera reningsmetoder. Förutom dessa metoder finns det även flera nya alternativa 

metoder som visat sig fungera bra i laboratorieskala men som ännu inte testats i fullskala. 

I samband med den om- och tillbyggnation som för närvarande sker av Häggebergs vattenverk i 

Jönköping har det avsatts plats för att i framtiden kunna införa ytterligare reningssteg om det skulle 

visa sig finnas behov av det. 

Aktion Rädda Vätterns frågor och Jönköpings kommuns svar kommer skickas till riksdagsledamöter 

från Jönköpings län då Jönköpings kommun likt Aktion Rädda Vättern anser att Vättern är viktig att 

värna med tanke på dess stora betydelse som dricksvattenresurs och ekosystem och att PFAS är en 

allvarlig miljöförorening 

Med vänlig hälsning 

Mona Forsberg  Peter Jutterström 

Kommunalråd   Kommunalråd 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

  



 

PFAS i dricksvattnet  

Fråga 1. Vill kommunen tillskriva regeringen och kräva att Fortifikationsverkets ansökan 

om markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats snarast avvisas? 

 Skara kommun anser att ansökan om markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade 

flygplats ska avvisas. Bestämmelsen i 5 kap. 4§ miljöbalken kan ses mot bakgrund av den s.k. 

Weserdomen, alltså EU-domstolens avgörande den 1 juli 2015 i mål C-461/13, som 

föranleddes av en begäran om förhandsavgörande som framställs av en tysk domstol. I 

domen klargjorde EU-domstolen att ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60/EG) innebär 

att medlemsstaterna är skyldiga att neka tillstånd till ett projekt när det kan orsaka 

försämring av en ytvattenförekomsts status. Enligt domen så ska det inte vara möjligt att 

lämna dispens för tillstånd till markavvattning som medför sänkning av kraven på rening av 

PFAS 11.  

Fråga 2. Vill kommunen ta initiativ till att utreda möjligheten och kostnaden för att 

behandla utgående avloppsvatten från kommunens reningsverk så att föroreningarna med 

PFAS kan minska radikalt?  

Skara kommun har ett kommunalt VA-bolag, Skara Energi AB som har ansvar för 

reningsverket och är distributör av dricksvatten från Skaraborgsvatten. Utgående vatten från 

reningsverket rinner ut i Dofsan, som går till Flian och Lidan som rinner ut i Vänern och 

slutligen i Västerhavet. Idag finns inget lagkrav på halter av PFAS i avloppsvattnet. Skara 

kommun har inte möjlighet att utreda hur reningsverken ska utformas för bästa rening av 

PFAS, mikroplaster, läkemedelsrester med mera och inväntar att detta utreds av 

myndigheter och andra större kommuner först. Skara kommun fokuserar idag på 

uppströmsarbete av PFAS och andra föroreningar.  

Fråga 3. Hur ser kommunen på de tekniska möjligheterna att leverera dricksvatten med 

PFAS-halter under 1 ng/liter?  

Det finns idag tekniska möjligheterna att rena dricksvatten, men lagstiftningen idag medför 

inte att halterna av PFAS måste vara så låga som 1ng/liter. Skara kommun har inget eget 

vattenverk utan är distributör av vatten från Skaraborgsvatten. Detta innebär att alla 

åtgärder och tekniska möjligheten att sänka PFAS måste beslutas av kommunalförbundet 

Skaraborgsvatten. Tillsynsmyndighet av Skaraborgsvatten är Miljösamverkan Östra Skaraborg 

(MÖS) då vattenverket ligger i Skövde kommun. Skara kommun är medlem i 

kommunalförbundet Skaraborgsvatten. 

Vänliga hälsningar  

Abbe Sahli  

Miljöstrateg  

Miljöenheten 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

  



Saknas svar från: 

Skövde 

Falköping 

Karlsborg 

 


