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Inledning

Kommunstyrelsen ska fastställa en nödvattenplan, enligt Reglemente för krisberedskapsarbete i
Melleruds kommun (antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2019, § 175).

Syfte
Planen ska säkerställa nödvattenförsörjning till hushåll och egna samhällsviktiga verksamheter
inom kommunens verksamhetsområde för vatten.

Mål
Följande ambitionsnivå gäller för kommunens nödvattenförsörjning:
•

Det ska alltid finnas en vattenkiosk tillgänglig i Melleruds kommun. Syftet är att
1: kunder ska kunna hämta mindre mängd vatten utan att betala samt att den är
tillgänglig vid vattenstörningar och korta leveransavbrott.
2. det, vid störningar i kommunens eller sin egen vattenförsörjning, finns
dricksvatten att hämta dygnet runt.
3. säkra så vi inte få in bakterier via vattenposter.
4. i förväg säkerställa att det finns ett sätt att hantera debitering av vatten.

•

En ”vattenvagn” ska inom två timmar vara utplacerad på strategisk plats i förhållande
till dricksvattenstörningen.

•

Inom åtta timmar, vid störningar i ordinarie dricksvattenförsörjning, kunna ha
nödvatten tillgängligt förhushåll och samhällsviktiga verksamheter enligt
Livsmedelsverkets Guide och stödmaterial för nödvattenförsörjning.

•

Nödvattenplanen ska säkerställa nödvattenförsörjning för hushållens behov.
Ambitionen är att hushållens hämtningsställe ska finnas inom en radie på 1000 m. Övriga
kunder bereds möjlighet att hämta vatten vid anvisade ställen i mån av vatten.

•

Beräkningen av hushållens nödvattenbehov (volym) utgår från Livsmedelsverkets
Guide och stödmaterial för nödvattenförsörjning.

•

Kommunen ska ha en förmåga att klara nödvattenförsörjningen på egen hand under
tre dygn motsvararande leveransavbrott från största vattenverket. Vid större störning
eller efter tre dygn krävs stöd från grannkommuner och från den nationella
vattenkatastrofgruppen.

•

Utpekade kommunala samhällsviktiga verksamheter förväntas ha en förmåga att
kunna ta emot nödvatten. Övriga kommunala verksamheter ska ha egen förmåga att
hämta nödvatten.

•

Tankar med nödvatten ställs ut på strategiska platser och fylls därefter på. Här får
enskilda och hushåll själva hämta vatten och de förväntas själva ha kärl för att hämta
nödvatten i.

•

Villkoren för avtalskunder gällande dricksvattenstörningar ses över för att klara
nödvattenförsörjning till hushållen.

•

Kommunikation om kommunens nödvattenförsörjning ska ske med berörda före och i
samband med att denna plan används.

•

Beslut om att aktivera denna plan kan fattas av va-chefen,
samhällsbyggnadschefen, driftledare, kommunchef och säkerhetssamordnaren.

Delegation och verkställande
Samhällsbyggnadschefen ansvarar för att omsätta nödvattenplanen till delplaner. Det ska minst
finnas delplaner som beskriver vatten ut från vattenverken, distribution för respektive ort och
samhällsviktig verksamhet, materiella och personella resurser och information till allmänheten.
Respektive nämnd ansvarar för att utpekade samhällsviktiga verksamheter har förmåga att emot
nödvatten. Övriga nämnder ska säkerställa att deras verksamhet kan hämta nödvatten för eget
behov.

2.

Ansvar

VA-huvudmannen
Huvudmannens ansvar (VA-enheten inom Melleruds kommun) gäller endast inom
verksamhetsområdet. Vattnet som tillhandahålls ska vara lämpligt för normal
hushållsanvändning. Vid nödvattenförsörjningen ska hushållens behov av vatten i första hand
tillgodoses. Behov för andra allmänna intressen, såsom exempelvis släckvatten till
räddningstjänsten kommer i andra hand. Leverans av vatten för övrig användning, till exempel
för industribehov som inte ryms inom normal hushållsanvändning, ligger däremot helt utanför
lagen och bygger på frivilliga åtaganden från kommunens sida.

Melleruds kommun
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå vilket innebär att de ska verka för
att samverkan och samordning kommer till stånd med aktörer inom kommunen före, under och
efter extraordinära händelser. Uppgiften innefattar även att samordna information till
allmänheten under sådana händelser. Kommunen har också det yttersta ansvaret för de som
vistas i kommun enligt socialtjänstlagen.

Den enskilde
Den enskilde ansvarar för att tillhandahålla lämpligt kärl för att hämta och transportera
dricksvatten från nödvattenplats för eget behov.
Företag som har större behov av nödvatten för produktionen ansvarar själv för anskaffning av
erforderlig mängd i samråd med VA-enheten.

3.

Begrepp

Dricksvatten
Nyttjas som dryck, till matlagning och beredning av livsmedel samt används i
livsmedelsproducerande företag.
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Vattnet används även till annat som inte kräver dricksvattenkvalitet, exempelvis toalettspolning,
tvätt av kläder, städning samt inom näringslivets produktion och tillverkning.
Nödvatten
Dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet. Det handlar om en
situation som innebär någon form av samhällsstörning.
Hushåll
Med hushåll avses en enhet av människor som delar bostad och de kan även ansvara för
varandras försörjning.
Samhällsviktiga verksamheter
Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
•

•

Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris
inträffar i samhället.
Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Den enskilde
Privata företag, övriga offentliga verksamheter och privatpersoner definieras här som den
enskilde.
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