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§ 192 Dnr KS 2019/000383  

Nödvattenplan - Plan för hantering av nödvatten vid 
samhällsstörning 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme föreslår en Nödvattenplan för 
att kunna förhindra alternativt se till att skadeverkningarna blir så små som 
möjligt vid eventualiteten av en allvarlig kris inträffar i samhället vid 

samhällsstörning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 maj 2019. 
Nödvattenplan Mörbylånga 2019, daterad den 31 maj 2019. 

Resurser för nödvatten 2019, daterad den 31 maj 2019. 
PDF Mörbylånga norra slutversion, daterad den 31 maj 2019. 
PDF Mörbylånga södra slutversion, daterad den 31 maj 2019. 

Kultur och tillväxtnämndens § 87.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att lägga in dokumentet i rätt mall inför utskick till 
kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Nödvattenplan 2019 med bilagan Resurser för nödvatten 2019, antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
Kommunfullmäktige 
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naja.magnusson@morbylanga.se 
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Definition 
Dricksvatten: 
Definieras i LIVSFS 2001:30 som allt vatten som, antingen i sitt 
ursprungliga tillstånd eller efterberedning, är avsett för dryck, matlagning 

eller beredning av livsmedel, oberoende av dess ursprung och oavsett om det 
tillhandahålls genom en distributionsanläggning, från tankar, i flaskor eller i 

behållare. 
 
Nödvatten: 

Vatten som distribueras till konsumenter via olika former av behållare. 
Nödvatten är främst avsett att användas för konsumtion och 

livsmedelsberedning. Nödvatten ska hålla dricksvattenkvalitet. 
 
Samhällsviktig verksamhet: 

Enligt MSB är samhällsviktig verksamhet en verksamhet som uppfyller det 
ena eller båda av följande villkor: 

1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 
tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid 
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 
inträffad allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att 

skadeverkningarna blir så små som möjligt. 
 

I Mörbylånga kommun bedöms prioriterade samhällsviktiga verksamheter 

för nödvatten vara: särskilt boende, förskola, F-9-skola och tillagningskök 
inom ramen för den kommunala verksamheten. 

Denna nödvattenplan avser insatser inom de första 1-3 dagarna och en 
försörjning av 10-15 liter dricksvatten/person och dygn. Under denna tiden 
hinner flertalet skador åtgärdas. I övriga fall hinner man skaffa sig en 

överblick över omfattning och konsekvenserna av olyckan samt ta beslut och 
förbereda för ytterligare åtgärder. 

 
Vilka skyldigheter har VA-verksamheten? 
Mörbylånga kommun har som ansvarig för va-verksamheten inom 

kommunen skyldighet att ordna med leverans av vatten för 
hushållsanvändning inom verksamhetsområdet. Däremot garanteras inte att 

ett visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras. 
Vid begränsad vattentillgång är anslutna fastighetsägare skyldiga att 
reducera sin vattenförbrukning enligt meddelade anvisningar. 

 
Det finns inte någon skyldighet att leverera vatten till näringsidkare eller 

fastigheter utanför verksamhetsområdet. Leverans kan ske efter tillgång. I ett 
krisläge kan näringsidkare kopplas bort för att säkerställa vattentillgången 
till konsumtion. 
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Vid en störning i dricksvattenförsörjningen bör varje individ ha tillgång till 

följande miniminivå av dricksvatten: 
• För upprätthållandet av kroppens vätskebalans inom 1 dygn: 3-5 liter/dygn 
• För hälso- och smittskydd inom tre dygn: 10-15 liter/dygn 

• Inom några månader: 50-100 liter/dygn 
 

Denna nödvattenplan förutsätter att en anläggning eller ledning drabbas av 
skada men ska dock vara tillämplig om flera skador inträffar samtidigt, även 
om risken för detta är liten. 

 
Omkoppling av ledningsnät 

I Mörbylånga kommun finns möjlighet att försörja flertalet 
distributionsområden från två eller fler vattenverk via omkoppling av 
ledningsnät. På så sätt bör man kunna avgränsa nödvattenförsörjningen till 

en mindre del av en tätorts distributionsnät. Instruktioner och kartor för 
omkoppling av ledningsnät redovisas i bilaga. 

 
Anläggningar 
Inom Mörbylånga kommun finns nio vattenverk samt ledningsanslutningar 

till ledningsnät i andra kommuner. När vattenreservoarerna är fulla vid 
avbrott klaras ca 2 dygn förbrukning sommartid och ca 3 dygn vintertid. 

Det finns stationära reservkraftaggregat i alla vattenverk. 
 
Resurser för nödvatten 

Mörbylånga kommun har ett antal egna nödvattencontainrar som rengörs och 
kloreras regelbundet för att det inte ska bli problem med bakterier i 

behållarna. Utöver egna resurser finns även resurser hos grannkommuner 
samt externa företag att tillgå enligt bilaga. 
Nationellt finns det nödvattenlager på sex platser som alla har jour dygnet 

runt. Eventuell utlåning godkänns av VAKA-gruppen. 
 

Placering av behållare för nödvatten 
Bedömning av var nödvattenbehållare ska placeras sker beroende på 
händelse/situation. I första hand ska nödvatten placeras i närhet av 

prioriterad samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktiga verksamheter bör ha 
en tank inom 100 m medan allmänheten bör ha en tank inom ca 3 km radie 

under de första dygnen. Alla brukare delar på gemensamma tankar. 
 
Följande frågor bör man ta ställning till i samband med att man placerar ut 

nödvattencontainrar: 
• Bedömning av containerns placering. Är placeringen trafiksäker? 

• Bedömning av eventuellt behov av personal för att bevaka 
nödvattencontainrarna och området i kring dem. 

• Planläggning för påfyllnad av nödvattencontainrar. 

• Information att endast väl rengjorda kärl får användas vid hämtning av 
nödvatten. 

 
Kartbilder över lämpliga placeringar bör finnas att tillgå för att underlätta 
snabb kommunikation vid eventuell händelse med behov av nödvatten. 

Lista på lämpliga utplaceringspunkter med instruktioner framgår av bilaga. 
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Nödvattenbehållare bör dagtid vara på plats inom 4 timmar efter avbrott i 

vattendistributionen. 
 
Arbetsfördelning 

I händelse av störning av vattenförsörjningen ska VA-personalen prioritera 
omkoppling av ledningar och att åtgärda skadorna. Utplacering av containrar 

och leverans av vatten till containrarna bör därför utföras av personal utanför 
VA-avdelningen.  
 

Utplacering av en enstaka nödvattentank kan ske i ett första läge görs av 
egen personal med bil och släp. Om flera tankar ska placeras ut används 

lastbil. Distribution av vatten måste ske med tankbil eller lastbil med 
tanksläp. I första hand utförs detta med kommunens personal och i andra 
hand med avtalad transportör. 

 
Information via VMA, till radio och övrig massmedia är mycket viktigt. 

Ansvarig är kommunens kommunikationsavdelning. 
 
Om tankarna är utplacerade mer än något dygn krävs tillsyn och provtagning 

för kontroll av vattenkvaliteten. 
 

Ansvar 
Ansvarig för nödvattenplanen är VA-chefen. 
 

Övrigt 
Beroende på händelse kan det finnas behov av portabla toaletter och/eller att 

öppna upp servicepunkter där det finns tillgång till vatten för att ge möjlighet 
till personlig hygien. Lämpliga servicepunkter är idrottsanläggningar i 
kommunen. 

 
Sekretess 

Information om kommunala planer för vattenförsörjning och framför allt i en 
krissituation kan vara av intresse för såväl främmande makt men även 
enskilda personer med andra avsikter. Detta medför att detaljerad 

information enbart bör vara tillgänglig för mindre krets av beslutfattare och 
personal. Den känsliga informationen har därför samlats i bilagor som ska 

uppdateras fortlöpande. 
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Resurser för nödvatten 2019 

Via Länsstyrelsen Kalmar län har vi tillgång till regionala nödvattenresurser: 
 

Kommun Vattentankar 
Vattentank 
med pump 

Kontaktuppgifter 

Egna resurser i kommunen 

Mörbylånga 10 st Am-plast á 0,8 m³ 
2 st Combo á 0,8 m³ 

 
VA-Jouren efter 
kontorstid 

Externa resurser i länet 

Borgholm 

5 st à 1 m3 
6 st à 0,8 m3 
Tank med lyftöglor 3 m3 
Tankvagn 23 m3 inkl 

frekv.pump 

 Se jourpärm 

Emmaboda 
2 st à 1 m3 
1 st à 8 m3 

  

Högsby 1 st à 0,8 m3  
Minicall nr 0746-42 83 91/ 

Se jourpärm 

Kalmar 

3 st rostfri tank 3 m3 

1 st tankvagn 15 m3, inkl pump 
1 st tankssläp 0,4 m3 

10 st á 1 m3, hopfällbar 
3 st á 1 m3 

1 tankvagn 15 m³ Se Jourpärm 

Mönsterås 
5 st à 0,8 m3 
10 st à 25 liter 

1 st à 12 m3 
1 st à 3 m3 

Se jourpärm 

Nybro 
1 st à 6 m3 
2 st à 1 m3 

14 st à 0,8 m3 

1 tankvagn á 14 m³ 
1 tanksläp á 27,5 m³ Se Jourpärm 

Oskarshamn 10 st à 1 m3 1 st à 15 m3 Se jourpärm 

Torsås 
1 st Rostfri tank 7m3 lastv. flak 
2 st à 0,8 m3 

 Se jourpärm 

Vimmerby 
8 st à 0,8 m3 
20 st à 25 liter 

2 st à 0,8 m3 
Nås via SOS alarm 
0470-76 60 00 

Västervik 
1 st 1 m3 möjlig att förse med 
pump 

 Se jourpärm 

Resurser utanför länet: 

Karlskrona    

Växjö 5 st Combo á 0,8 m³ 
1 st tank á 3 m³ 

1 st tank á 12 m³ 

Nås via SOS alarm 

0470-76 60 00 

Food Tankers, 

Karlshamn 
Tankbilar 070-837 51 66 

Emåmejeri, 
Hultsfred 

Fyllda Tetra Pak 070-200 11 02 

VAKA  Nationellt lager med krisutrustning 020-30 20 30 

Reservkraftverk se Jourpärmen 
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Info om VAKA:  

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-
kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/information-om-
vaka.pdf 

 

Info om VAKAs materiallager: 
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-
kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/nationella-

nodvattenmateriellager-2015.pdf 

 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/information-om-vaka.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/information-om-vaka.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/information-om-vaka.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/nationella-nodvattenmateriellager-2015.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/nationella-nodvattenmateriellager-2015.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/krisberedskap/krisberedskap-dricksvatten---vaka/nationella-nodvattenmateriellager-2015.pdf
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§ 87 Dnr KTN 2019/000284  

Nödvattenplan - Plan för hantering av nödvatten vid 
samhällsstörning 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme föreslår en Nödvattenplan 
för att kunna förhindra alternativt se till att skadeverkningarna blir så små 
som möjligt vid eventualiteten av en allvarlig kris inträffar i samhället vid 

samhällsstörning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 maj 2019. 
Nödvattenplan Mörbylånga 2019, daterad den 31 maj 2019. 

Resurser för nödvatten 2019, daterad den 31 maj 2019. 
PDF Mörbylånga norra slutversion, daterad den 31 maj 2019. 
PDF Mörbylånga södra slutversion, daterad den 31 maj 2019.  

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Nödvattenplan 2019 med bilagan Resurser för nödvatten 2019, antas.  

_____ 
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Kommunstyrelsen 
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Nödvattenplan - Plan för hantering av nödvatten vid 
samhällsstörning 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme föreslår en Nödvattenplan 
för att kunna förhindra alternativt se till att skadeverkningarna blir så små 

som möjligt vid eventualiteten av en allvarlig kris inträffar i samhället vid 
samhällsstörning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 31 maj 2019. 
Nödvattenplan Mörbylånga 2019, daterad den 31 maj 2019. 

Resurser för nödvatten 2019, daterad den 31 maj 2019. 
PDF Mörbylånga norra slutversion, daterad den 31 maj 2019. 

PDF Mörbylånga södra slutversion, daterad den 31 maj 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Nödvattenplanen ska hjälpa kommunen att minska, alternativt helt ta bort 

komplikationer rörande vatten i samband med en allvarlig kris.  

För att kunna uppfylla de krav som finns på verksamheten enligt Lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster § 6 ger nödvattenplanen ett väsentligt 
verktyg vid eventuell kris. 

Då man med nödvatten främst menar vatten avsedd för konsumtion och 

livsmedelsberedning så ska det stämma överens med definitionen som finns i 
LIVSFS 2001:30.   

Information om kommunala planer för vattenförsörjning kan vara intressant 

för flertalet grupper och individer på ett sådant sett att detaljerad information 
bör sekretessbeläggas. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen anser att det inte finns något annat rimligt alternativ till 
förslaget. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

På uppdrag från politikerna i Mörbylånga kommun har Taxefinansiering-

VA/Fjärrvärme tagit fram en Nödvattenplan. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Att en nödvattenplan antas medverkar till att folkhälsan säkras vid eventuell 
kris vilket även främjar trygghet och säkerhet i samhället.  
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Förslaget innebär också att kommunen följer FN:s barnkonvention § 19, 24, 

27 i och med att man har en plan för att få ut dricksvatten till samhället. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Nödvattenplan 2019 med bilagan Resurser för nödvatten 2019, antas.    

Jens Olsén 
VA-Fjärrvärmechef 

Naja Magnusson 
VA-utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Taxefinansiering-VA/Fjärrvärme 

 

 

 

 

 

 

 

 












