
Stockholms dricksvattenförsörjning 

 

Östra Mälaren har efter år 2008 fått större betydelse sedan Östra Mälarens 
vattenskyddsområde infördes för att säkra och skydda Stockholms försörjning 
med dricksvatten. I och med införandet framtogs skyddsföreskrifter, 01FS 2008:508, 
som syftar till att reglera och förhindra sådana verksamheter, hantering och åtgärder 
som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på 
råvattenkvaliteten. 

Enligt 2 kap 2 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa 
och miljön mot skada eller olägenhet. 

Enligt 3 § samma kapitel ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet 
eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga 
teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

Enligt 26 kap 19 § följer att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som 
kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön 
fortlöpande skall planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 
förebygga sådana verkningar. 
Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom 
egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens 
eller åtgärdens påverkan på miljön. 
Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller 
förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. 

Av 42 § förordning om avfall (2001:1063) ska den som bedriver verksamhet där 
farligt avfall mellanlagras, återvinns eller bortskaffas föra anteckningar om den 
mängd och det slag av avfall som återvinns eller bortskaffas årligen. Det ska vidare 
föras anteckningar om hur olika slags avfall bortskaffas, varifrån det kommer och vart 
det lämnas. Anteckningarna ska bevaras i minst fem år. 
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