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Remissvar på Malmö stads miljöprogram 20212030, diarienummer MN-2018-964.
Sydvatten tackar för möjligheten att lämna yttrande på Malmö Stads förslag till nytt
miljöprogram.
Sydvatten AB är en viktig regional aktör som borgar för en säker och effektiv leverans av
dricksvatten till närmare 1 miljon invånare samt verksamheter i västra delen av Skåne,
inklusive Malmö stad. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största
dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken
Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av
dricksvatten till ägarkommunerna. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17
delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar
och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.
Sydvatten upplever att miljöprogrammet trots att det är generellt till sin karaktär täcker
många av de viktiga miljöfrågorna för Malmö stad. Vatten betraktas ur
kvalitetsperspektivet vilket är bra. Vi anser dock att vatten ska lyftas även ur ett
kvantitetsperspektiv.
Klimatförändringar och extrema vädersituationer med torka och regn blir nu allt vanligare,
vilket påverkar både kvaliteten och kvantiteten på den begränsade sötvattenresursen. Det
finns många viktiga intressenter inom samhället som är beroende av god vattentillgång
(jordbruk, dricksvattenproduktion, industrier, naturvärden, etc.) vilket lyfter
vattenresursfrågan till en bred samhällsfråga och en förutsättning för stadens ambition att
stärka samhällets resiliens och konkurrenskraft. Detta blir särskilt angeläget i en snabbt
växande stad som Malmö stad. Vattenresursen är unik med att ha en viktig roll att spela i
Agenda 2030s samtliga mål, i vissa av dem är en bra hantering av resursen helt avgörande.
Inom Sydvattens leveransområde är dricksvattentillgången genom Sydvattens försorg i
grunden god men kapaciteten kan begränsas under vissa perioder på året. Det finns även en
risk för tilltagande påverkan på råvattenresursen genom klimatförändringarna, och även
genom ett ökat intresse från andra intressenter till vattenresursen.
Vattenresursfrågan behöver vara närvarande när det handlar om samhällsplanering,
resiliens, resurseffektivitet och konsumtion, både när det gäller Malmöbor och aktörer
inom privat och offentlig sektor. Vidare medför vattenproduktion genom pumpning,
kemikalieanvändning etc ett klimatavtryck varför frågan är relevant även när det gäller
stadens klimatpåverkan.
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Sydvatten anser sammanfattningsvis att vattenresursfrågan och möjlighet till effektivisering i
användandet i både privatliv som näringsliv behöver ta en tydlig plats i Malmö stads
miljöprogram.
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