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Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om offentliga vattenposter,
STK-2020-852
TN-2020-1902
Sammanfattning

Tillgången på permanenta offentliga vattenposter eller möjlighet att fylla på egen flaska i Malmö
är god. Fastighets- och gatukontoret menar att det i dagsläget finns fullgoda möjligheter att fylla
på vattenflaskor och att minskat köp av flaskvatten därmed i större utsträckning handlar om
beteendeförändring. De uppenbara risker som finns kopplade till smitta samt ohälsa i relation till
offentliga vattenposter, liksom de höga kostnader som ytterligare poster skulle innebära, bör i
sammanhanget kunna sägas väga tyngre än den minskning i miljöpåverkan som motionens
förslag syftar till.
Med hänvisning till detta föreslås Tekniska nämnden besluta att avslå motionen.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Beslutsunderlag
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Motion rörande permanenta offentliga vattenposter vars syfte är att man i stället för att köpa
vatten på flaska ska ges möjlighet att vid offentliga vattenposter på allmän plats fylla egen
medhavd flaska eller dylikt med stadens erkänt goda kranvatten. I anslutning till detta minskas en
negativ miljöpåverkan i form av plastavfall, transporter, energiuttag och utsläpp. Alla välkända
faktorer kopplade till framtagande av buteljerat vatten. Motionen exemplifierar med
Malmöfestivalen och dom vattenposter som placeras ut under festivalens genomförande vid
vilka stadens invånare kan fylla sina medhavda flaskor.
Dricksvatten klassas som livsmedel och är det mest kontrollerade livsmedlet av alla.
Allt för att kunna upprätthålla den höga kvalité som kravställs via dricksvattenföreskrifterna
LIVSFS 2017:2. I Malmö är det huvudsakligen VA SYD som är dricksvattenproducent och
därmed svarar för upprätthållande av kvalitetskrav.
Tillgången på permanenta offentliga vattenposter eller möjlighet att fylla på egen flaska är god.
Vid sidan av stadens drygt 45 offentliga toaletter, varav flertalet dessutom har utsida
vattenkranar finns en mängd offentliga lokaler, restauranger, caféer, idrottsplatser, friluftsbad
mm där vattnet s a s flödar fritt. Vid sidan av ovan finns sedan länge ett tiotal dricksvattenkranar
av olika utseende och karaktär i FGK´s egen drift.VA SYD har under året tillfört ytterligare
möjlighet i anslutning till dom stora vattenkiosker som byggts; Oxie, Spillepengen, Amiralsgatan,
Pildammsvägen samt Företagsvägen i Arlöv. Samtliga platser med ett eget slutet system för
dricksvatten, under daglig kontroll och i linje med VA SYDs höga krav gällande hantering och
kvalité.
Riskerna med offentliga dricksvattenposter på allmän plats är flera. Vid sidan av skadegörelse
olika typer av sjukdom eller smitta kopplad till dålig hygien och problematik med bakterietillväxt
i stillastående vatten. Viktigt att påpeka att skadegörelse också kan bestå i påstrykande eller
införande av olämpligt material eller vätska i eller på anläggning. För att i möjligaste mån minska
riskerna bör dom dricksvattenkranar vid vilka medhavda dryckeskärl kan fyllas, stå under
kontinuerlig och helst daglig kontroll och sanering.
De ekonomiska faktorerna för nya permanenta dricksvattenposter är stora. Drygt 100.000 kr och
uppåt beroende på val av utformning och funktion per post. Beroende på val av plats kan
kostnader för rördragning samt avrinning och dagvattenhantering tillkomma. Därtill läggs drift
och vattenkostnad, vilket uppgår till 12-15 kr/kubik.
Precis som motionen anger så har Malmöfestivalen i flera år haft tillfälliga vattenposter över hela
festivalområdet; helt i VA SYDs regi som installerar, provtar och ansvarar för att säkerställa och
upprätthålla vattenkvalitén. Respektive post spolas igenom flertalet timmar för att säkerställa att
inget stillastående vatten finns kvar i systemet. I anslutning till alla stora arrangemang, oavsett
avsändare, kan denna tjänst köpas av VA SYD.
Skåne har en mycket god vattenförsörjning och det som i dagsläget kan påverka tillgången är
snarare maxkapacitet i produktion än tillgång på vatten. Oavsett detta finns det inte oändligt med
rent vatten och klimatförändringar, föroreningar mm gör reningsarbetet allt mer komplext. För
att säkerställa en framtida fri vattentillgång måste ett större personligt ansvar tas för när, hur och
till vad vårt vatten används. Både på Malmöfestivalen och vid stadens egna vattenposter t ex den
i Folkets park ser vi tydligt att stora mängder vatten, via lek, inte hamnar i flaska utan direkt på

3 (3)
mark. För varje minut en kran står och rinner fritt går det åt 6 liter vatten.
Miljövinsterna som uppnås vid minskad försäljning av buteljerat vatten är väl dokumenterade.
Tillgången på permanenta offentliga vattenposter eller möjlighet att fylla på egen flaska i Malmö
är dock god. Fastighets- och gatukontoret menar att det i dagsläget finns fullgoda möjligheter att
fylla på vattenflaskor och att minskat köp av flaskvatten därmed i större utsträckning handlar om
beteendeförändring. De uppenbara risker som finns kopplade till smitta samt ohälsa i relation till
offentliga vattenposter, liksom de höga kostnader som ytterligare poster skulle innebära, bör i
sammanhanget kunna sägas väga tyngre än den minskning i miljöpåverkan motionens förslag
syftar till.
Med hänvisning till detta föreslås Tekniska nämnden besluta att avslå motionen.
Ansvariga

Tobias Nilsson Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

