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Information med anledning av pågående spridning av 

coronaviruset och Covid-19 

 

Mot bakgrund av den pågående spridningen av coronaviruset och Covid-19 vill 

Svenskt Vatten och Livsmedelsverket lyfta det gemensamma ansvar vi alla har för 

att samhällsviktig verksamhet ska fungera på ett tryggt sätt.  

 

Dricksvattenproduktionen har som bekant flera beroenden och vi uppmuntrar 

generellt till att man ser över sin planering och hantering för att verksamheten ska 

fungera oavsett händelse. Det gäller såväl de kommunala 

dricksvattenproducenterna som privata producenter och leverantörer i 

livsmedelskedjan. 

 

Vi har fått många frågor från både leverantörer och dricksvattenproducenter 

avseende kemikalier och tillgång på dessa. Enligt branschen finns i nuläget ingen 

anledning till oro eller överkonsumtion av kemikalier för dricksvattenproduktion. 

Produktion och transporter i Europa fungerar och leverantörerna arbetar för att 

fortsatt säkra leveranserna. Dock kan en kraftigt ökad efterfrågan av enskilda 

varor skapa störningar i både produktions- och distributionsledet. Därför vill vi i 

förebyggande syfte lyfta vårt gemensamma ansvar. Genom ansvarsfulla inköp och 

nära dialog så kan vi tillsammans säkerställa fortsatt produktion av säkert 

dricksvatten. 

 

Leverantörer av så kallade insatsvaror (där bland annat kemikalier ingår) 

rekommenderas att prioritera samhällsviktiga verksamheter såsom livsmedel, 

dricksvatten och avloppsrening*. Det är dock upp till varje leverantör att själv 

besluta om vilka verksamheter eller beställningar som ska prioriteras och att ha en 

dialog med berörda part i detta. I dagsläget finns inga behov av nationella 

prioriteringar. 

 

Svenskt Vatten och Livsmedelsverket bevakar utvecklingen och rapporterar 

regelbundet den nationella lägesbilden avseende dricksvattenförsörjningen i 

Sverige till MSB och till regeringen. Det arbete ni lägger ner på att säkra 

leveranser och produktion innebär att dricksvattenproduktionen i Sverige kan 

upprätthållas, tack! 

 

 

 

*Som stöd för det arbetet finns bland annat i MSB:s nationella risk och förmågebedömning 

(NRFB 2018), Försvarsberedningens betänkande om utformningen av det civila försvaret samt i 

den nya förordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta.  


