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Till:
Registrator, Landsbygdsdepartementet

Remissyttrande: L2014/1984/DL
Delbetänkande av dricksvattenutredningen –
Material i kontakt med dricksvatten SOU 2014:53
Svensk Armaturindustri
Svensk Armaturindustri är en branschförening för företag som konstruerar, utvecklar
och/eller tillverkar VVS-utrustning. I föreningen ingår även företag som i Sverige bedriver
handel inom föreningens verksamhetsområde eller på annat sätt är berört av föreningens
verksamhet. Företagen inom Svensk Armaturindustri omsätter tillsammans uppemot 4,5
miljarder och skapar arbetstillfällen för uppemot 2500 personer.

AB Durgo
ESBE AB
Mattson Metall AB
Nordic Brass Gusum AB
Oras OY
Ostnor AB
TA Hydronics AB
Trio Perfekta AB
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Svensk Armaturindustri
Branschförening för leverantörer av VVS-, teknisk- och industriarmatur – Kansli hos TEBAB.
Medlem i CEIR - Comité Européen de l’Industrie de la Robinetterie
Postadress
Box 5510
114 85 Stockholm

Gatuadress
Storgatan 5

Telefon
08 - 782 08 50

Telefax
08 - 660 33 78

Internet
www.svenskarmaturindustri.se

Svensk Armaturindustri välkomnar ökad samverkan mellan myndigheter och
branschaktörer, och välkomnar ett förtydligande av myndigheternas ansvar
Svensk armaturindustri delar den bild som delbetänkandet förmedlar om att det finns ett
behov av att förtydliga myndigheternas uppdrag och öka samverkan mellan
myndigheterna (främst Boverket, Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket).
Svensk armaturindustri betonar vikten av att ansvarsfördelningen mellan myndigheterna
förtydligas, då det ibland varit ett problem att myndigheterna sett att de har ett delat ansvar,
men inte tydligt kan fördela detta ansvar mellan sig.
Svensk armaturindustri håller också med utredningens slutsats om att det finns ett behov av
ökad information och vägledning inom området. Utredningen föreslår som lösning på
detta behov att Boverket, Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket får ett gemensamt
uppdrag att etablera en Informations- och kunskapsplattform för frågor om material i kontakt
med dricksvatten. Svensk armaturindustri är positiva till detta förslag, och anser att
myndigheterna har en viktig roll i detta arbete, och för att underlätta informationsutbytet ser
vi också behov av ökad branschsamverkan mellan myndigheterna och även andra
aktörer i branschen som t ex branschföreningar och provningsinstitut.
Svensk armaturindustri bidrar gärna genom att ingå i samverkansfora inom området.
En viktig del i samverkan är också att myndigheterna får ett tydligt uppdrag att delta i
olika typer av samverkan i branschen. En väl fungerande samverkan underlättar
myndighetens tillsynsarbete, och bidrar till en ökad ömsesidig förståelse i branschen.
Svensk Armaturindustri stödjer utredningens förslag om att Boverket får en
samordnande funktion i kraft av sin byggproduktkompetens.
Utredningen konstaterar att funktionskrav som rör material och produkter i kontakt med
dricksvatten kan ställas utifrån olika regelverk av flera myndigheter. De producerande
företagen upplever idag ofta att de krav som ställs inte alltid är tillräckligt tydliga på
produktnivå. Man bör i framtiden sträva efter en större tydlighet kring vilka regler som
gäller och hur tillsynen av regelverket bedrivs.
Armaturindustrin vill betona att det är viktigt för de svenska företagens konkurrenskraft
att det finns långsiktiga och tydliga regler att förhålla sig till, samt att dessa regler i
största möjliga utsträckning är samordnade internationellt.
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