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REMISSYTTRANDE;  
En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)  
(Ert diarienummer N2021/02620) 
 

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita 

samlar drygt 5 640 medlemsföretag med över 8 120 arbetsställen, huvudsakligen 

hotell, restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferens-

anläggningar, spa, campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och 

djurparker, turistbyråer, museer samt turist- och eventföretag. Visita tecknar 

branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv. Som 

branschorganisation hjälper Visita företagen att växa och utvecklas och är 

besöksnäringens företrädare i politiska frågor.  
 

Visita har tagit del av rubricerat betänkande och får härmed inkomma med följande. 

 

YTTRANDE 
 

Förslagen i betänkandet 
 

Utredningen har bland annat kartlagt hur svensk rätt förhåller sig till 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om 

kvaliteten på dricksvatten (2020 års dricksvattendirektiv), utrett om det finns några 

gränsdragningsproblem när det gäller de unionsrättsliga och nationella regelverk som 

berör eller ligger nära regleringen i direktivet och analyserat hur eventuella 

överlappningar i regelverken kan hanteras. 

 

I betänkandet föreslår utredningen vilka myndigheter som ska ansvara för de nya 

frågor som behandlas i direktivet och vilka befogenheter föreslagna myndigheter ska 

ha.  

 

Utredningen föreslår även vissa ändringar i svensk lagstiftning för att genomföra 

direktivet. 
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Visitas synpunkter på förslagen 
 

Visita avgränsar sina synpunkter på innehållet i det aktuella betänkandet enligt 

följande. 

 

2020 års dricksvattendirektiv ställer bl.a. krav på att medlemsstaterna ska främja 

användningen av dricksvatten ur kran på bekostnad av flaskvatten. För att göra detta 

ska medlemsstaterna säkerställa att utomhus- och inomhusutrustning installeras på 

allmän plats när så är tekniskt möjligt och på ett sätt som står i proportion till behovet 

av sådana åtgärder. Medlemsstaterna får även vidta andra åtgärder, som att öka 

medvetenheten om närmaste utomhus- eller inomhusutrustning och främja 

tillhandahållandet av dricksvatten i offentliga förvaltningar, offentliga byggnader eller 

till kunder i restauranger eller personalmatsalar genom att tillhandahålla dricksvatten 

till en låg kostnad eller gratis.  

 

Som Visita angav i remissyttrande år 2018 avseende förslaget till omarbetning av rådets 

direktiv om kvaliteten på dricksvatten är det för Visita uppenbart att det även 

fortsättningsvis måste vara upp till varje företag eller verksamhetsutövare att avgöra 

huruvida dricksvatten ska tillhandahållas fritt – och det kan inte rimligen införas en 

skyldighet för privata företag att tillhandahålla gratis vatten vare sig till sina 

kunder/gäster eller andra.  

 

Frågor om prissättning av det utbud som tillhandahålls av ett företag – oaktat om det 

handlar om vatten eller annat – måste alltid vara upp till det enskilda företaget att 

bedöma inom ramen för sin verksamhet. Tillhandahållande av vatten medför 

naturligtvis kostnader av olika slag för företagen, som därmed själva måste äga frågan 

om såväl det eventuella priset för dricksvatten som frågan om vem som överhuvudtaget 

ska tillhandahållas sådant vatten.  

 

Det måste också beaktas att för vissa verksamheter är försäljningen av mineralvatten en 

viktig del av affärsverksamheten. För de företagen kan fritt tillhandahållande av 

dricksvatten påverka verksamheten negativt. Härutöver ifrågasätter Visita varför ett 

främjande av fritt tillhandahållande av dricksvatten skulle riktas mot just vissa typer av 

företag och verksamheter – i detta fall restauranger, personalmatsalar och 

cateringtjänster.    

 

Mot denna bakgrund välkomnar Visita att utredningen inte föreslår några nya 

författningsbestämmelser eller krav i här aktuella frågor. 

 

Enligt artikel 17.2 i det aktuella direktivet ska alla personer som försörjs med 

dricksvatten regelbundet få viss information i en lättillgänglig form, exempelvis på 

fakturor eller digitalt via smarta appar. Det är först och främst dricksvattenkonsumenter 
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som omfattas av denna bestämmelse och som regelbundet får fakturor, på vilka 

information kan lämnas. Utredningen bedömer att en hotell- eller restauranggäst 

normalt inte kan anses vara försörjd med dricksvatten i den mening som avses här. 

Visita delar denna bedömning. 

 

 

 

 
Jonas Siljhammar  

VD                                                                  

                                                                                      Stefan Lundin                                    

                                                                                      Chefsjurist  

 


