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Motion av Åke Askensten m.fl. (mp) om stopp för inköp av flaskvatten

Flaskvattnet är dyrt, miljöskadligt och av mycket varierande kvalitet. Denna typ av
vatten är därmed ett hälsoproblem.
Priserna på buteljerat vatten ligger ofta över 10 kr per liter, medan kommunalt
kranvatten bara kostar 1 till 2 öre per liter.
Det är främst transporterna av flaskvattnet som skadar miljön och ger hälsoskadliga
utsläpp. Svenska folkets konsumtion av flaskvatten beräknas resultera i omkring 10 000
långtradartransporter per år på våra vägar. Men även tillverkningen av plast- och
glasflaskor är energikrävande.
Undersökningar visar att kvalitén på flaskvatten är mycket varierande. Enligt en
undersökning höll bara 13 av 33 s.k. mineralvatten de rekommenderade halterna av
kalium, kalcium, magnesium och bikarbonat. Tester visar att flaskvatten kan ha höga
bakteriehalter.
Internationellt ökar medvetenheten om flaskvattnets negativa påverkan. Exempelvis har
staden San Francisco beslutat att från 1 juli ska stadens förvaltningar etc. inte köpa
flaskvatten. Den rent ekonomiska besparingen beräknas bli 500 000 dollar per år.
Stockholms läns landsting bör följa San Franciscos exempel.
Konsumentföreningen i Stockholm har låtit jämföra det kommunala kranvattnet med
olika flaskvatten från miljösynpunkt. Slutsatserna är tydliga. När man undersöker
energianvändning, utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen och bidrag till
överglödning är kranvattnet helt överlägset.
Det handlar om långa transporter. Några exempel på avstånd till Stockholm: Imsdal,
Norge 430 km, San Pellegrino, Italien 1 655 km, Evian, Frankrike 1 664 km, Ramlösa,
Skåne 564 km
Stockholms läns landsting köper in stora mängder flaskvatten och bidrar därmed till
miljöskadorna. De pengar som det buteljerade vattnet kostar skulle kunna användas på
ett positivt sätt.
Landstinget vill vara ett miljöföredöme och då bör nästa steg vara att stoppa inköp av
flaskvatten och ersätta det med kranvatten. I samband med detta kan landstinget erbjuda
personalen engångsflaskor. Patienter som av någon anledning är känsliga för kranvatten
ska dock kunna erbjudas alternativ.

I alla landstingets lokaler har man tillgång till kranvatten. Kommunerna i Stockholms
län har hög kvalitet på sitt dricksvatten. Stockholms stad hävdar att det kommunala
dricksvattnet är av internationell toppklass och man bjuder i bland konferensdeltagare
och andra på kranvatten på flaska.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta
att landstinget verksamheter i fortsättningen inte ska köpa flaskvatten
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