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Landstingsstyrelsen

Yttrande över motion 2007:40 från Åke Askensten m fl
(mp) om stopp för inköp av flaskvatten
Åke Askensten m fl (mp) har i motion 2007:40 föreslagit att landstingets
verksamheter i fortsättningen inte ska köpa flaskvatten.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
Förvaltningens synpunkter
I motion 2007:40 om stopp för inköp av flaskvatten föreslås att landstinget
verksamheter i fortsättningen inte ska köpa flaskvatten.
Förvaltningen konstaterar att kostnaden per liter vatten är betydligt högre
för buteljerat vatten. Prisdifferensen kan variera 400 – 3000 gånger
beroende på om landstingets avtal nyttjas för direktinköp eller om
buteljerat vatten köps i samband med representation eller konferens.
De studier som SIK - Institutet för livsmedel och bioteknik – genomfört på
uppdrag av konsumentföreningen i Stockholm visar bl a att en flaska
buteljerat vatten ger mer än 1000 gånger högre klimatutsläpp än
kranvatten producerat i Stockholm. Även utsläpp av försurande ämnen är
betydligt högre för buteljerat vatten än för kranvatten.
Konsumtionen av buteljerat vatten i Sverige har under de senaste åren ökat
kraftigt och orsakar idag utsläpp av 34 000 ton koldioxid. SIK anger som
jämförelse att detta motsvarar utsläppen från 8500 oljeeldade villor eller
12500 bilar årliga utsläpp.
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Avseende vattenkvalitén anger Svenskt Vatten att kranvatten har bättre
kvalitet än förpackat vatten. Med detta avser man att Livsmedelsverkets
krav på kranvatten är högre än kraven på buteljerat vatten.
Finlands Folkhälsoinstitut har nyligen publicerat en studie som visar att
buteljerat vatten kan ha upp till 100 gånger högre innehåll av mikrober,
men att det buteljerade vattnet trots det inte utgör något hälsoproblem.
Flaskvatten kan dock inte betraktas som dricksvatten av god kvalitet, om
det innehåller höga koncentrationer av mikroorganismer enligt det finska
Folkhälsoinstitutet.
Buteljerat vatten finns i en mängd olika varianter, kolsyrat och icke kolsyrat
och med olika smaker. Den subjektiva smakupplevelsen kan inte vägas in
objektivt i detta sammanhang.
Stockholms läns landstings inköp av buteljerat vatten via avrop från
centrala avtal var cirka 5500 liter år 2006. Dessa avrop förefaller
huvudsakligen ske av kostverksamheter och inkluderar därmed både vidare
inköp direkt av landstingets verksamheter dvs konsumtion som landstinget
bekostar, samt vatten som säljs till restaurangens kunder dvs konsumtion
som enskilda individer bekostar. Privata restaurangentreprenörer i
landstingets verksamheter har möjlighet men ingen skyldighet att avropa
landstingets avtal varför andra inköp finns – ingen statistik finns över
dessa.
Den av landstinget finansierade konsumtion som sker vid extern
representation/konferenser finns det ingen statistik över.
För att ett policybeslut från landstingets sida ska ha störst påverkan ur
ekonomisk såväl som miljömässig synvinkel bör det omfatta den av
landstinget bekostade konsumtionen inklusive den som sker vid
representation och konferenser.
Om man helt upphör att tillhandahålla buteljerat vatten kommer inte alltid
alternativet att bli kranvatten; det kan t ex i stället bli öl eller läsk, vilket är
likvärdigt ur ekonomisk synpunkt, sämre ur miljösynpunkt och avsevärt
sämre ur folkhälsosynpunkt. Ett totalt inköpsstopp för buteljerat vatten
skulle därför kunna motverka sitt syfte.
Förvaltningen anser sammanfattningsvis att det finns skäl att kranvatten
alltid ska serveras som första alternativ i alla sammanhang då landstinget
bekostar förtäringen. (Alternativ bör dock finnas tillgängliga på förfrågan
från enskilda deltagare.)
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Miljökonsekvenser av beslutet
Om Stockholms läns landsting minskar användningen av buteljerat vatten
enligt ovan kommer landstinget att bidra till minskade utsläpp av
framförallt koldioxid, men även av försurande ämnen
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