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Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Den 3 september 2012 kunde man ta del av 
information på kommunens hemsida samt i 
massmedia om att flera dricksvattentäkter i 
Uppsala tätort stängts av på grund av att en 
grupp miljöföroreningar som kallas perfluo-
rerade alkylsyror (PFAA) förekom i dricks-
vattnet. Denna information är givetvis 
oroande för uppsalabor och har satt kom-
munens förmåga att informera om dylika 
händelser på prov. Det som är särskilt an-
märkningsvärt och utgör fokus för min kri-
tik är att det dröjde mer än tre månader från 
det att dricksvattenbrunnarna stängdes av 
till dess att information spreds till allmän-
heten via massmedia. Inte ens kommun-
styrelsen blev informerad i förväg. 
 
Perfluorerade ämnen finns inte naturligt i 
miljön och är mycket svårnedbrytbara. De 
anrikas i näringskedjan och har visat sig 
vara reproduktionsstörande i djurförsök 
och giftiga för vattenlevande organismer. 
Det finns inga gränsvärden i Sverige för 
perfluorerade alkylsyror i dricksvatten, 
pga. att så lite är känt om dessa före-
ningars giftighet. Avsaknad av gränsvär-
den beror alltså inte på att ämnena är ofar-
liga, utan på att man saknar kunskap om 
hur farliga de är. 
 
En undersökning utförd av Livsmedelsverket 
från 2011 visade att halterna av vissa PFAA 
har ökat exponentiellt i Uppsalakvinnornas 

blod under den undersökta perioden (1996-
2010). Med anledning av de kraftigt ökande 
halterna i blod gjorde Livsmedelsverket i 
maj 2012 en analys av dricksvatten i Uppsala, 
vilken visade kraftigt förhöjda halter av 
PFAA. Uppsala Vatten stängde då av brun-
narna i Kronåsen och Stadsträdgården, som 
innehåller kraftigt förhöjda halter. Först den 
3 september informerade Uppsala Vatten all-
mänheten genom ett pressmeddelande från 
Uppsala Vatten, dock utan att särskilt infor-
mera kommunstyrelsen. 
 
Med anledning av detta ställer jag följande 
fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
Varför har inte politiker och m edborgare i 
Uppsala kommun fått information om föro-
reningarna och åtgärderna förrän efter 
drygt 3 månader? 
 


