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Tekniska nämnden 

 

 

Dnr Ten 2017/700 

Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län – 
yttrande till Länsstyrelsen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

 

1.  Bygg- och miljöförvaltningens förslag på yttrande över Förslag till Regional 

 vattenförsörjningsplan godkänns. 

 
Ärendet i korthet 

För att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning för 

Stockholmregionens växande befolkning har Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms 

läns landsting och Storsthlm tagit fram ett förslag till en Regional 

vattenförsörjningsplan, i samarbete med regionens större vattenproducenter.  

 

Berörda kommuner, myndigheter, vattenproducenter och andra berörda har nu 

lämnats möjlighet att yttra sig över planen. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen ställer sig bakom de övergripande målen och 

strategierna, men önskar att de förtydligas och att föreslagna åtgärderna tydligare 

kopplas samman med respektive mål. Det är för närvarande lite oklart vika exakta 

åtgärder kommunen förväntas utföra. 

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-02. 

2. Remiss av förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 

Länsstyrelsen i Stockholms län, 2017-11-10.  

3. Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, remissversion 

2017-11-10.  

4. Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län – Yttrande till 

Länsstyrelsen, 2018-02-05 

 
Bakgrund 

Idag försörjer tre stora drickvattenproducenter 95% av befolkningen i Stockholms 

län med dricksvatten: Norrvatten, Stockholm vatten & avfall och Telge nät.  

 

Befolkningen i Stockholmsregionen växer snabbt vilket innebär att regionens 

vattenproducenter måste öka vattenproduktionen för att klara den ökade efterfrågan. 

Producenterna måste också förbättra sina möjligheter att hantera förändrade 
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förutsättningar så som ändrad råvattenkvalité, klimatförändringar och en ökad risk 

för sabotage. För att klara detta behövs inte bara stora investeringar i anläggningarna 

utan även en ökad regional samverkan bl.a. för att skydda tänkbara vattentäkter och 

skapa robustare ledningsnät.  

 

Den regionala vattenförsörjningsplanen innehåller mål, strategier och åtgärder för att 

förbättra och säkra länets vattenförsörjning. Vattenförsörjningsplanen ska ge stöd åt 

myndigheter och andra aktörer vid beslutsfattande.  

 

Planens föreslagna mål, strategier och åtgärder behöver nu förankras av berörda 

aktörer.  

 
Analys 

Den regionala vattenförsörjningsplanen har ett mycket gott syfte och förvaltningen är 

mycket positivt till att den tagits fram. Målsättningen är bra och planen innehåller 

mycket intressant fakta. Tyvärr är planen inte så tydlig och välstrukturerad som 

önskas, och det blir lite oklart vad som egentligen är mål, strategier och åtgärder, och 

hur de hänger samman. Bygg- och miljöförvaltningen ställer sig bakom de 

övergripande målen och strategierna, men önskar att de förtydligas och att föreslagna 

åtgärderna tydligare kopplas samman med respektive mål. Det är för närvarande lite 

oklart vilka exakta åtgärder kommunen förväntas utföra. 

 
Överväganden 

Då det är viktigt att säkerställa en långsiktigt god vattenförsörjning i länet bör 

Tekniska nämnden ställa sig bakom de övergripande målen och strategierna. 

Nämnden bör dock efterfråga ett förtydligande av de åtgärder som föreslås och vad 

kommunen och andra aktörer förväntas utföra.  

 
Barnkonsekvensanalys 

Den regionala vattenförsörjningsplanen medför att dricksvattenförsörjningen säkras 

även för kommande generationer.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Den regionala vattenförsörjningsplanen kan medföra att mer mark måste avsättas i 

kommunen för att säkerställa en god vattenförsörjning. Planen kan även medföra en 

utökad utbyggnad och förnyelse av det allmänna vattenledningsnätet och att mer 

resurser måste läggas på informationsinsatser.  
 

Slutsatser 

Tekniska nämnden bör ställa sig bakom ett regionalt samarbete för att säkra upp en 

långsiktigt hållbar vattenförsörjning i länet. Tekniska nämnden bör därför i sitt 

yttrande ställa sig bakom de övergripande målen och strategierna. Nämnden bör dock 

i sitt yttrande efterfråga ett förtydligande av de åtgärder som kan bli aktuella.  

 

 

Johan Berman 

Bygg- och miljödirektör  Jan Kettisen  

Avdelningschef VA & Avfall 
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Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen i Stockholms Län, Dnr. 500-22400-20 

 


