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Länsstyrelsen i Stockholms Län
Box 22 67
104 22 Stockholm
Dnr 500-22400-20

Ten 2017/700
Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län Yttrande till Länsstyrelen
Sammanfattning
Järfälla kommun uppskattar att en regional vattenförsörjningsplan har tagits fram för
att långsiktigt säkerställa en hållbar vattenförsörjning i Stockholms län.
Kommunen ställer sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och
strategier. Kommunen anser dock att det är oklart viken status den föreslagna
Regionala vattenförsörjningsplanen har och vilka åtgärder kommunen förväntas
genomföra. Planen uppfattas som lite ostrukturerad.
Synpunkter
Den regionala vattenförsörjningsplanen har ett mycket gott syfte och Järfälla
kommun 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. Tekniska nämnden i Järfälla ställer sig bakom
de övergripande målen och strategierna, men önskar att de förtydligas och att
föreslagna åtgärderna tydligare kopplas samman med respektive mål.
Det vore önskvärt om planen var uppdelad så att del 1 – Detta är
vattenförsörjningsplanen, innehöll en tydlig beskrivning av de mål, strategier,
åtgärder och avgränsningar som verkligen gäller, och vad respektive myndighet
faktiskt förväntas genomföra/uppnå. Del 2 – Om uppdraget och förutsättningar i
regionen, bör endast utgöra ett faktaunderlag.
De tre övergripande målen (sid 8) är bra men det saknas uppgifter om när de ska ha
uppnåtts.
Det är oklart vilka strategier man egentligen avser i planen. Den enda beskrivning av
strategier man nämner i del 1- Detta är vattenförsörjningsplanen, är ett kort stycke
(sid 9) om fler sammankopplingar i ledningsnätet och bättre överföringsmöjligheter
mellan olika leverantörer och att tillgängliggöra och skydda vattenresurser. I del 2 –
Om uppdraget och förutsättningar i regionen finns sedan mer information om de
strategier som man tittat på i VAS-rådets Förstudie om regional
vattenförsörjningsplan för Stockholms län beskrivna, och där man skriver att en
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kombination av strategier är nödvändiga. Järfälla kommun skulle önska att
strategierna var tydligare beskrivna i vattenförsörjningsplanens 1:a del.
I vattenförsörjningsplanen finns en rad kortfattade åtgärder (sid 10). Mer information
om bakgrund och förklaringar till åtgärderna finns senare i dokumentet, men de är
mycket svårt att förstå hur målen och åtgärderna och den förklarande texten hänger
ihop. I beskrivningstexterna finns en ruta som upplyser om att detta är kopplat till en
åtgärd, men inte vilken. Om åtgärderna numrerades och man hänvisade till denna
numrering skulle det bli tydligare.
Många av åtgärderna är lite ospecifika och det är svårt att förstå vad kommunen
egentligen förväntas göra. Exempelvis finns två mål som handlar om att man ska
minska konumenternas vattenförbrukning som är ganska snarlika.

och

Åtgärderna är delvis lika men riktar sig till delvis olika ansvariga, de har olika slutår
och saknar uppgift om vilket mål de hör till.
I informationsdelen finns dock texter som verkar kopplade till dessa mål även om det
inte är angivet (sid, 18, sid 26 och sid 29), som handlar om allt från
informationsmaterial till hur man stödjer kommuninvånare med provtagning,
vägledning kring brunnskonstruktioner och placering av brunnar och huruvida VAtaxan kan minska vattenkonsumtionen. I vissa fall är det resonemang snarare än krav
på åtgärder. Hur ska detta tolkas? Vad förväntas att kommuner och andra aktörer
verkligen ska göra?
Även vattenförsörjningsplanens avgränsningar är utspridda på olika ställen i
planenens del 1 och del 2.

