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Tekniska nämnden 

 

 

Dnr Ten 2019/181 

Yttrande över den regionala vattenförsörjningsplanen  

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Tekniska nämnden ställer sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål 

och strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. 

 
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 en regional vattenförsörjningsplan i 

samarbete med regionens större vattenproducenter.  

 

Berörda kommuner och myndigheter uppmanas nu att ställa sig bakom den regionala 

vattenförsörjningsplanen och beakta dess mål och strategier i sitt planeringsarbete.  

 

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-27. 

2. Rekommendation, Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, 

Storsthlm, 2018-12-06.  

3. Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län, Rapport 2018:24 i 

Länsstyrelsen Stockholms rapportserie.  

 

 
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 

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.  
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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.  

 

Mål:  

1. Ett av de fem stora vattenverken i länet ska kunna tas ur drift under en månad 

och leveransen av dricksvatten i regionen ska ändå kunna fortgå utan 

samhällskritiska störningar. 

2. De vattenresurser som i denna vattenförsörjningsplan har högsta regionala 

respektive hög regional prioritet ska säkras för framtiden. 

3. Länets aktörer med ansvar för vattenförsörjning ska ha fungerande 

samverkansformer som bidrar till att målen kan nås och att nödvändiga 

åtgärder kan genomföras. 

 

Till målen finns ett antal åtgärder, där några vänder sig mer specifikt till 

kommunerna, bland annat att:  

 utreda vilka investeringar som behövs för att skapa en robust vattenförsörjning. 

 säkerställa ett erfoderligt skydd av vattenresurser av högsta regionala prioritet 

(bland annat Görväln).  

 ta fram strategiskt långsiktiga förnyelseplaner  för dricksvattenledningar. 

 ta fram/uppdatera nödvattenplaner. 

 informera konsumenter om hur man kan minska sin vattenförbrukning. 

 

Järfälla kommun och andra berörda aktörer behöver nu ställa sig bakom de mål, 

strategier och åtgärder som ingår i den regionala vattenförsörjningsplanen.  

 

 
Analys 

Den regionala vattenförsörjningsplanen har som ett övergripande mål att långsiktigt 

säkerställa en god vattenförsörjning i stockholmsregionen. Även om ett stort ansvar 

vilar på vattenproducenterna att säkerställa en robust dricksvattenproduktion så 

måste kommunerna se till att skydda vattenresurserna och säkerställa att mark finns 

avsatt för tekniska anläggningar och ledningsnät.  

 

För Järfällas del krävs ett fortsatt tillsynsarbete med att se till att gällande föreskrifter 

för Östra Mälarens vattenskyddsområde följs och att kommunen i sin planläggning 

inte försämrar förutsättningarna för en god vattenproduktion vid Görväln. 

Kommunen måste även se till att mark avsätts för de vattenledningar som krävs för 

att försörja kommunen och övriga Stockholmsregionen med dricksvatten, samt för att 

binda samman anläggningen med andra dricksvattenproducenter.  

 

När det gäller kommunens egna dricksvattendistribution, där tekniska nämnden är  

VA-huvudman, ställs krav på en långsiktig förnyelseplan, nödvattenplaner och 

information till vattenabonnenterna om hur vattenförbrukningen kan hållas nere. 

Kommunen har redan idag en långsiktig förnyelseplan och en nödvattenplan, som 

dock bör ses över i och med den regionala vattenförsörjningsplanen. Idag finns inga 

informationsinsatser rörande begränsad vattenanvändning.  
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Överväganden 

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

tekniska nämnden ställa sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanen och dess 

mål och strategier. Planen bör användas som ett underlag vid all planering.  

 
Barnkonsekvensanalys 

Den regionala vattenförsörjningsplanen medför att dricksvattenproduktionen ska 

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 den regionala vattenförsörjningsplanens mål 

och strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen. 

 

 

 

 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör  Jan Kettisen   

VA & Avfallschef 

 

Beslutet ska skickas till 

Storsthlm, registrator@storsthlm.se 

Kommunstyrelsen för kännedom 


