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Kommunstyrelsen
För kännedom
Kommundirektör, samhällsbyggnadschef, VA-chef

Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län
Rekommendation

Storsthlm:s styrelse beslutade den 6 december 2018 att rekommendera kommunerna
att ställa sig bakom den regionala vattenförsäljningsplanens mål och strategier och
använda dem som beslutsunderlag i planeringsprocessen.
Bakgrund

Storsthlm:s styrelse beslutade i februari 2016 att i samarbete med Länsstyrelsen i
Stockholms län, Stockholms läns landsting och länets kommuner arbeta fram en
regional vattenförsö1jningsplan. Bakgrunden var att kommunerna behöver en
strategisk planering för att trygga en tillräddig och robust vattenförsäljning av god
kvalitet. En utmaning som växer i takt med kommunernas bostadsbyggande, ökad
befolkningstillväxt och ldimatförändringar som blir allt mer markanta. Regionala
vattenförsäljningsplanen är nu framtagen och målsättningen är att kommunerna ska
ställa sig b akom planen och använda den som beslutsunderlag i den kommunala
planeringsprocessen.
Syfte
Syftet har varit att ta fram en väl förankrad regional vattenförsäljningsplan som ger
underlag för att säkra en trygg och robust vattenförsäljning ur ett
flergenerationsperspektiv. Vidare har syftet varit att:

•
•
•
•
•
•

redovisa var vattenresurserna och behoven finns - nu och i framtiden.
redovisa hot och risker för vattenförsäljningen
ge förslag och rekommendationer för att säkerställa en hållbar
vattenförsäljning i framtiden.
ange och motivera vilka vattenresurser som ska prioriteras i
samhällsplaneringen.
utgöra underlag för kommunal planering
bidra till att uppfylla mål för miljö och folkhälsa
utgöra underlag för beslut som stimulerar fmtsatt utveclding och tillväxt i länet.

Målbild

Regionala vattenförsörjningsplanen har tre övergripande målsättningar:
•
•
•

Klara att ett vattenverk inte levererar under en månads tid.
Säkra de dricksvattenresurser som har störst betydelse för regionens framtida
vattenförsö1jning.
säkerställa fungerande samverkansformer.
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Vattenförsö1jningsplanen ska fungera som ett strategiskt beslutsunderlag för att nå
målbilden och för det finns ett antal strategiska insatser planerade:
•
•
•

Nyttja Mälarens olika delar och säkra en ökad redundans.
Stärka reserv- och nödvattenförsö1jningen.
Öka robustheten i den telmiska infrastrukturen.

En viktig förutsättning för att redundansen ska säkerställas är att ledningsnäten i högre
grad kopplas samman och att vattenproducenterna i större utsträclming får möjlighet
att stötta varandra i händelse av vattenbrist. En annan strategisk insats som är av stor
betydelse är att utveckla processerna i vattenverken för att lättare upptäcka och hantera
föroreningar.
Dialog och förankring

Initialt skedde en förankring av uppdraget på KSO och kommundirektörsnivå samt med
det strategiska nätverket för samhällsbyggnad. Under arbetets gång har möten hållits
med länets kommuner. En större workshop har genomförts i syfte att fånga upp viktiga
frågor att behandla i planen. Myndigheter, kommuner, vattenproducenter,
intresseorganisationer med flera bereddes också möjlighet att under våren 2018 yttra
sig över förslaget till regional vattenförsö1jningsplan. Den fårdiga planen presenterades
vid KSO-mötet på storsthlm den 13 november 2018.
Genomförande

För att nå planens syfte och mål behöver ett antal åtgärder genomföras och dessa finns
listade i planen. För va1je åtgärd föreslås en eller flera ansvariga aktörer och för vissa
åtgärder finns också en samordnande aktör som förväntas initiera och samordna
arbetet. I de fall samordnare salmas förväntas va1je ansvarig aktör driva arbetet inom
den egna organisationen. Utöver ansvariga aktörer kan genomförandet av åtgärder
beröra andra aktörer såsom fastighetsägare, myndigheter samt bransch- och
intresseorganisationer. Det är upp till vmje ansvarig aktör att bestämma vilka proj ekt
som ska genomföras, hur genomförandet ska ske samt vilka funktioner inom respektive
aktörs organisation som ska delta. Därmed krävs också godkännande av de parter som
har b eslutanderätt innan ett projekt kan genomföras. Beslut om finansiering fattas av
respektive aktör eller av aktörer i samverkan.
Uppföljning

Länsstyrelsen i Stockholms län har huvudansvaret för att stämma av och följa upp
planen i samverkan med storsthlm och Stockholms läns landsting. Uppföljningen ska
årligen redovisas för ansvariga aktörer. Planen ska i sin helhet ses över vart fjärde år.
Om planen bedöms inaktuell i vissa avseenden kan den ändras i dessa delar. Vid behov
kan planen revideras i sin helhet . Resultatet av planens uppföljning och eventuella
ändringar ska redovisas för och godkännas av Länsstyrelsens ledning, Tillväxt- och
regionplanenämnden inom Stockholms läns landsting samt av Storsthlm:s styrelse. Det
är önsl<Vält att återkoppling även sker till andra berörda forum, som till exempel
vattenproducenternas och kommunernas ledningsgrupper, Miljö- och
samhällsbyggnadsrådet och Storsthlm:s olika nätverk.
sekretess

Länsstyrelsens säkerhetsavdelning har bedömt att delar av remissversionen och då
särskilt kapitel 9 som berör avbrott i ett större vattenverk mm. var för detaljerat i sin
beskrivning av ledningsnät etc. Som en följd av det har beslut tagits att denna typ av
information ska vara säkerhetsklassad och förvaras hos Länsstyrelsen. Kommuner och
andra berörda pmter kommer att kunna få tillgång till den efter att ha uppfyllt vissa
säkerhetskrav.
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Ärendegång

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande
delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.
Svarsperiod

storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 april2019 med
e-post till registrator@storst hlm.se

Frågor och information

Frågor med anledning av detta besvaras av Thomas Fredriksson, 073-917 9449 eller
thomas.fredriksson@storsthlm.se

Med vänlig hälsning

förande storsthlm

M deleine Sjöstrand
Fö undsdirektör storsthlm

