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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

2020-05-04 

Dnr Ten 2019/641 

Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning – yttrande till kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

1. Bygg- och miljöförvaltningens yttrande över Riktlinjer för hållbar

vattenförbrukning godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare

hantering.

Ärendet i korthet 

Riktlinjerna för hållbar vattenförbrukning är framtagna för att tydliggöra vad som 

gäller för Norrvattens medlemskommuner gällande långsiktigt hållbar 

vattenanvändning samt vid restriktioner i användning av dricksvatten under perioder 

av risk för vattenbrist eller leverantörsstörningar.  

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att tekniska nämnden godkänner yttrandet 

över Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning och överlämnas till kommunstyrelsen 

för vidare hantering.  

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-04

2. Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning – yttrande till kommunstyrelsen

2020-05-04

3. Hemställan att godkänna Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning

4. Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning, antagen av förbundsstyrelsen

2019-09-11 Norrvatten

Bakgrund 

Norrvattens förbundsstyrelse beslutade på sammanträdet den 11 september 2019 om 

att anta Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning1. Riktlinjerna är framtagna för att 

tydliggöra kommunernas arbete för en hållbar vattenförbrukning kopplat till 

Norrvattens kapacitetsbrist i högförbrukningsperioder och långsiktigt kommunicera 

hållbar vattenförbrukning.  

1 NV2019-067 
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Analys 

Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning har ett gott syfte och förvaltningen ställer sig 

positivt till att de tagits fram. I riktlinjerna delas vattenbesparande åtgärder in i tre 

nivåer för att minska vattenförbrukningen. Under varje nivå tydliggörs vilka åtgärder 

som kommunen förväntas genomföra för att upprätthålla en hållbar 

vattenförbrukning. 

 

 
Överväganden 

När Norrvatten meddelar att det är nödvändigt att införa bevattningsförbud förväntas 

alla medlemskommuner att ställa sig bakom Norrvattens beslut. I riktlinjerna nämns 

att efter att Norrvatten beslutat om bevattningsförbud ska varje medlemskommun 

besluta om att införa bevattningsförbudet i kommunen. Varje kommun ska bestämma 

vem i kommunen som fattar ett sådant beslut, det är viktigt att beslutet kan fattas 

omgående. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att förvaltningsdirektören får i 

uppdrag att för Järfälla kommuns räkning vid behov fatta beslut om 

bevattningsförbud och även fatta beslut om bevattningsförbudets upphörande.  

 

 
Barnkonsekvensanalys 

Barn och ungdomar är en målgrupp som berörs av att kommunen verkar för en 

hållbar vattenförbrukning. 

 

 
Företagskonsekvensanalys 

Riktlinjerna för hållbar vattenförbrukning riktar sig till alla i kommunen, vilket även 

innefattar företag och näringsliv. I dagsläget bedömer bygg- och miljöförvaltningen 

att det är svårt att avgöra hur riktlinjerna kan komma att påverka det lokala 

näringslivet.  

 

 
Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna är i dagsläget svåra att bedöma. Troligtvis kan det 

tillkomma kostnader som kommunen behöver finansiera, för att säkerställa en hållbar 

vattenförbrukning t.ex. genom informations- och kommunikationsinsatser.  

 

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningen ställer sig positiv till Norrvattens framtagna riktlinjer 

för hållbar vattenförbrukning. Förvaltningen föreslår att yttrandet godkänns och 

överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

 

 

 

Nina Karlsson 

Tf. bygg- och miljödirektör Jan Kettisen 

   Avdelningschef VA- och avfall  
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Beslutet ska skickas till 

Akten  

Kommunstyrelsen  


