
 

Interpellation om Uppsalas vattenförsörjning 

Vi kristdemokrater har upprepade gånger lyft frågan om vattenförsörjningen i Uppsala. Vattnet är 
vårt allra viktigaste livsmedel och som Sveriges fjärde största stad är det avgörande med en trygg och 
ordnad vattenförsörjning för kommunens alla invånare.  

Det saknas inte utmaningar. Som Sveriges största landsbygdskommun är det många personer att nå i 
olika delar av kommunen. Väldigt många har naturligtvis egen vattenförsörjning, men i tätorter som 
Järlåsa, Vänge, Bälinge med flera har vi detaljplanelagda områden med kommunalt vatten.  

Uppsala stad hämtar sitt vatten från enbart en källa, Uppsalaåsen och det grundvattenflöde som 
hänger samman med den. Till detta flöde pumpas vatten från Tämnaren som sägs stå för ca 20% av 
Uppsalas vattenförsörjning. Vi har nyligen lagt en motion om en räddningsaktion för just Tämnaren 
som med ett medelvattenstånd på 1,3 m håller på att växa igen helt. 

Vi har också upprepade gånger påtalat vikten av en flytt av reningsverket som idag ligger som en 
”propp” i utvecklingen av Uppsala. I och med planerna för Södra staden i samband med 
Uppsalapaketet (fyrspår, ny järnvägsstation och 33.000 nya bostäder) borde det finnas 
förutsättningar att stärka samarbetet över kommungränsen. Uppsala Vatten och Avfall är ganska 
unika i och med att det är ett bolag som bara har en kommun som huvudman. Inom detta område 
finns det många exempel i Sverige där kommuner går samman för att förbättra arbetet med vatten 
och avlopp, närliggande exempel är Gästrikevatten, Roslagsvatten och Norrvatten i Stockholm. 

För att öka redundansen i vattenförsörjningen borde samarbeten inledas, gärna söderut men kanske 
också norrut. Uppsala är så pass dominerande i länet så det borde vara berättigat med ett utökat 
samarbete. 

 

Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling (S), eller 
annat vattenansvarigt kommunalråd eller styrelseordförande 

 
1. Kan du tänka dig ett samarbete med Knivsta kommun så att de kan få en anslutning till 

Uppsalas vattentäkt och vi kan få en till Norrvatten via Knivsta? 
2. Ser du behov av ett stärkt samarbete i regionen runt den framtida vattenförsörjningen? 
3. Kan du tänka dig att ta initiativ vill ett utökat samarbete med omkringliggande kommuner 

i syfte att rädda Tämnaren och säkra vattenförsörjningen i hela Uppsala kommun? 
 

Uppsala 2018-10-02 

Jonas Segersam (KD), kommunalråd 
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