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Kommunstyrelsen 

Yttrande över förslag till regional vattenförsörjningsplan för 
Stockholms län 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län enligt bilaga 1. 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat ett förslag till regional vattenförsörjningsplan 
till Uppsala kommun för yttrande senast den 15 mars. 
 
Förslaget kan nås via Länsstyrelsens hemsida: 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2017/Sidor/regional-
vattenforsorjningsplan-stockholms-lan.aspx?keyword=vattenförsörjningsplan 
 
Beredning 
Ärendet har beretts i samverkan mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala Vatten och 
Avfall AB. 
 
Föredragning 
Vattenförsörjningsplan för Stockholms län är en gemensam strategi för säkra 
dricksvattenförsörjningen i länet. Det remitterade förslaget har tagits fram i ett samarbete 
mellan länsstyrelsen, Stockholms Läns landsting och det mellankommunala regionala 
utvecklings- och samverkansorganet Storsthlm. Samarbeten och samråd har även skett med 
regionens större vattenproducenter och länets kommuner. 
 
I Stockholms län är en majoritet av invånarna beroende av Mälaren för sitt dricksvatten. I det 
remitterade förslaget anges att flera frågor behöver lösas för att alla som bor och verkar i länet 
säkert ska kunna få dricksvatten, nu och i framtiden. De beslut om nybyggnad av bostäder 
som fattats i kommunerna innebär att nödvändiga åtgärder och investeringar för att säkra 
dricksvattenförsörjningen behöver genomföras. Med ett regionalt samarbete kan detta klaras. 
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Förslaget till plan utgår från tre strategier: att nyttja Mälaren, att skapa reservvattenförsörjning 
oberoende av Mälaren och öka robustheten i vattenverken. För att nå det övergripande syftet 
med säker dricksvattenförsörjning har tre preciserade mål tagits fram kring leveranssäkerhet, 
framtidssäkring och fungerande samverkansformer. Ett antal åtgärder kring exempelvis 
mellankommunala åtgärdsplaner och skydd mot extraordinarie händelser har tagits fram för 
att nå målen.  
 
Planen ska användas av parterna i regionen som exempelvis planeringsunderlag i 
översiktsplanering, som inriktning för skydd av vattenresurser och som underlag vid 
miljöprövningar. 
 
I förslaget till yttrande ställer sig Uppsala kommun positivt till att en regional 
vattenförsörjningsplan för Stockholms län har tagits fram. Regionala samarbeten ökar i 
betydelse och Uppsala kommun för dialog med Norrvatten om möjligt samarbete om 
reservvattenförsörjning och därmed ökad redundans för båda parter.  
 
Uppsala kommun framför att förslaget bör redovisa tydligare vägledning för hur 
dricksvattenförsörjningen som markanvändningsfråga ska stärkas i den fysiska planeringen. 
Det vill säga hur befintlig och planerad markanvändning bör hanteras för att säkra 
dricksvattenförsörjningen och skapa helhetsbild över markanvändningens påverkan och 
planering. Vidare framför Uppsala kommun synpunkter kring genomförandefrågor kopplat till 
planens åtgärder och förslag kring disposition. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet.  
 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
stadsdirektör    stadsbyggnadsdirektör 
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Yttrande över remiss av förslag till regional 
vattenförsörjningsplan för Stockholms län 
Uppsala kommun har tagit emot ovan rubricerade remiss och redogör i denna skrivelse för 
synpunkter både utifrån huvudman för VA samt utifrån samhällsbyggnad i övrigt. 
 
Uppsala kommun anser att det är positivt att en regional vattenförsörjningsplan för 
Stockholms län har tagits fram som tydliggör de behov på kort och lång sikt, samt sårbarheter 
och prioritering av vattenresurser som föreligger.   
 
Regionala samarbeten ökar i betydelse och Uppsala kommun för dialog med Norrvatten om 
möjligt samarbete om reservvattenförsörjning och därmed ökad redundans för båda parter. 
 
Del 1 
Första delen av vattenförsörjningsplanen bedömer Uppsala kommun vara för kort och 
övergripande. Det finns bara en kort diskussion om strategier, med en hänvisning till kapitel 
12. Eftersom strategierna utgör en del av själva kärnan av vattenförsörjningsplanen föreslås 
de antingen flyttas till del 1 eller redovisas i första delen genom en mer genomgående 
sammanfattning. 
 
Kopplat till strategierna föreslås att någon form av tidslinje som beskriver ungefär när 
åtgärder skulle behöva genomföras för att möta den växande befolkningen; både för 
respektive distributionsområde för ordinarie försörjning och möjligen även för 
reservvattenbehovet.  
 
Åtgärdsförslagen  
Att planen tar upp konkreta åtgärdsförslag med slutdatum och att det beskrivits hur de ska 
följas upp är bra och nödvändigt. För att komma i mål med vissa av åtgärderna kan det 
behövas en mer konkret redovisning av hur kommunerna och vattenproducenterna ska gå 
tillväga.  
 
I förslaget till åtgärder anges att erforderligt skydd för de högst och högt regionalt prioriterade 
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vattenresurserna ska uppnås 2035. Tidsspannet är förhållandevis långt. För att minimera 
ytterligare påverkan på vattenresurserna bör åtgärderna kompletteras med delmål under 
tidsperioden fram till målåret.  
 
Strategin bör tydligare redovisa vägledning för hur dricksvattenförsörjningen som 
markanvändningsfråga ska stärkas i den fysiska planeringen. Det vill säga hur befintlig och 
planerad markanvändning bör hanteras för att säkra dricksvattenförsörjningen och skapa en 
helhetsbild över markanvändningens påverkan och planering. I kapitel 7 anges ”Att 
säkerställa ett erforderligt skydd för vattenresurserna innebär i praktiken att det behövs 
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter”, vilket exempelvis bör kopplas till den 
föreslagna åtgärden i tabell 1:1, att ta fram en vägledning för hur dricksvattenförsörjningen 
som markanvändningsfråga ska stärkas i den fysiska planeringen.   
 
Prioriterade vattenresurser 
Uppsala kommun anser att planen behöver redovisa konkreta förslag på hur en vattenresurs 
kan skyddas för framtiden om inte ett vattenskyddsområde inrättas, i samband med frågan tas 
upp i inledningen av kapitel 5.  
 
Arbetet med framtagande och fastställande av vattenskyddsområden är många gånger en 
resursfråga. Planen skulle kunna ha gett en tydligare bild av hur vattenskyddsområden för 
befintliga och framtida täkter ska hanteras och prioriteras samt hur behovet av revideringar 
och inrättande av nya vattenskyddsområden ska omhändertas. När kommunerna inkommer 
med förslag till vattenskyddsområden måste resurser finnas hos länsstyrelsen för att kunna 
handlägga dem. 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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