
Ett år med regionala 
vattenförsörjningsplanen

- Hur går det?

Göran Åström, Länsstyrelsen



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Beslutat att ställa sig bakom Beslutat att inte ställa sig bakom Avvaktar med beslut

Kommunernas ställningstaganden



Del 2 Strategiska möten med länets kommuner

 Årlig uppföljning av åtgärder och prioriteringar

 Större uppföljning var fjärde år

Genomförande och uppföljning



Del 2

1

Åtgärd Ansvariga aktörer Genomfört

Utred vilka investeringar som krävs för att 
skapa en robust dricksvattenförsörjning 
utifrån vattenförsörjningsplanens mål och 
strategier

Norrvatten
SVOA
Telge Nät
Kommunerna – samordnas av 
Storsthlm/VAS

Löpande

 Stockholmsregionens gemensamma investeringsbehov för VA-försörjning
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2

Åtgärd Ansvariga aktörer Genomfört

Säkerställ erforderligt skydd för 
vattenresurser med högsta regionala 
prioritet

Länsstyrelsen
Berörda kommuner
Berörda vattenproducenter

2022
Tillsyn och 
revidering löpande

 14 vattenresurser med högsta prioritet. Minst 12 bedöms ha erforderligt skydd till 2022.

 25 vattenresurser med hög prioritet. Ca 13-20 bedöms ha erforderligt skydd till 2027.

 Ökad tillsyn.
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3
Säkerställ erforderligt skydd för 
vattenresurser med hög regional prioritet

Länsstyrelsen
Berörda kommuner
Berörda vattenproducenter

2027
Tillsyn och 
revidering löpande
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8

Åtgärd Ansvariga aktörer Genomfört

Ta fram/uppdatera 
kommunala/mellankommunala 
nödvattenplaner

Kommunerna, i samverkan med:
Norrvatten
SVOA
Telge Nät
Samordnas av Länsstyrelsen

2022

 Kommunalt ansvar, men behov av samordning

 Länsstyrelsen planerar ”nödvattenprojekt” 
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10

Åtgärd Ansvariga aktörer Genomfört

Uppvakta regeringen på nytt med en 
begäran om att en utredning tillsätts om 
Mälarens framtid som dricksvattentäkt

Länsstyrelsen Stockholm (samordnar)
Länsstyrelsen Uppsala
Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsen Västmanland

2019

 Gemensamt arbete mellan länsstyrelserna i syfte att säkerställa Mälaren som 
dricksvattentäkt efter 2100

 Forskningsprojekt inom SLU om Mälarens framtida utveckling 
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12

Åtgärd Ansvariga aktörer Genomfört

Inventera vilken funktion 
dricksvattenanläggningar inom respektive 
kommun kan fylla för att nyttja prioriterade 
vattenresurser och vidta lämpliga åtgärder 
utifrån det, samt vad som är tekniskt och 
ekonomiskt möjligt

Kommunerna i samverkan med 
huvudmannen för vattentäkten

2020

 Viktigt att se över samtliga vattenresurser och teknisk infrastruktur ur ett långsiktigt och 
strategiskt perspektiv



Del 2

 Kom ihåg åtgärderna

 Viktigt att skydda prioriterade vattenresurser

 Ny utlysning av bidrag till åtgärder för säkrad dricksvattentillgång

Medskick till ansvariga aktörer



Tack!

www.lansstyrelsen.se/stockholm
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