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ABSTRACT
Water is our most important natural resource, and since the EU Water Framework
Directive came into force in 2000, water issues has received increasing attention. Still,
clean drinking water is often taken for granted and protection of water resources is
rarely a priority in urban planning. There need to be a coordinated and long-term
planning for water resources that are or may in the future be used for drinking water
supply. Through a water supply plan, these water resources can be increasingly visible
and prioritized.
The purpose of this work is to investigate which aspects should be considered and what
strategies are effective to develop and implement regional water supply plans. A
compilation of existing regional water supply plans has been made and several
interviews were conducted.
A water supply plan should describe the available water resources, but also the current
and the future demand of water. The estimation of the water demand should then be the
basis for which water resources are prioritized in the water supply plan. Areas with
insufficient supply of water to fully satisfy the demand, as well as the variation of
demand over time, are aspects which need to be concerned in order to give a proper
estimate of the water supply demand.
An important factor for a regional water supply plan to be implemented effectively is
that there is a broad understanding and participation in the working process, also at the
local (municipal) administration. County Administrative Board and affected
municipalities should therefore cooperate, and preferably already in the early stages of
the planning process. Political support is also needed.
This work shows that both regional and local authorities want to work strategically with
the water supply. However, lack of resources, lack of communication, coordination
difficulties and unclear guidelines can complicate or delay the work. Hopefully, this
report will provide some guidance in the efforts to develop and implement regional
water supply plans.

SAMMANFATTNING
Vatten är vår viktigaste naturresurs och sedan EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft
år 2000 har vattenfrågor fått allt större uppmärksamhet. Likväl tas rent dricksvatten lätt
för givet och skydd av vattenresurser prioriteras sällan i samhällsplaneringen. Det
behöver därför finnas en samordnad och långsiktig planering för de vattenresurser som
används eller i framtiden kan komma att användas för dricksvattenförsörjning. Genom
en vattenförsörjningsplan kan dessa vattenresurser i större utsträckning synliggöras och
prioriteras.
Syftet med detta arbete är att utreda vilka aspekter som bör beaktas och vilka strategier
som är verkningsfulla för att ta fram och implementera regionala
vattenförsörjningsplaner. I arbetet har en sammanställning av befintliga regionala
vattenförsörjningsplaner gjorts och ett antal intervjuer genomförts.
En vattenförsörjningsplan bör dels beskriva vilka vattenresurser som finns, men också
hur det nuvarande och framtida vattenbehovet ser ut. Vattenbehovet bör sedan ligga till
grund för vilka vattenresurser som ska betraktas som viktigast för vattenförsörjningen.
För att ge en rättvisande bild av vattenbehovet behöver hänsyn tas till bland annat
bristområden och hur behovet varierar över tid.
En viktig faktor för att en regional vattenförsörjningsplan ska implementeras effektivt
också på lokal nivå är att det finns en bred förankring. Länsstyrelsen och kommunerna
bör tillsammans lägga grunden för arbetet och även andra aktörer bör vara delaktiga.
Det behöver också finnas ett politiskt stöd.
Detta arbete visar att det hos både länsstyrelser och kommuner finns en vilja att arbeta
strategiskt med sin vattenförsörjning. Resursbrist, bristande kommunikation,
samordningssvårigheter och otydliga riktlinjer kan emellertid försvåra eller fördröja
arbetet. Förhoppningen är att denna rapport ska kunna bidra med viss vägledning i
arbetet med att ta fram, implementera och följa upp regionala vattenförsörjningsplaner.
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BILAGA 1: INTERVJUER

1 CENTRALA BEGREPP
För att tydliggöra innebörden av vissa begrepp som används i detta arbete följer här
definitioner för dessa. Definitionerna är citerade direkt från källan.
Avrinningsområde: ”Kan också kallas dräneringsområde (förr användes även termen
nederbördsområde). Ett avrinningsområde kan bestå av flera delavrinningsområden. Ett
avrinningsområde avgränsas ytterst av en ytvattendelare och omfattar både markytan
och ytan av det begränsande områdets sjöar. All avrinning från området har ett
gemensamt utlopp vid en given punkt i ett vattendrag. Avrinningsområdet definieras av
uppströmsområden till denna punkt.” Definition enligt SMHI (2015, internet).
Enskild vattenförsörjning: ”Enligt definitionen i EUs dricksvattendirektiv är enskild
vattenförsörjning vattenuttag för dricksvattenförsörjning som understiger 10 kubikmeter
per dygn i genomsnitt eller betjänar mindre än 50 personer. Mindre vattenuttag, som
används för kommersiell eller offentlig verksamhet, räknas dock inte till enskild
vattenförsörjning.” Definition enligt SGU (2015, internet).
Grundvatten: ”Grundvattnet är det vatten som finns i den del av marken där alla porer
är fyllda med vatten. Begränsas uppåt av grundvattenytan och markvattenzonen.”
Definition enligt SMHI (2015, internet).
Omvandlingsområde: ”Sammanhängande fritidshusbebyggelse under omvandling till
permanent bebyggelse kallas ofta omvandlingsområden. Gemensamt för dessa områden
är att de ofta saknar anslutning till centrala VA-system och att de befintliga enskilda
VA-lösningarna är undermåliga för permanent boende.” Definition enligt Törneke et al.
(2008).
Vattenförekomst: ”En vattenförekomst är enligt vattendirektivet, den minsta storheten
för beskrivning och bedömning av vatten. En vattenförekomst tillhör en speciell typ, en
bestämd kvalitet och bedöms utsättas för specificerad nivå av påverkan. Ett vattendrag
eller en sjö kan alltså bestå av flera vattenförekomster.” Definition enligt SMHI (2015,
internet).
Vattenresurs: ”Med vattenresurser avses de naturresurser som kan användas för
dricksvattenförsörjningen, dvs. större vattendrag, sjöar och grundvattenmagasin.”
Definition enligt SGU (2010).
Vattentäkt: ”Med vattentäkt avses bortledande av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.” Definition enligt 11 kap. 5 § Miljöbalken
(SFS 1998:808).
Ytvatten: ”En allmän definition av ytvatten är sjöar, vattendrag och hav.” Definition
enligt SMHI (2015, internet).

1

2 INLEDNING
Ungefär hälften av Sveriges län har en regional vattenförsörjningsplan med syfte att
samordna förvaltningen av och säkerställa den långsiktiga användningen av regionens
vattenresurser för dricksändamål. Begreppet vattenförsörjningsplan förekommer bland
annat i uppföljningen av de nationella miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet
(Naturvårdsverket 2015, internet) och Levande sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket
2014a, internet) och lyfts fram som en viktig åtgärd för att nå målen.
EU:s ramdirektiv för vatten som trädde i kraft år 2000 syftar också till att nå en ökad
samordning av förvaltningen av våra vattenresurser. Direktivet fastslår bland annat att
förvaltningsarbetet ska ske utifrån avrinningsområden och inte administrativa gränser,
samt att medlemsländerna ska skydda både de vattenresurser som används idag och de
som kan komma att användas i framtiden för uttag av dricksvatten (EU-kommissionen
2000).
Arbetet med vattenförsörjningsplaner har gått framåt de senaste åren, men det går trögt
och präglas ofta av osäkerhet och otydlig ansvarsfördelning. I många fall väntar
kommunerna på att länsstyrelsen ska ta fram en regional plan som kan utgöra underlag
för en kommunal plan, medan länsstyrelsen väntar på underlag från kommunerna (Tilly
& Törneke1).
Det har saknats tydliga riktlinjer för vad en vattenförsörjningsplan bör innehålla, vilket
innebär att de planer som finns kan se ganska olika ut. Mot bakgrund av detta samt att
det finns ett behov av att i större utsträckning uppmärksamma vattenresurserna i
planeringen har SGU (Sveriges geologiska undersökning) tagit fram en rapport med
förslag till en arbetsmodell för vattenförsörjningsplaner (SGU 2010). Det har dock inte
gjorts någon jämförande studie av hur länsstyrelserna har arbetat med
vattenförsörjningsplaner eller i vilken utsträckning de har använt sig av SGU:s
arbetsmodell (Thorsbrink2). Flera länsstyrelser arbetar just nu med att ta fram
vattenförsörjningsplaner eller planerar att göra det. Det är därför både aktuellt och
värdefullt att säkerställa att det finns bra vägledning i det fortsatta arbetet och att det
görs en kritisk genomgång av det arbete som gjorts.

1

2

Lena Tilly, vattenresursexpert på Tyréns & Krister Törneke, Utredare Vatten på Tyréns. Möte inför
examensarbete, 2014-11-27.
Magdalena Thorsbrink, hydrogeolog på SGU. Epostkontakt, 2014-12-16.
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
I detta examensarbete görs en sammanställning av innehållet i de regionala
vattenförsörjningsplaner som finns och en undersökning av hur dessa planer har tagits
fram och implementerats. Syftet är att komma fram till vilka aspekter som behöver
beaktas och vilka strategier som är verkningsfulla för ett effektivt långsiktigt arbete med
vattenförsörjning. Hypotesen är att den långsiktiga planeringen kan förenklas och
förbättras om det finns en tydlig och lättillgänglig vägledning och förhoppningen är att
detta arbete ska kunna utgöra ett sådant underlag.
För att nå syftet finns tre övergripande frågeställningar som detta arbete avser att
besvara:
1. Vilka är de centrala aspekterna att ta hänsyn till vid vattenförsörjningsplanering?
2. I vilken utsträckning tar befintliga regionala vattenförsörjningsplaner hänsyn till
dessa aspekter?
3. Hur har respektive län arbetat med framtagande och implementering av sina
vattenförsörjningsplaner?
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4 BAKGRUND
4.1 Vattenförsörjningsplaner
I EU:s ramdirektiv för vatten ställs krav på en långsiktigt hållbar förvaltning av våra
vattenresurser (EU-kommissionen 2000). Genom de nationella miljömålen uppmanas
också kommuner och länsstyrelser att ta fram kommunala respektive regionala
vattenförsörjningsplaner. Miljömålen antogs 1999 av Sveriges riksdag och året därpå
presenterade Miljömålskommittén ett samlat förslag till delmål, åtgärder och strategier
för att nå målen (SOU 2000:52). Där lyfts bland annat vattenförsörjningsplaner som en
åtgärd för att nå målen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag.
Tonvikten i förslaget ligger på kommunala vattenförsörjningsplaner och målet var att
samtliga kommuner skulle ha en vattenförsörjningsplan senast år 2010.
Dessutom krävs det att kommunerna senast 2010 upprättar vattenförsörjningsplaner, dvs.
att de redovisar vattenresurser och viktiga geologiska bildningar för vattenförsörjningen i
sina översiktsplaner. För detta arbete är det viktigt att Boverket, SGU och
Naturvårdsverket senast 2003 tagit fram en nationell handbok med metoder och underlag
för vattenplanering. (SOU 2000:52).

Miljömålskommittén betonar dock att även regionala vattenförsörjningsplaner bör tas
fram inom varje länsstyrelse eller vattendistrikt (SOU 2000:52). 2007 föreslog SGU att
regeringen skulle ge Länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala
vattenförsörjningsplaner till år 2015. Mot bakgrund av detta föreslog Miljömålsrådet i
sin fördjupade utvärdering av miljömålen 2008 att regionala vattenförsörjningsplaner
ska tas fram. Regeringen har därefter fastslagit betydelsen av sådana planer, men inte
gett något konkret uppdrag för att ta fram dem (SGU 2010). I Miljömålskommittén
förslag betonas vikten av att dessa frågor lyfts mer i samhällsplaneringen: ”Allmänt bör
vattenförsörjningsfrågorna få en mer central roll i samhällsplaneringen och skyddet
kring viktiga vattenförsörjningsområden stärkas” (SOU 2000:52).
Enligt Miljömålskommittén (SOU 2000:52) bör en vattenförsörjningsplan innehålla
effektivitetsåtgärder för att minska vattenförbrukningen samt skyddsbestämmelser och
förbättringsåtgärder för samtliga dricksvattentäkter. Då det har saknats tydliga riktlinjer
för vad en vattenförsörjningsplan bör innehålla och hur de kan tas fram har SGU (2010)
tagit fram en rapport med förslag till en arbetsmodell för vattenförsörjningsplaner. Där
poängteras att översiktsplaner och andra plandokument i huvudsak endast omfattar
vatten i form av befintliga allmänna vattentäkter. Vattenförsörjningsplanerna föreslås
därför omfatta samtliga tillgängliga vattenresurser och särskilt lyfta lyfta fram de
resurser som kan nyttjas för att möta det befintliga och framtida dricksvattenbehovet.
Syftet med en vattenförsörjningsplan är att garantera tillgången till dricksvatten ur ett
flergenerationsperspektiv.
SGU (2010) föreslår att en vattenförsörjningsplan består av två delar:
1. En översikt med både karta och text som visar vilka vattenresurser som finns
samt hur det befintliga och framtida vattenbehovet ser ut för det aktuella
området. Alla vattenresurser, både yt- och grundvatten, bör omfattas och
4

beskrivas utifrån kapacitet och kvalitet samt sårbarhet och naturliga barriärer.
Likaså bör samtliga invånare och verksamheter omfattas i beskrivningen av
vattenbehovet.
2. En prioritering med karta och beskrivande text som visar vilka vattenresurser
som prioriteras för den befintliga och framtida vattenförsörjningen, baserat på
hur behoven ser ut. Områden med vattenbrist eller kvalitetsproblem bör
identifieras. Olika framtidsscenarier och lösningar bör diskuteras och både
prioriterade och icke prioriterade vattenresurser bör motiveras.
För att få ett långsiktigt perspektiv måste framtida risker, inte minst klimatförändringar,
vägas in i vattenförsörjningsplanerna. Det kan därför vara värdefullt att samordna
vattenförsörjningsplaneringen med klimatanpassningsarbete (SGU 2010).
Länsstyrelserna har tillgång till information om vattenresurser via de centrala
myndigheterna och SGU (2010) förordar därför att de tar initiativ till arbetet med
regionala vattenförsörjningsplaner. Kommunerna har ofta mer kunskap om de tekniska
systemen och behöver de regionala vattenförsörjningsplanerna som underlag för att på
ett bättre sätt kunna fokusera på att skydda sina vattenresurser.

4.2 Andra planer och bestämmelser
Vattenförsörjningsplanen utgör ett viktigt underlag till andra plandokument och
underlättar arbetet med till exempel vattenplaner (se 4.2.2) och VA-planer (se 4.2.3).
Den kan också ingå som en del i andra planer, exempelvis i översiktsplanen (se 4.2.1)
där en redogörelse för avsedd vattenanvändning ska finnas med (SGU 2010). De olika
planerna överlappar varandra till viss del, vilket illustreras i figur 1.

Figur 1: Principiell bild över hur översiktsplan, vattenplan, VA-plan och vattenförsörjningsplan kan
förhålla sig till varandra. Källa: Havs- och vattenmyndigheten 2014.
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4.2.1

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan. Planen ska redogöra för den avsedda användningen av mark- och
vattenområden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det ska
också framgå hur översiktsplanen är avsedd att beaktas och samordnas med andra
relevanta mål, planer och program som har betydelse för hållbar utveckling inom
kommunen.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den är kommunens viktigaste
övergripande dokument vad gäller mark- och vattenanvändning och ger vägledning i
beslut om bland annat bygglov (Havs- och vattenmyndigheten 2014). Många gånger
ligger översiktsplanernas huvudfokus på markfrågor, men det är lika viktigt att
vattenfrågorna beaktas (Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010).
4.2.2

Vattenplan

Begreppet vattenplan kom till innan EU:s ramdirektiv för vatten kom och det kan ses
som ett tidigt försök att börja planera utifrån avrinningsområden (SOU 1980:39).
Vattenplaner har vanligen ett brett angreppssätt och rör vattenplanering för olika
ändamål såsom rekreation, bevarande av naturvärden och dricksvattenförsörjning
(Länsstyrelsen i Jönköpings län 2010). Det finns ingen vedertagen definition av vad en
vattenplan är och de kan därför se olika ut i olika kommuner, men syftet är att redogöra
för hur kommunen ska efterleva miljökvalitetsnormerna för vatten. Havs- och
vattenmyndigheten (2014) förespråkar därför att planen ska ha en helhetssyn på
vattenfrågorna.
Andra styrdokument såsom vattenöversikt, vattenprogram eller vattenstrategi liknar ofta
vattenplaner och kan utgöra delar av en heltäckande vattenplan (Havs- och
vattenmyndigheten 2014).
4.2.3

VA-plan

En VA-plan beskriver hur dricksvattenförsörjning och omhändertagande av
avloppsvatten ska ordnas inom kommunen. Det finns inga juridiska krav på att en
kommun ska ha en VA-plan, men den är ett viktigt styrmedel för att effektivt kunna
genomföra nödvändiga åtgärder (Havs- och vattenmyndigheten 2014). VA-planen utgör
underlag för planering av VA-verksamheten och är därför mer tekniskt inriktad än
vattenförsörjningsplanen (SGU 2010).
Förutom att VA-planen också involverar avloppsvatten kan skillnaden mellan den och
vattenförsörjningsplanen beskrivas som att vattenförsörjningsplanen fokuserar på de
naturgivna dricksvattenresurserna, medan VA-planen fokuserar på de tekniska system
som behövs för att använda eller skydda dessa resurser. Av den anledningen föreslår
SGU (2010) också att information om vattenskyddsområden kan lyftas i VA-planen
hellre än i vattenförsörjningsplanen, eftersom sådan information handlar om hur
vattenresurserna ska skyddas.
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4.3 Vattenförvaltningen i Sverige
EU:s ramdirektiv för vatten (EU-kommissionen 2000)
syftar till att nå en hållbar förvaltning av våra
vattenresurser och innebär att hela EU styrs av en
gemensam vattenpolitik. Direktivet anger vilka mål
som måste uppnås, men det är upp till varje
medlemsland att implementera det.
2004 infördes ramdirektivet för vatten i svensk
lagstiftning genom bland annat
vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660).
Införandet av direktivet innebar flera förändringar för
vattenarbetet i Sverige. Istället för att utgå från de
administrativa gränserna delades landet in i fem
vattendistrikt utifrån vattnets avrinningsområden (se
figur 2). I varje distrikt har en länsstyrelse utsetts till
vattenmyndighet (se tabell 1), vilken ansvarar för
samordningen av arbetet i det egna distriktet.

Figur 2: Sveriges fem vattendistrikt.
Källa: Vattenmyndigheterna 2015,
internet.

På varje vattenmyndighet finns en vattendelegation som består av sakkunniga
representanter utsedda av regeringen (Vattenmyndigheterna 2015, internet).
Vattendelegationen fattar beslut om specifika frågor som rör distriktet såsom
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram, enligt arbetsordning för respektive
vattendelegation. Varje länsstyrelse har också ett beredningssekretariat som står för det
praktiska arbetet på regional nivå och hjälper vattenmyndigheten att genomföra
vattenförvaltningsförordningen. Beredningssekretariaten samarbetar också med
kommuner och andra vattenintressenter.
Vattenförvaltningen i Sverige bedrivs i sexåriga arbetscykler som innehåller en rad
arbetsmoment. Första cykeln avslutades 2009 och enligt Vattenmyndigheterna (2015,
internet) låg fokus på kunskapsbyggande kring våra vatten och hur vattenkvalitén kan
förbättras. Den andra cykeln som avslutas 2015 har fokuserat på att få ett fördjupat
kunskapsunderlag och kvalitetssäkring av vattenmiljödata. Under 2015 pågår samråd för
den tredje cykeln och beslut om den fattas i december.
Målet med vattenförvaltningen är att samtliga vattenförekomster i landet ska nå en god
vattenstatus med avseende på både kvantitet och kvalitet (Havs- och vattenmyndigheten
2014).
Tabell 1. Vattendistrikt och ansvariga vattenmyndigheter. Källa: Vattenmyndigheterna (2015, internet).
Bottenvikens vattendistrikt

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Bottenhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Norra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Södra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelsen i Kalmar län

Västerhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
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4.4 Ansvarsfördelning
Ansvaret för vattenfrågor är fördelat på en mängd olika instanser. Lagen om allmänna
vattentjänster (SFS 2006:412) syftar till att ”säkerställa att vattenförsörjning och avlopp
ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors
hälsa eller miljön”. Det innebär bland annat att kommunerna är skyldiga att tillgodose
behovet av vattentjänster genom att ordna och driva allmänna vatten- och
avloppsanläggningar. Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för att kommunen fullgör denna
skyldighet, medan kommunen ansvarar för tillsynen över sina anläggningar, enligt
egenkontrollförordningen (SFS 1998:901).
Livsmedelsverket (2015, internet) är ansvarig myndighet för vatten som livsmedel och
ansvarar för nationell samordning av dricksvattenfrågor, främst med avseende på
klimatanpassning och kris- och beredskapsplanering. De är också ansvariga för delar av
den offentliga kontrollen av dricksvatten. Livsmedelsverket har tagit fram föreskrifter
om dricksvatten (SLVFS 2001:30) som omfattar alla anläggningar för allmän
dricksvattenförsörjning.
Flera nationella myndigheter har ansvar för miljökvalitetsmål som rör våra
vattenresurser. Några är också utsedda att ansvara särskilt för uppföljning och
utvärdering av målen. På Naturvårdsverkets webbplats miljömål.se (Naturvårdsverket
2014b, internet) framgår till exempel att Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för
målet levande sjöar och vattendrag och SGU för målet grundvatten av god kvalitet.
Naturvårdsverket har bland annat ansvar för målet begränsad klimatpåverkan och
samordnar också den nationella miljömålsuppföljningen.
Även om det finns en uttalad ansvarsfördelning så är gränssnitten sällan tydliga. Det
pågår ett antal olika utredningar, däribland Dricksvattenutredningen (Kommittédirektiv
2013:75) som syftar till att identifiera utmaningarna för en säker dricksvattenförsörjning
i landet. Utredningen ska bland annat se över rollfördelningen och samordningen av
dricksvattenfrågor. Oklarheter med avseende på ansvarsfördelning kan också uppstå
exempelvis då en vattenresurs ligger i flera kommuner, eller till och med i flera län. Det
är därför viktigt att ha ett bra samarbete över kommun- och länsgränser.

4.5 Ekonomiska och politiska styrmedel
I Sverige finns generellt sett god tillgång till vatten. Delar av landet har dock problem
med vattenbrist eller bristande vattenkvalitet, vilket ofta är ett resultat av ojämn
fördelning av vattenresurser. Det är svårt att ändra de naturgivna förutsättningarna och
SGU (2010) poängterar att det därför är desto viktigare att ha en god planering utifrån
de vattenresurser som finns och hur dessa kan komma att påverkas av
klimatförändringar och andra faktorer.
Investeringar för säkrare dricksvattenförsörjning lönar sig på lång sikt. Internationellt
sett är varje dollar som investeras i vattensektorn värd i genomsnitt åtta dollar i form av
förbättrad hälsa och ökad produktivitet (UNDP [United Nations Development
Programme] 2006). Trots detta uppkommer många vattenrelaterade problem till följd av
just otillräcklig finansiering som resulterar i kortsiktiga lösningar och bristande
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infrastruktur för vatten. Miljömålskommittén (SOU 2000:52) påpekar att kostnaderna
för ett förebyggande regionalt vattenarbete är betydligt lägre än att åtgärda uppkomna
skador på vattentäkter.
Ett exempel på dricksvattenproblem som orsakat stora samhällskostnader är utbrottet av
cryptosporidium i Östersund 2011. Utbrottet orsakades sannolikt av att avloppsvatten
gått ut i dagvattensystemet och förorenat dricksvattnet, vilket resulterade i att 27 000
människor blev sjuka. Enligt Lindberg et al. (2011) fanns vid tidpunkten ingen färdig
plan för reservvattenförsörjning och endast ett fåtal verksamheter kunde erbjudas
nödvatten. Samhällskostnaderna för utbrottet har beräknats till ca 220 miljoner kronor.
I många avseenden är vattenrelaterade problem främst en politisk fråga. UNDP (2006)
poängterar att länder med god vattentillgång och god ekonomi kan ha brister i sin
vattenförsörjning och ofta handlar det helt enkelt om vilka politiska prioriteringar som
görs. En viktig faktor för att nödvändiga investeringar ska göras är att det finns
ekonomiska incitament. EU:s ramdirektiv för vatten (EU-kommission 2000)
uppmuntrar till användning av ekonomiska styrmedel genom bland annat krav på
kostnadseffektiva åtgärdsprogram och principen om att förorenaren betalar.

4.6 Risk och sårbarhet
Vattenbrist och bristande vattenkvalitet kan bero på faktorer som naturligt låg
grundvattenbildning eller hög förekomst av vissa ämnen i berggrunden, men kan också
uppkomma till följd av exempelvis överuttag, föroreningsolyckor eller påverkan av
olika verksamheter. Lindhe (2008) lyfter ett antal risker som väntas bli mer sannolika i
framtiden – däribland klimatförändringar, nya kemikalier, konflikter och sabotage.
Det går inte att skydda sig mot alla potentiella hot mot vattenförsörjningen, men genom
en bra riskanalys kan rätt åtgärder vidtas för att hålla riskerna på en acceptabel nivå.
Riskanalysen bör därför omfatta hela dricksvattensystemet, från råvatten till färdigt
dricksvatten, och ge en samlad bild av vilka risker som finns (WHO [World Health
Organization] 2011).
En vanlig definition av risk är den sammanvägda bedömningen av konsekvenserna av
en viss händelse och sannolikheten för att denna händelse ska inträffa (ISO
[International Organization for Standardization] 2009). Slovic (1999) påpekar dock att
det även är viktigt att ta hänsyn till hur risk uppfattas. Det är inte ovanligt att
beslutsfattande försvåras av att politiker, tjänstemän, forskare och allmänheten har olika
uppfattningar om vad risk innebär. Slovic lyfter ett exempel där US Environmental
Protection Agency (EPA) har lagt stora delar av sin budget på omhändertagande av
farligt avfall, trots att experter pekat ut andra faror som allvarligare miljö- och
hälsorisker. EPA:s prioritering grundade sig främst på att allmänheten uppfattade farligt
avfall som en större risk.
Det finns flera studier som visar att faktorer som kön, etnicitet och politisk tillhörighet
har en stark koppling till riskbedömning, vilket påverkar även den bedömning som görs
av experter. Beroende på hur en risk formuleras kommer också olika åtgärder att verka
lämpligast att vidta och definiering och formulering av risk kan därför ses som en form
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av maktutövande. Slovic (1999) poängterar vikten av att inkludera en mångfald av
människor i arbetet och anser att allmänheten i större utsträckning bör inkluderas i
riskbedömningar och beslutsfattande.
4.6.1

Påverkan av ett förändrat klimat

Havsnivåerna stiger i allt snabbare takt och kommer troligen att fortsätta göra så.
Globalt sett steg nivåerna nästan dubbelt så fort under perioden 1993-2010 som under
perioden 1901-2010 (IPCC [Intergovernmental Panel on Climate change] 2013). Enligt
SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) beräknas den totala
havshöjningen fram till år 2100 bli mellan 18 och 59 cm. Det finns dock resultat som
tyder på högre nivåer än så och vissa modelleringar visar också att haven runt Sverige
beräknas stiga mer än det globala medelvärdet (SMHI 2009). En förhöjd havsnivå
kombinerat med stort grundvattenuttag ökar risken för saltvatteninträngning i kustnära
vattentäkter och brunnar (Olofsson3). I stora delar av Sverige motverkas havshöjningen
av landhöjning. Den sker genom att jordskorpan återvänder till sitt ursprungliga läge
efter att ha tryckts ned av inlandsis, och höjningen är därför störst där isen var som
tyngst (MSB [Myndigheten för samhällsskydd och beredskap] 2014, internet). I delar av
södra Sverige sker idag istället en landsänkning och i bland annat Blekinge har problem
med saltvatteninträngning rapporterats (Länsstyrelsen i Blekinge län 2011).
Den globala medeltemperaturen beräknas fortsätta stiga under hela 2000-talet och
nederbördsvariationerna förväntas öka (IPCC 2013). Enligt EEA (European
Environment Agency, 2015) väntas torra och halvtropiska regioner bli ännu torrare med
kraftigt minskad vattentillgång som följd, medan de nordliga breddgraderna kommer få
en ökad nederbördsmängd med mer extremväder och översvämningar. Detta riskerar att
försämra vattenkvalitén i såväl kustnära som icke kustnära områden.
Trots en totalt sett ökad nederbörd beräknas tidsvariationerna bli större, vilket innebär
längre perioder av torka. Olofsson³ poängterar att grundvattennivåerna i Sverige redan
idag sjunker under de månader som växterna tar upp mycket vatten, samtidigt som
grundvattenbildningen är liten. I framtiden beräknas dessa perioder bli längre, vilket kan
leda till ökad konkurrens om vattnet.
4.6.2

Påverkan av miljöfarlig verksamhet

All verksamhet som kan orsaka utsläpp till mark, luft eller vatten klassas som
miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:808). Exempel på sådana verksamheter är jordbruk,
gruvdrift, pappersmassaindustri m.m. (SFS 2013:251). Genom utsläpp av föroreningar
kan kvaliteten i grund- och ytvattenresurser inom avrinningsområdet påverkas. Många
gånger är dessa verksamheter dessutom stora vattenanvändare, vilket riskerar att också
försämra tillgången till vatten.

3

Bo Olofsson, professor på KTH. Föreläsning inom kursen Dricksvattensäkerhet och tillsyn,
Stockholms universitet, 2014-05-10.
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4.7 Dricksvattensäkerhet
Om stora delar av en region är beroende av en och samma vattenresurs kan
konsekvenserna bli stora om en allvarlig förorening eller annan påverkan skulle inträffa.
VAS-rådet (2015a) framhäver att ett centraliserat vattenförsörjningssystem kan vara
väldigt sårbart. För att minska omfattningen av eventuella konsekvenser är det viktigt
att ha god beredskap och säkerställa att det finns flera möjligheter att tillgodose behovet
av vatten.
Genom att utforma vattenverk och vattenledningar så att delar av systemet är oberoende
av varandra erhålls ett viss skydd mot påverkan på själva anläggningen. Det är dock
viktigt att också säkerställa tillgången till reservvatten. VAS-rådet (2011) betonar att
vattenförsörjningen bör inkludera flera vattenresurser som inte är beroende av varandra.
För att behålla en god vattenkvalitet i de vattenresurser som används eller kan komma
att användas för dricksvatten i framtiden bör vattenskyddsområden för dessa fastställas,
enligt Naturvårdsverket (2011).

4.8 Integrerad vattenförvaltning
För att nå en hållbar vattenförvaltning måste allt vatten inom ett sammanhängande
hydrologiskt system inkluderas i arbetet. Detta benämns ofta som integrerad
vattenförvaltning och innebär att arbetet har ett helhetsgrepp om vatten
(Vattenmyndigheterna, u.å.). Planeringen utgår från avrinningsområden och samtliga
faktorer som kan påverka eller påverkas av vattnets kvalitet, kvantitet eller ekologi bör
beaktas.
En viktig grund för en integrerad vattenförvaltning är också att ha en bred kunskapsbas
och nyttja expertis från olika ämnesområden (Vattenmyndigheterna, u.å.). Nordström4
påpekar att mycket av arbetet inom vattenförsörjningsplanering görs av
samhällsplanerare som är samhällsvetare och då behövs till exempel naturvetenskaplig
kompetens som stöd. Hedelin (2008) menar att det ämnesöverskridande arbetet kan
utökas genom att i större utsträckning engagera personer med tvärvetenskaplig
bakgrund.
En annan viktig faktor för att ha en bred förankring i arbetet är att ta tillvara på lokal
kunskap. Olsson & Folke (2001) framhäver att personer som bor eller verkar i ett
område ofta har mer detaljerad kunskap än vad olika typer av övervakningsdata kan ge
och ofta har den lokala kunskapen också ansamlats under en längre tidsperiod. Det är
därför viktigt att ha en strategi för hur lokala aktörer ska involveras i arbetet. Enligt
Cash & Moser (2000) är detta ofta svårare i regionalt än i kommunalt arbete. För att få
en så bred förankring som möjligt och erhålla olika viktiga perspektiv bör de aktörer
som involveras i en planeringsprocess representera en bred skala av såväl sakintressen
som ideologiska inriktningar (Hedelin 2007).
Enligt Raik et al. (2008) kan införandet av samtalsdemokrati – den form av demokrati
som innebär att beslutsfattare och medborgare tar en mer aktiv roll i samhället och som
4

Anders Nordström, universitetslektor på Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.
Epostkontakt, 2015-01-28.
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syftar till att nå konsensus genom rationella samtal – förstärka existerande
maktstrukturer i samhället. Detta kan försvåra ett demokratiskt deltagande. Genom att
inhämta kunskap från ett brett fält erhålls också många olika värderingar och synsätt,
vilket kan resultera i att konflikter uppstår. Hedelin (2007) påpekar att alla
beslutsfattande processer präglas av viss osäkerhet då det alltid finns information som
inte kunnat beaktas. Hon menar därför att planering för vatten bör innefatta
systematiska strategier för att motverka ojämna maktförhållanden och för att hantera
olika typer av konflikter och osäkerheter. Detta lyfts också av Hirschman (1994) som
poängterar att skilda värderingar och konflikter ofta ses som problem i beslutsfattande
processer, trots att det utgör en viktig och naturlig del av det demokratiska samhället.
Genom att ha en strategi för att hantera detta kan risken för att olika ideologiska
inriktningar utesluts ur arbetet motverkas.
Åtgärder för att främja ett brett deltagande sätts ofta in sent i planeringsprocesser, vilket
försämrar de faktiska möjligheterna att påverka ett beslut. Enligt Diduck & Sinclair
(2002) bör därför olika aktörer involveras så tidigt som möjligt, medan processen är i
sin mest kritiska fas och arbetet fortfarande kan ta olika riktningar.
Utifrån principerna om bred förankring och brett deltagande i planeringsprocesser har
Hedelin (2008) analyserat och bedömt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt Hedelin
skapar direktivet inga formella hinder för att planera för hållbar vattenanvändning, men
det ger heller inte några direkta förutsättningar. Det juridiska stödet för att exempelvis
inkludera ämnesöverskridande kunskap och främja demokratiskt deltagande är svagt,
vilket ytterligare ökar betydelsen av en genomtänkt och strukturerad planering.
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5 METOD
Detta arbete har en kvalitativ ansats och grundar sig till stor del på intervjuer och analys
av myndighetsdokument.
Arbetet har genomförts i två steg: 1) kartläggning av innehåll i befintliga regionala
vattenförsörjningsplaner och 2) kartläggning av tillvägagångssätt för framtagande och
implementering av regionala vattenförsörjningsplaner. Genom att analysera resultatet av
dessa kartläggningar har en bedömning av vilka strategier som är verkningsfulla i
arbetet med regionala vattenförsörjningsplaner kunnat göras.

5.1 Kartläggning av innehåll i befintliga regionala
vattenförsörjningsplaner
Kartläggningen av innehållet i befintliga regionala vattenförsörjningsplaner syftar till att
få en samlad bild av hur vattenförsörjningsplanerna ser ut. Det finns ingen uttalad
vägledning för framtagandet av vattenförsörjningsplaner, men SGU:s rapport 2009:24
(SGU 2010) ger anvisningar om innehållet och har i detta arbete bedömts som ett bra
underlag för framtagandet av nya vattenförsörjningsplaner. Kartläggningen av innehållet
utgår därför från de aspekter som SGU föreslår att en vattenförsörjningsplan ska ta upp
(se avsnitt 4.1).
För att kartlägga innehållet i de regionala vattenförsörjningsplanerna har en kvalitativ
bedömning av dessa gjorts, i syfte att få en helhetsförståelse för innehållet i planerna.

5.2 Kartläggning av tillvägagångssätt för framtagande och
implementering av regionala vattenförsörjningsplaner
För att kartlägga hur befintliga regionala vattenförsörjningsplaner har tagits fram och
implementerats har kvalitativa intervjuer genomförts med personer på länsstyrelser och
kommuner. Beskrivning av vilka som har intervjuats finns i avsnitt 5.3.1 samt i bilaga 1.
Intervjuerna har varit semistrukturerade och i huvudsak handlat om arbetsprocessen.
Frågor om planernas innehåll ställdes också, i syfte att ge stöd åt den bedömning som
gjorts av innehållet i föregående steg.
Intervjuerna har genomförts via telefon. De har spelats in och därefter transkriberats och
analyserats. Analysen av de transkriberade intervjuerna gjordes genom att manuellt
strukturera och kategorisera de olika citaten i Excel. Det är den metod som Gillham
(2008) förespråkar. Det finns flera datorprogram som syftar till att underlätta
systematisk analys av kvalitativ data, men Gillham rekommenderar att sådana endast
används om antalet transkriptioner är mycket stort – delvis på grund av att värdet inte
motsvarar kostnaden för att köpa programmet och tiden det tar att lära sig det, men
främst för att ett datorprogram kan begränsa förståelsen för och tolkningen av
materialet.
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5.3 Avgränsningar
5.3.1

Geografisk avgränsning

Kartläggningen av innehållet omfattar de regionala vattenförsörjningsplanerna för
följande regioner: Dalarnas län, Göteborgsregionens kommunalförbund, Kalmar län,
Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Västerbottens län och Östergötlands län.
Dessa är de regionala vattenförsörjningsplaner som vid arbetets början var färdigställda
och fanns tillgängliga via respektive läns eller kommunalförbunds hemsida. För att
förenkla läsbarheten i texten kommer Göteborgsregionens kommunalförbund hädanefter
benämnas som ”länsstyrelse” eller ”län”, trots att det är ett kommunalförbund och
endast utgör en del av ett län.
Utöver ovan nämnda planer finns ett antal planer som håller på att tas fram eller ligger
ute på remiss, men dessa har inte inkluderats i arbetet. Denna avgränsning gjordes dels
av tidsmässiga skäl, men också för att kartläggningen av innehållet kan bli missvisande
om den görs på en plan som inte är färdigställd. Det går sannolikt heller inte att få någon
information kring implementeringen av dessa planer.
För kartläggningen av tillvägagångssätt genomfördes intervjuer med sex av ovan
nämnda län: Göteborgsregionens kommunalförbund samt länsstyrelserna i Kalmar,
Kronoberg, Norrbotten, Skåne och Västerbotten. Intervjuerna har genomförts med den
person på respektive länsstyrelse som varit projektledare eller på annat sätt haft ett
huvudansvar för framtagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen. Ursprungligen
planerades intervjuer med samtliga län som har en vattenförsörjningsplan, men av
tidsskäl gjordes denna avgränsning. De intervjuade länen har emellertid bedömts ha en
bra geografisk spridning och varierande förutsättningar för sin vattenförsörjning, vilket
ger en god representativitet även om inte samtliga län med en vattenförsörjningsplan har
intervjuats.
Intervjuer har också genomförts med länsstyrelserna i Örebro och Stockholm. Dessa län
har ingen vattenförsörjningsplan, men bedömdes kunna tillföra viktiga perspektiv. I
Örebro pågår ett projekt, Vätternvattenprojektet, där möjligheten att ta vatten från
Vättern utreds (Länsstyrelsen i Örebro län 2015, internet). Det är ett sätt att arbeta
långsiktigt med sin vattenförsörjning och arbetet har utförts under liknande former som
vid framtagandet av flera regionala vattenförsörjningsplaner. I Stockholm har en
kartläggning av länets dricksvattenförekomster gjorts och sammanställts i rapporten
”Dricksvattenförekomster i Stockholms län” (VAS-rådet 2009). Den kan utgöra ett bra
underlag till en regional vattenförsörjningsplan och framtagandet av en sådan har också
diskuterats mycket inom länet (VAS-rådet 2015b). Dessa två intervjuer genomfördes
med projektledaren för Vätternvattenprojektet i Örebro samt Miljödirektören på
länsstyrelsen i Stockholms län.
De regionala vattenförsörjningsplanerna ska utgöra underlag till kommunerna och för
att få inblick i om och hur planerna används där har även intervjuer med ett antal
kommuner genomförts. Eftersom det är viktigt att vattenförsörjningsfrågan arbetas in i
kommunernas översiktsplaner genomfördes intervjuerna i huvudsak med en tjänsteman
på respektive kommuns plankontor. I vissa fall har dessa personer hänvisat vidare till
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någon annan – ibland på miljökontoret – och därför har ibland mer än en person
intervjuats på varje kommun.
Tretton intervjuer har genomförts i totalt tio kommuner i Göteborgsregionen, Kronoberg
respektive Västerbotten. Dessa län har valts för att få en bra geografisk spridning, täcka
in län som arbetat på olika sätt med att ta fram sin plan, samt täcka in både länsstyrelser
och kommunalförbund. Kommunerna som valdes ut i dessa län är kommuner som enligt
uppgift på kommunens hemsida har påbörjat arbetet med en förnyad översiktsplan efter
att den regionala vattenförsörjningsplanen tagits fram. Dessa kommuner är Alingsås,
Göteborg, Lerum, Öckerö, Dorotea, Lycksele, Robertsfors, Tingsryd, Växjö och
Älmhult. Figur 3 sammanfattar vilka län och kommuner som har inkluderats i arbetet.
Samtliga intervjuer finns angivna i bilaga 1.

Figur 3: Län, regioner och kommuner som har inkluderat i arbetet.

5.3.2

Innehållsmässig avgränsning

Att exempelvis undersöka hur länsstyrelserna och kommunerna har arbetat med andra
regionala planer, eller hur andra länder har arbetat med liknande planer, hade kunnat
tillföra fler perspektiv och ge en starkare bedömning av vilka strategier som är
verkningsfulla i ett sådant här arbete. Av tidsmässiga skäl har detta arbete dock
avgränsats till att endast omfatta regionala vattenförsörjningsplaner. Detta har varit
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utgångspunkten även i de intervjuer som genomförts med kommuner och länsstyrelser
som inte har en regional vattenförsörjningsplan.
Kartläggningen av innehållet hade kunnat vara ännu mer omfattande, men har
avgränsats till att utgå från de aspekter som föreslås av SGU (2010). Detta gjordes för
att kartläggningen skulle kunna göras systematiskt och få ett enhetligt upplägg i de
sammanfattande tabeller som finns i resultatdelen (se tabell 4-8).
Kartläggningen av tillvägagångssätt har utgått från aspekterna om bred förankring och
ett brett deltagande i planeringsprocesser, som i avsnitt 4.8 nämns som viktiga för en
integrerad vattenförvaltning. Dessa aspekter har varit huvudfokus för de intervjuer som
genomförts.

5.4 Potentiella felkällor
Som redan nämnts kan de avgränsningar som gjorts i detta arbete innebära att värdefull
information inte har beaktats. Detta kan medföra att innehållet i eller arbetet med en
plan framställs på ett ofullständigt sätt. Det bör också poängteras att om en regional
vattenförsörjningsplan inte tar upp vissa av de aspekter som detta arbete utgår från, så
kan vattenförsörjningsarbetet mycket väl ändå vara bra. Dels kan nämnda aspekter tas
upp i andra dokument och sammanhang och dels kan andra aspekter än de som nämns i
detta arbete vara viktiga för att nå ett fungerande vattenförsörjningsarbete.
För de flesta av intervjuerna har det inte varit praktiskt möjligt att genomföra personliga
intervjuer och samtliga intervjuer har därför genomförts via telefon. Gillham (2008)
poängterar att detta begränsar interaktionen med intervjupersonerna, vilket kan påverka
både vilka svar som ges och hur svaren tolkas. Vidare kan analysen av en intervju aldrig
vara objektiv. Analyserna har genomförts på ett systematiskt sätt, men det går ändå inte
att bortse från att det finns ett visst mått av subjektivitet som avspeglar de tolkningar
som görs. Detta kan till exempel påverkas av det intryck som en intervjuperson gav,
eller av hur en vattenförsörjningsplan uppfattades då den lästes.
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6 RESULTAT
Flera länsstyrelser har en regional vattenförsörjningsplan och andra arbetar med att ta
fram en. Tabell 2 redogör för var de olika länen befinner sig i processen med att ta fram
en vattenförsörjningsplan, enligt information via respektive läns hemsida. Viktigt att
komma ihåg är att de som inte har en vattenförsörjningsplan kan ha andra motsvarande
planer och på olika sätt ändå arbeta med planering för dricksvattenförsörjning.
Som tidigare nämnts i avsnitt 5.3.1 (geografisk avgränsning) inkluderar benämningarna
”länsstyrelse” och ”län” även resultat från Göteborgsregionens kommunalförbund.
Tabell 2. Sammanställning av var länen befinner sig i processen med att ta fram en
vattenförsörjningsplan. Sammanställningen gjordes 2015-06-10.
Län/region

Status

År

Dalarnas län

Har färdigställd vattenförsörjningsplan

Utkom 2012

Göteborgsregionens kommunalförbund* Har färdigställd vattenförsörjningsplan

Utkom 2014

Kalmar län*

Har färdigställd vattenförsörjningsplan

Utkom 2013

Kronobergs län*

Har färdigställd vattenförsörjningsplan

Utkom 2012

Norrbottens län*

Har färdigställd vattenförsörjningsplan

Utkom 2013

Skåne län*

Har färdigställd vattenförsörjningsplan

Utkom 2012

Västerbottens län*

Har färdigställd vattenförsörjningsplan

Utkom 2013

Östergötlands län

Har färdigställd vattenförsörjningsplan

Utkom 2014

Jämtlands län

Har remissversion av vattenförsörjningsplan

Utkom 2013

Jönköpings län

Har remissversion av vattenförsörjningsplan (ev färdig)

Utkom 2014

Gävleborgs län

Har remissversion av vattenförsörjningsplan

Utkom 2015

Blekinge län

Pågående arbete med att ta fram vattenförsörjningsplan

2013-2016

Hallands län

Pågående arbete med att ta fram vattenförsörjningsplan

2013-2015

Västernorrlands län

Pågående arbete med att ta fram vattenförsörjningsplan

2015

Stockholms län*

Rapport som utgör visst underlag till vattenförsörjningsplan Utkom 2009

Örebro län*

Pågående projekt för att ta dricksvatten från Vättern

Gotlands län

Har ingen vattenförsörjningsplan

Södermanlands län

Har ingen vattenförsörjningsplan

Uppsala län

Har ingen vattenförsörjningsplan

Värmlands län

Har ingen vattenförsörjningsplan

Västmanlands län

Har ingen vattenförsörjningsplan

Västra Götalands län**

Har ingen vattenförsörjningsplan

2008-pågående

* Har intervjuats i detta arbete.
** För delar av Västra Götalands län finns en regional vattenförsörjningsplan som har tagits fram av
Göteborgsregionens kommunalförbund, vari 13 av länets 49 kommuner ingår.

6.1 Motiv för att ta fram en vattenförsörjningsplan
I Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2009-2015 omnämns framtagandet av
vattenförsörjningsplaner som en åtgärd för att skydda dricksvattenförsörjningen.
Vattenmyndigheterna gör dock inte en lika distinkt skillnad mellan
vattenförsörjningsplan och VA-plan som SGU (2010) gör. I samtliga
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vattenmyndigheters åtgärdsprogram listas ett antal åtgärder som behöver genomföras av
myndigheter och kommuner. Åtgärd 37 i programmen anger att ”kommunerna behöver,
i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsplaner, särskilt i områden
som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status
eller god kvantitativ status” (Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt 2009,
m.fl.) Trots att åtgärden omfattar vatten- och avloppsplaner uppgav flera av de
intervjuade länsstyrelserna att åtgärdsprogrammet var en viktig anledning till att de
beslutat att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. Enligt Livsmedelsverket (2011)
har åtgärden medvetet givits en öppen formulering för att inte utesluta några planer,
utan istället ge utrymme för flera olika planer att komplettera varandra. Syftet med
åtgärden är att en eller flera sammanhängande planer tillsammans ska bidra till att nå
fastställda miljökvalitetsnormer för vatten.
De nationella miljömålen Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och
vattendrag är en annan betydande anledning till att ta fram vattenförsörjningsplaner. I
uppföljningen till målen anges att vattenförsörjningsplaner är en viktig åtgärd för att nå
målen. För minst ett av länen har detta också specificerats ytterligare i de regionala
miljömålen.
Åtgärdsprogrammens och Miljömålsuppföljningens uppmaningar att ta fram
vattenförsörjningsplaner kan betraktas som nationella rekommendationer som riktar sig
till samtliga kommuner och län. Det som främst motiverar till att ta fram en regional
vattenförsörjningsplan tycks emellertid vara att behovet av en mer samordnad planering
tydliggörs genom olika hot och risker mot länets vattenförsörjning. Ett sådant exempel
är påverkan av klimatförändringar som kan ge negativa effekter på
dricksvattenförsörjningen. Hot mot dricksvattenförsörjningen på grund av
klimatförändringar nämndes av flera intervjuade och i Kalmar län var det den främsta
bakomliggande anledningen till att en vattenförsörjningsplan togs fram (intervju 5). Ett
annat exempel på att uppmärksammade risker skapar motivation ses i Norrbotten, där
ett cryptosporidiumutbrott i grannlänet ledde till att en dricksvattengrupp startades upp,
vilken senare initierade arbetet med en vattenförsörjningsplan (intervju 2).
I viss utsträckning har också motstående intressen kring vattenresurserna, såsom
grustäktsverksamhet och bevattning för jordbruk, nämnts som bidragande anledningar
till att ta fram en vattenförsörjningsplan. Detta har främst tagits upp av de mer
tätbefolkade länen. I de län där befolkningen snarare minskar än ökar ses inte detta som
något stort problem, även om det poängteras att lokala problem kan uppstå och att
viktiga vattenresurser måste skyddas.
Det finns flera bestämmelser, bland annat i miljöbalken och plan- och bygglagen, som
anger att länsstyrelsen ska förse sina kommuner med planeringsunderlag. Samtliga
intervjuade betonade att detta är huvudsyftet med den regionala
vattenförsörjningsplanen. Det nämns att den också ska användas internt vid
handläggning av olika ärenden, men i huvudsak är den tänkt att underlätta
kommunernas arbete med vattenförsörjningsplanering och stärka vattensamarbetet
mellan kommuner och mellan kommun och länsstyrelse. I Göteborgsregionens
kommunalförbund och i Örebro län kom önskemålet om en regional
vattenförsörjningsplan respektive projektet med Vätternvatten från kommunerna, som
18

uttryckligen önskade att länsstyrelsen skulle ta en samordnande roll och driva frågan
framåt.
SGU (2010) framhäver att en vattenförsörjningsplan bör omfatta alla potentiella
dricksvattenresurser och inte bara de befintliga vattentäkterna. Detta nämns också av
bland annat Skåne län som uppger att ett syfte med vattenförsörjningsplanen är just att
uppmärksamma länets grundvattentillgångar. De blir annars inte så uppmärksammade,
då det mesta av vattnet kommer från de två stora ytvattentäkterna Bolmen och
Vombsjön (intervju 1), även om vattnet i Vombsjön sedan infiltreras till konstgjort
grundvatten (VA SYD 2013, internet).
Under intervjuerna med tjänstemän på länsstyrelserna poängteras att vattenförsörjningen
är en fråga som inte syns så mycket och lätt tas för givet och en intervjuperson
framhäver att frågan därför ofta kommer in för sent i planeringsprocesser. Flera av de
intervjuade uttrycker en förhoppning om att den regionala vattenförsörjningsplanen ska
synliggöra behovet av att planera för vatten. De lyfter också fram att det behövs en
tydligare koppling mellan vattenförsörjning och övrig fysisk planering. Av den
anledningen anser vissa heller inte att kommunerna behöver ta fram kommunala
vattenförsörjningsplaner, utan i första hand bör fokusera på att få in frågan i exempelvis
översiktsplaneringen.
När vi har kontakt med kommunerna i frågor som rör vattenförsörjningsplaneringen
försöker vi meddela att de inte behöver ta fram kommunala vattenförsörjningsplaner,
vi ser hellre att man har med frågan i översiktsplaneringen. (Intervju 2).
Vi ser egentligen att kommunernas översiktsplaner är det viktigaste dokumentet för
att säkerställa en hållbar mark- och vattenanvändning. (Intervju 1).

Det poängteras dock att det kan behövas lokala planer som är mer konkreta och
detaljerade än de regionala planerna. Vissa länsstyrelser uttrycker även att de anser att
kommunerna bör ta fram kommunala vattenförsörjningsplaner och att den regionala
planen då ska fungera som ett stöd och en mall att utgå från.
Tabell 3 sammanfattar de faktorer som de intervjuade tjänstemännen på länsstyrelserna
lyft fram som främsta anledningar till att länet beslutat att ta fram en regional
vattenförsörjningsplan.
Tabell 3. Motiv för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan.
Nationella miljömålet grundvatten av god kvalitet
Nationella miljömålet levande sjöar och vattendrag
Vattenförvaltningens åtgärdsprogram 2009-2015
Bestämmelser i Miljöbalken
Bestämmelser i Plan- och bygglagen
Effekter av klimatförändringar
Bristande eller risk för bristande vattenkvalitet
Hög sårbarhet
Behov av att lyfta och synliggöra vattenförsörjningsfrågan
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6.2 Vattenförsörjningsplanernas innehåll
Enligt SGU (2010) bör en vattenförsörjningsplan bestå av dels en översikt som redogör
för tillgängliga vattenresurser samt långsiktigt vattenbehov, dels en prioritering som
visar vilka vattenresurser som är av störst betydelse för den nuvarande och framtida
vattenförsörjningen.
Tabell 4-8 sammanfattar innehållet i befintliga regionala vattenförsörjningsplaner.
Observera att informationen ibland återfinns i en bilaga och inte alltid i
vattenförsörjningsplanens huvudrapport.
6.2.1

Tillgängliga vattenresurser

SGU (2010) förespråkar att en vattenförsörjningsplan ska innehålla karta och
beskrivning av samtliga tillgängliga vattenresurser. De regionala
vattenförsörjningsplanerna inkluderar sällan de minsta vattenresurserna, utan endast de
som är av en viss storlek eller har en viss kapacitet. Resultatet av detta första urval, de
så kallade potentiella dricksvattenresurserna, redovisas ofta i både tabell och karta,
ibland också med mer detaljerade beskrivningar. Figur 4 visar ett exempel på hur urvalet
av vattenresurser gjordes i Skånes regionala vattenförsörjningsplan. Samma eller
liknande metodik har använts vid framtagandet av de flesta planerna.

Figur 4: Exempel på metodik för urval av vattenresurser, från Skånes vattenförsörjningsplan. Det som i
exemplet benämns som ”större vattenresurser” motsvarar det som i detta arbete kallas ”potentiella
dricksvattenresurser”.
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Samtliga regionala vattenförsörjningsplaner inkluderar kartor. Enstaka planer visar
främst befintliga vattentäkter, men det vanliga är att det finns översiktliga kartor som
visar alla de potentiella dricksvattenresurserna. I vissa planer finns kartor över länets
alla vattenförekomster och i någon endast över de som klassats som regionalt viktiga, de
prioriterade vattenresurserna. I flera fall finns fler och tydligare kartor över
grundvattenförekomster än över ytvatten.
Tabell 4. Karta och beskrivning av tillgängliga vattenresurser i befintliga regionala
vattenförsörjningsplaner.
Län/region

Karta över alla tillgängliga vattenresurser

Beskrivning av alla tillgängliga
vattenresurser

Dalarnas län

- Karta över isälvsavlagringar och sedimentärt
berg (potentiella grundvattenförekomster med
hög uttagskapacitet)
- Jordartskartor (viss vägledning om var
grundvattenförekomsterna finns)
- Karta över vattentäkter

- Detaljerad beskrivning av allmänna och
enskilda vattentäkter
- Översiktlig beskrivning av berggrund, jordarter
och åsar (potentiella grundvattenförekomster
med hög uttagskapacitet)

Göteborgsregionens - Karta över potentiella grund- och
kommunalförbund
ytvattenresurser

- Detaljerad beskrivning av potentiella
ytvattenresurser

Kalmar län

- Karta över prioriterade grund- och
ytvattenresurser

- Detaljerad beskrivning av prioriterade grundoch ytvattenresurser
- Översiktlig beskrivning för potentiella grundoch ytvattenresurser

Kronobergs län

- Karta över grundvattenförekomster i jord
- Karta över de största åsstråken (potentiella
grundvattenförekomster med hög
uttagskapacitet)
- Karta över allmänna vattentäkter

- Detaljerad beskrivning av allmänna
vattentäkter samt prioriterade grund- och
ytvattenresurser
- Översiktlig beskrivning av potentiella grundoch ytvattenresurser

Norrbottens län

- Karta över tillgängliga grund- och
ytvattenresurser

- Detaljerad beskrivning av prioriterade grundoch ytvattenresurser

Skåne län

- Karta över tillgängliga grund- och
ytvattenresurser

- Detaljerad beskrivning av potentiella grundoch ytvattenresurser

Västerbottens län

- Karta över potentiella grund- och
ytvattenresurser

- Beskrivning i karta över potentiella grund- och
ytvattenresurser

Östergötlands län

- Karta över tillgängliga grundvattenresurser
- Karta över allmänna vattentäkter

- Beskrivning i karta över grundvattenresurser
- Översiktlig beskrivning för olika typer av
vattenförekomster

6.2.2

Vattenbehov

Enligt SGU (2010) bör en vattenförsörjningsplan beskriva både det nuvarande och
framtida vattenbehovet. Hela behovet bör täckas in, för både hushåll och olika
verksamheter, liksom områden kopplade till den kommunala vattenförsörjningen och
områden med enskild vattenförsörjning.
Det nuvarande vattenbehovet beskrivs i de regionala vattenförsörjningsplanerna
huvudsakligen i form av länets totala vattenproduktion, ibland redovisat per kommun. I
vissa fall är det dock endast den kommunala vattenproduktionen som avses. Två av
planerna redogör för variationer i vattenproduktionen mellan sommar och vinter.
De flesta planer redogör för den totala befolkningsmängden och uppskattad
vattenanvändning per invånare. Detta ger en bild av det totala vattenbehovet, men säger
inget om hur behovet är fördelat geografiskt i länet. Enstaka län redovisar dock
befolkningsmängden i en karta, vilket kan ge en tydligare överblick.
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Samtliga planer innehåller någon form av beskrivning av vattenanvändningen inom
olika sektorer såsom hushåll, jordbruk, industri och övrig användning. Dessa
redogörelser är ofta ganska översiktliga och tar inte upp specifika verksamheters
vattenanvändning, utan syftar snarare till att ge en överblick av hur vattenbehovet är
fördelat mellan olika vattenkrävande sektorer. I enstaka fall nämns verksamheter med
särskilt stor vattenanvändning.
Den främsta bedömningsgrunden för att bedöma det framtida dricksvattenbehovet har
varit förväntad befolkningsutveckling, sammanvägt med redovisade uppgifter om
dagens vattenanvändning. Det framtida vattenbehovet för andra sektorer än hushåll
beskrivs i vissa vattenförsörjningsplaner kortfattat och i andra inte alls. I liten
utsträckning har effekter av klimatförändringar vägts in, exempelvis i form av ett ökat
bevattningsbehov för jordbruket. En intervjuperson påpekar att även om det kan uppstå
längre perioder av torka, så kommer vattentillgången på det stora hela sannolikt att öka.
Möjligheterna att nyttja vattnet beror dock på vattenresursernas magasineringskapacitet.
En intervjuperson poängterar att det är viktigt att väga in teknikutveckling i bedömning
av vattenbehovet: ”Den faktiska vattenanvändningen har inte egentligen ökat speciellt
mycket de senaste tio åren, vilket delvis beror på att man har mer resurseffektiva
lösningar” (intervju 3).
Tabell 5. Beskrivning av nuvarande och framtida vattenbehov i befintliga regionala
vattenförsörjningsplaner.
Län/region

Beskrivning av nuvarande vattenbehov

Beskrivning av framtida vattenbehov

Dalarnas län

- Karta över ungefärligt antal anslutna till
befintliga allmänna och enskilda vattentäkter
- Kommunvis beskrivning av nuvarande
vattenförsörjning för hushåll,
konstbevattning, konstsnötillverkning och
industri

- Översiktlig kommunvis beskrivning av vilka
vattenresurser som är av störst betydelse för att
täcka behovet av framtida vattenuttag

Göteborgsregionens - Diagram över levererad vattenmängd samt
kommunalförbund
förbrukning per person och dygn (inkl. både
allmän- och industriförbrukning), redovisat
per kommun och år under 2002-2011

- Tabell över befolkningsmängd 2011 samt
förväntad befolkningsmängd år 2025 och 2050
för regionens samtliga kommuner

Kalmar län

- Tabell över varje kommuns
vattenanvändning 2010, redovisat för januari,
juli samt totalt
- Tabell över länets vattenanvändning 2010
för hushåll, jordbruk, industri respektive övrig
användning

- Diagram över förväntad befolkningsmängd fram
till år 2100
- Tabell över uppskattat framtida vattenbehov för
hushåll, jordbruk, industri och övrig användning
år 2040 och 2100

Kronobergs län

- Beskrivning av länets vattenanvändning
- Framtida vattenbehov anges som en av
2005 för hushåll, jordbruk, industri respektive diskussionspunkterna för urvalet av de
övrig användning
prioriterade vattenresurserna

Norrbottens län

- Diagram över länets vattenanvändning
1995, 2000, 2005 och 2010 för hushåll,
jordbruk, industri respektive övrig
användning

- Översiktlig beskrivning av vilka kommuner som
kan räkna med ett minskande respektive ökande
vattenbehov

Skåne län

- Tabell över kommunal vattenproduktion för
västra, nordöstra respektive sydöstra Skåne
- Översiktlig beskrivning av skillnad i
vattenproduktion mellan januari och juli
- Tabell över tillståndsgivna grundvattenuttag
för kommunala uttag, bevattning, industri,
energi respektive länshållning

- Tabell över befolkningsmängd 2009 samt
förväntad befolkningsmängd och uppskattat
vattenbehov från kommunal vattenförsörjning
2029 för västra, nordöstra respektive sydöstra
Skåne
- Tabell över beräknat grundvattenuttag ur
sedimentär berggrund på Kristianstadslätten
2100
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Västerbottens län

- Karta över befolkningstäthet
- Översiktlig beskrivning av vilka kommuner som
- Diagram över länets vattenanvändning från kan räkna med ett minskande respektive ökande
1995-2010 för hushåll, industri, jordbruk
vattenbehov
respektive övrig användning
- Diagram över varje kommuns allmänna
respektive enskilda vattenanvändning 2010

Östergötlands län

- Karta över befolkningstäthet
- Kommunvisa beskrivningar av trend för
- Tabell över länets sötvattenanvändning
befolkningsutvecklingen
2010 för hushåll, jordbruk, industri respektive
övrig användning
- Beskrivning av varje kommuns totala
vattenbehov

6.2.3

Prioritering av vattenresurser

Mot bakgrund av det långsiktiga vattenbehovet bör en prioritering av de tillgängliga
vattenresurserna göras, enligt SGU:s förslag (SGU 2010). Syftet med en prioritering är
att möjliggöra särskilt hänsynstagande i samhällsplaneringen. De prioriterade
vattenresurserna bör betraktas som öronmärkta för vattenförsörjningsändamål och
skyddas för att bibehålla en god vattenkvalitet.
Genom intervjuerna med länsstyrelserna blev det tydligt att begreppet prioritering kan
tolkas på olika sätt. De flesta har pekat ut ett antal prioriterade vattenresurser som anses
vara intressantare än andra ur ett regionalt perspektiv, i praktiken alltså två olika klasser
- ”prioriterade” eller ”inte prioriterade”. Några har dock använt flera prioriteringsklasser
och gjort mer av en rangordning av vattenresurserna. De prioriterade vattenresurserna
redovisas vanligtvis i både kartor och tabeller, ibland för hela länet och ibland för
respektive kommun. Ofta finns också en beskrivande text för varje prioriterad
vattenresurs.
Metoden för att prioritera vattenresurser skiljer sig lite mellan de olika länen, men i de
flesta fall har två olika urval gjorts; först ett rent kvantitativt urval där kriterier som
exempelvis kapacitet och avstånd till tätort har resulterat i ett antal potentiella
vattenresurser. Utifrån dem har sedan någon form av kvalitativ bedömning gjorts där
också faktorer som geografiskt läge, hot och risker m.m. har beaktats. Se figur 4 (avsnitt
6.2.1). Här bör också vattenbehovet finnas med som en utgångspunkt för bedömningen.
Endast i enstaka planer framgår det tydligt att vattenbehovet funnits med som
bedömningsgrund.
Beskrivningen av vad som har vägts in i bedömningen kan ses som en generell
motivering till varför just de vattenresurserna valts ut. I flera vattenförsörjningsplaner
finns också mer ingående motiveringar för de prioriterade vattenresurserna. SGU (2010)
betonar att en vattenförsörjningsplan även bör innehålla motiveringar för varför en
vattenresurs inte har prioriterats. Sådana motiveringar finns inte i någon av de regionala
vattenförsörjningsplanerna.
Bristområden
Vikten av att inkludera bristområden i en vattenförsörjningsplan framhävs av bland
annat SGU (2010). Detta ges dock förhållandevis litet utrymme i de regionala
vattenförsörjningsplanerna. Endast i enstaka planer uttrycks det att bristområden har
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vägts in i prioriteringen. I alla utom en tas begreppet upp, men ofta översiktligt och utan
någon närmare redogörelse för var i länet dessa områden påträffas.
I flera fall har definitionen av bristområden endast utgått från tillgången till vatten och
det konstateras att detta inte är något problem ur ett regionalt perspektiv. Vissa nämner
dock att lokala problem kan uppstå och att kommunerna bör hantera detta. Några av de
intervjuade poängterar att bristområden i huvudsak är en kommunal fråga, men betonar
också att det är viktigt att länsstyrelsen har kännedom om dessa områden och att det är
viktigt att skydda sårbara vattenresurser. Kunskap om bristområden kan exempelvis ha
betydelse vid tillståndsprövning.
Flera av de regionala vattenförsörjningsplanerna redogör för vattenkvaliteten hos de
prioriterade vattenresurserna och i vissa planer anges också vattenkvalitet som ett
urvalskriterium. Med avseende på bristområden är det dock endast en plan som redogör
för specifika områden med kvalitetsproblem.
Tabell 6. Beskrivning, motivering och urval av prioriterade vattenresurser i befintliga regionala
vattenförsörjningsplaner.
Län/region

Beskrivning av prioriterade
vattenresurser

Motivering och urval av prioriterade vattenresurser

Dalarnas län

- Tabell över grundvattenförekomster
med klassning 1-3 (där 1 och 2 är av
betydelse för nuvarande eller framtida
dricksvatten-försörjning)

- Motivering anges för samtliga vattenresurser
- Urval görs utifrån avstånd till samhällen,
vattenkvalitet, föroreningspotential, uttagskapacitet

Göteborgsregionens - Beskrivande tabell över potentiella
- Urval görs utifrån bl.a. geografiskt läge och
kommunalförbund
vattenresurser
uttagskapacitet
- Beskrivning av resursernas fördelning
inom regionen, utifrån 6 olika
huvudstråk
Kalmar län

- Tabell, karta och beskrivande text för
alla prioriterade vattenresurser

- Urval görs genom diskussioner utifrån geografiskt
läge, uttagskapacitet, naturliga förutsättningar,
nuvarande användning, hot och risker

Kronobergs län

- Tabell, karta och beskrivande text för
alla prioriterade vattenresurser,
redovisas kommunvis.

- Motivering anges för prioriterade vattenresurser
- Urval görs genom diskussioner utifrån naturliga
förutsättningar och nuvarande och framtida
vattenbehov.

Norrbottens län

- Tabell, karta och beskrivande text för
alla regionalt viktiga vattenresurser
(med prioriteringstal 2-4)

- Urval görs genom beräkning av prioriteringstal 1-4,
utifrån uttagskapacitet, vattenkvalitet, tillståndsbeviljat
vattenuttag, sårbarhet, bristområden. Vattenresurser i
bristområden har prioriterats upp.

Skåne län

- Karta och beskrivande text för alla
prioriterade vattenresurser

- Motivering anges för prioriterade vattenresurser
- Urval görs genom diskussioner utifrån geografiskt
läge, uttagskapacitet, naturliga förutsättningar,
nuvarande användning, hot och risker

Västerbottens län

- Beskrivande tabell samt karta över
prioriterade vattenresurser, redovisas
kommunvis

- Övergripande motivering för prioriterade
vattenresurser anges för varje kommun
- Urval görs utifrån uttagskapacitet, befolknings-täthet,
tillväxtområden, bristområden

Östergötlands län

- Beskrivande tabell samt karta över
prioriterade vattenresurser

- Urval görs genom diskussioner utifrån
uttagskapacitet, geografiskt läge, nuvarande
användning, naturvärden, hot, risker och påverkan

6.2.4

Risk och sårbarhet

Nästan alla de regionala vattenförsörjningsplanerna tar upp klimatförändringars
påverkan på vattenförsörjningen. Flera planer pekar ut särskilt utsatta områden eller
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redogör för tänkbara effekter på de regionalt viktigaste vattenresurserna, medan några
endast har en mer översiktlig beskrivning av hur olika typer av vattenresurser kan
påverkas av klimatförändringar.
Tydligt är att klimatförändringar ses som en viktig fråga på länsstyrelserna. I Kalmar län
var till exempel effekter av klimatförändringar den främsta anledningen till att en
vattenförsörjningsplan överhuvudtaget togs fram (intervju 5). Både länsstyrelsen i
Kalmar och länsstyrelsen i Östergötland tog fram sina vattenförsörjningsplaner på egen
hand, men anlitade ändå en konsult för klimatanalysen för att få in mer kompetens i just
det arbetet. I ett annat fall valde länsstyrelsen att själva göra om just klimatanalysen för
att de inte var nöjda med konsultens arbete i det avseendet. Generellt kan sägas att de
län som beräknas vara mest utsatta för klimatpåverkan, till exempel Kalmar och Skåne
(Nordström 2009), hör till dem som lagt mest fokus på detta i sin
vattenförsörjningsplan.
Utöver risker kopplade till klimatförändringar redogör samtliga regionala
vattenförsörjningsplaner för andra risker och hot mot vattenförsörjningen. Det handlar
till exempel om påverkan från jord- och skogsbruk och föroreningar från industrier och
deponier. De flesta beskriver vilka specifika risker som finns för de prioriterade
vattenresurserna medan vissa endast redogör för potentiella risker från olika typer av
verksamheter. I några vattenförsörjningsplaner finns kartor som visar exempelvis
förorenade områden.
Vissa län har flera mindre vattentäkter som förser befolkningen med dricksvatten,
medan vattenförsörjningen i andra län domineras av en eller ett par större vattentäkter.
Ett sådant exempel finns i Skåne där stora delar av länet är anslutna till Sydvatten, som
tar vatten från sjöarna Bolmen i Småland och Vombsjön i Skåne. Den intervjuade
tjänstemannen på länsstyrelsen i Skåne påpekar liksom VAS-rådet (2015a) att
storskaliga lösningar är sårbara då det kan vara svårt att hitta reservvatten i händelse av
att någon av de stora vattentäkterna skulle förorenas eller liknande. ”Det kan finnas en
poäng i att komplettera det storskaliga ytvattensystemet med en del grundvatten, så att
man nyttjar mer av grundvattenförekomsterna istället för att maximalt utnyttja Bolmen
och Vombsjön” (intervju 1). Även i Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan föreslås
att många olika råvatten inkluderas i vattenförsörjningslösningen, för att på så sätt
minska sårbarheten.
Landets största vattentäkt är Mälaren som ger dricksvatten åt ca 2,5 miljoner människor
i och omkring Stockholm (Mälarens vattenvårdsförbund 2012). Om Mälaren skulle
förorenas på sådant sätt att den under en längre tid inte kan användas som vattentäkt
saknas tillräckliga möjligheter till reservvattenförsörjning. Det gör Mälaren till en sårbar
vattentäkt och den relativt nytillträdde miljödirektören på länsstyrelsen i Stockholm
uppger att han har förvånats över att länet inte har en regional vattenförsörjningsplan.
Han poängterar att en sådan behöver tas fram och att första steget är att lägga en bra
grund för arbetet, så att det blir väl förankrat inom länets kommuner (intervju 8).
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Tabell 7. Beskrivning av påverkan av klimatförändringar och andra hot i befintliga regionala
vattenförsörjningsplaner.
Län/region

Redogörelse för påverkan av
klimatförändringar

Redogörelse för andra hot och risker

Dalarnas län

- Finns ej

- Beskrivning av vattenkvalitet och
områdespåverkan för allmänna och
enskilda vattentäkter

Göteborgsregionens - Ingår i kapitel om risker och hot mot
kommunalförbund
vattenförsörjningen. Generell beskrivning av
klimatförändringars påverkan på dricksvattenförsörjningen. Inom varje riskområde (t.ex.
klimateffekter) nämns särskilt utsatta
vattenresurser.

- Kapitel om risker och hot mot
vattenförsörjningen. Inom varje riskområde
nämns särskilt utsatta vattenresurser.
- Karta över MIFO-objekt och miljöfarliga
verksamheter

Kalmar län

- Fördjupad klimatanalys med särskilt fokus på
några av de viktigaste vattenresurserna
- Generell beskrivning av klimatförändringars
påverkan på dricksvattenförsörjningen

- Beskrivning av vattenkvalitet och
specifika hot för de prioriterade
vattenresurserna

Kronobergs län

- Generell beskrivning av klimatförändringars
påverkan på dricksvattenförsörjningen

- Specifika risker och risknivå (låg, måttlig,
hög) anges för alla prioriterade
vattenresurser

Norrbottens län

- Beskrivning av troliga klimateffekter för de
prioriterade vattenresurserna
- Generell beskrivning av klimatförändringars
påverkan på dricksvattenförsörjningen

- Beskrivning av sårbarhet och
föroreningsrisker för de prioriterade
vattenresurserna

Skåne län

- Kapitel om vattenförsörjning i förändrat klimat.
Generell, men grundlig, beskrivning av
klimatförändringars påverkan på dricksvattenförsörjningen. Mer specifik beskrivning för
Kristianstadslätten.

- Beskrivning av vattenkvalitet och hot för
större vattenresurser
- Karta över materialtäkter, miljöfarlig
verksamhet och förorenad mark

Västerbottens län

- Generell beskrivning av klimatförändringars
påverkan på dricksvattenförsörjningen. Enstaka
särskilt känsliga områden nämns.

- Beskrivning av risker och bedömning av
potentiell påverkan från verksamheter för
de regionalt viktiga vattenresurserna

Östergötlands län

- Kapitel om vattenförsörjning i förändrat klimat.
Generell, men grundlig, beskrivning av
klimatförändringars påverkan på
dricksvattenförsörjningen. Redovisning för grundrespektive ytvatten samt för nutid och på kort
respektive lång sikt (t.o.m. år 2100).

- Beskrivning av hot och risker mot
kommunernas huvudvattentäkt
- Generell beskrivning av potentiella hot
och risker från olika typer av verksamheter
- Karta över förorenade områden och
riskområden för erosion och skred

6.2.5

Vattenskydd

I alla regionala vattenförsörjningsplaner finns en beskrivning av befintligt vattenskydd, i
några endast för allmänna vattentäkter och i andra för både allmänna och enskilda
täkter. I vissa fall har vattenskyddsområden också märkts ut på karta.
I några planer finns en mer detaljerad redogörelse för vilken skyddsnivå de prioriterade
vattenresurserna har – även där det idag inte finns fullgott skydd kan det till exempel
finnas vattenskydd som är fastställt enligt äldre lagstiftning, eller pågående arbete för att
inrätta ett vattenskyddsområde.
Enligt uppgift från SGU:s databas Vattentäktsarkivet finns totalt 1888 allmänna
vattentäkter i bruk i Sverige idag och 1295 av dessa har ett vattenskyddsområde
(Maxe5). Endast 319 vattenskyddsområden är dock fastställda enligt de senaste kraven i
Miljöbalken 7 kap, medan resterande är fastställda enligt äldre lagstiftning och därmed
ofta har ett sämre skydd.
5

Lena Maxe, statsgeolog på SGU. Uttag från Vattentäktsarkivet 2014, förmedlat genom epostkontakt,
2015-05-18.
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En intervjuperson påpekar att vattenskydd är en fråga som kan påverka många olika
intressen och att det därför är en politiskt och ekonomiskt känslig fråga.
6.2.6

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete

Enligt Miljömålskommittén (SOU 2000:52) bör en vattenförsörjningsplan innehålla
åtgärder för att effektivisera och förbättra vattenförsörjningen. SGU (2010) listar också
ett antal kontrollfrågor som kan användas som stöd i bedömningen av om
dricksvattenförsörjningen är säker och hållbar, bland annat ”finns flera
vattenförsörjningsalternativ?” och ”är alla hot och risker under kontroll?” Där svaret på
frågan inte är ja behöver åtgärder formuleras och vidtas. Dessa kan lämpligen
formuleras i vattenförsörjningsplanen. Genom att ange förslag till åtgärder och fortsatt
arbete kan planen också lättare användas som ett konkret planeringsunderlag och
uppföljningen av planen underlättas.
I samtliga regionala vattenförsörjningsplaner finns någon formulering av vilket fortsatt
arbete som behövs.
Tabell 8. Beskrivning av åtgärdsförslag i befintliga regionala vattenförsörjningsplaner.
Län/region

Beskrivning av åtgärdsförslag

Dalarnas län

- Förslag till åtgärder anges för varje kommun

Göteborgsregionens
kommunalförbund

- Nio olika delmål beskrivs och förslag till åtgärder anges för varje delmål
- I kapitlet om risker och hot finns ett avsnitt om VA-planering och investeringar för framtiden

Kalmar län

- Förslag på fortsatt arbete för kommunerna och länsstyrelsen anges

Kronobergs län

- Allmänna rekommendationer samt rekommendationer till översiktsplanering anges

Norrbottens län

- Allmänna rekommendationer till kommunerna samt förslag på metod för att ta fram
kommunala vattenförsörjningsplaner
- Exempel på åtgärder för att minska föroreningsrisker

Skåne län

- Förslag till fortsatt arbete för kommunerna anges
- Exempel på olika sätt att skydda vattenresurser

Västerbottens län

- Åtgärdsbehov och rekommendationer till kommunerna anges
- Exempel på åtgärder för att begränsa skador till följd av klimatförändringar

Östergötlands län

- Förslag på fortsatt arbete för kommunerna och länsstyrelsen anges

6.3 Tillvägagångssätt vid framtagande av regional
vattenförsörjningsplan
6.3.1

Stöd av befintliga rapporter och riktlinjer

Samtliga intervjuade länsstyrelser har hämtat inspiration från befintliga regionala eller
kommunala vattenförsörjningsplaner. Utöver de riktlinjer som finns i SGU:s rapport
2009:24 (SGU 2010) så har Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2006) tagit fram
rapporten Vattenförsörjningsplaner – innebörd och innehåll som också kan ge visst stöd
i arbetet. Denna rapport lyfter inte vattenbehovet som en viktig utgångspunkt och riktar
sig dessutom i första hand till kommuner, varför den inte har legat till grund för detta
arbete. De intervjuade länsstyrelsetjänstemännen uppger dock att både SGU:s och
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Västra Götalands rapporter använts i viss utsträckning. Två av de intervjuade uppger att
de fått bra vägledning av SGU:s rapport, medan en tredje tycker att båda nämnda
rapporter saknar vägledning i hur vattenförsörjningsplanen kan tillämpas och
implementeras i övrig planering.
En länsstyrelse hade redan kommit en bra bit in i sitt arbete med
vattenförsörjningsplanen när SGU:s rapport släpptes och den har därför inte använts
alls, men den intervjuade tjänstemannen uppger att vattenförsörjningsplanen nog hade
utformats lite annorlunda om rapporten funnits från början. Några av de intervjuade var
inte insatta i hur mycket rapporterna har använts eller hur bra vägledning de gav.
6.3.2

Genomförande

På samtliga länsstyrelser har det funnits någon form av arbetsgrupp som har hållit i
arbetet. Hos några av de intervjuade har det varit en helt intern arbetsgrupp med
representanter från olika delar av länsstyrelsen, medan det för andra har varit en blandad
arbetsgrupp som även inkluderat representanter från kommuner. Samtliga har haft ett
nära samarbete med kommunerna och arrangerat olika typer av möten eller workshops.
Hälften av länsstyrelserna har i huvudsak utarbetat sina vattenförsörjningsplaner själva,
medan övriga anlitat en konsult. Av de som själva tog fram planen har två dock tagit
hjälp av en konsult för att göra en klimatanalys.
Länsstyrelserna i Kalmar och Västerbotten hör till de som beslutade att själva ta fram
sin vattenförsörjningsplan. En viktig grund för det beslutet var att man ville öka sin
egen kunskap. Intervjupersonerna från båda dessa länsstyrelser uppger att de tycker att
arbetet har fungerat bra och tror också att det har bidragit till en bättre förankring av
planen och bättre kommunikation mellan länsstyrelsen och kommunerna, jämfört med
om en konsult hade genomfört arbetet. Det poängteras dock att länsstyrelsen kanske inte
alltid har samma fackkunskap om exempelvis geovetenskap som en konsult kan ha
(intervju 5 och 6).
I de fall en konsult anlitades har det varierat hur mycket länsstyrelsen själva har
engagerat sig i konsultens arbete, men i huvudsak är det länsstyrelsen som definierat
vad planen ska innehålla, medan konsulten stått för själva skrivandet av rapporten. En
länsstyrelse uppger dock att konsulten inte riktigt täckt in de delar som önskats. En
annan lyfter fram att konsulten haft god sakkunskap, men saknat lokalkännedom.
6.3.3

Förankring

De arbetsgrupper som funnits hos länsstyrelserna har varit olika breda, men har
generellt bestått av representanter från olika avdelningar såsom miljö, samhällsplanering
och krisberedskap. Som nämnts tidigare har mycket fokus också legat på att involvera
kommunerna i arbetet. Samtliga intervjuade påpekar att det främst är kommunerna som
berörs av vattenförsörjningsplanen och att det är viktigt att få med deras kunskap. Flera
länsstyrelser uppger att de har strävat efter en bred förankring med representanter från
olika avdelningar även på kommunerna. Den intervjuade tjänstemannen på länsstyrelsen
i Västerbotten upplever att detta också förbättrat samarbetet kring vattenfrågor inom
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respektive kommun: ”Vi märkte att de som kom från olika verksamheter på
kommunerna kanske inte hade så bra koll på varandra sedan tidigare, det är inte många
kommuner som jobbar så integrerat kring vattenfrågorna. Det känns som en stor vinst
för kommunerna också, att de fick större förståelse och kunskap om varandras arbete
med vattenfrågorna” (intervju 6).
Andra aktörer har inkluderats i mindre utsträckning. En länsstyrelse uppger att endast de
själva och kommunerna har varit involverade i arbetet och att inte heller remissen
skickades till andra än kommunerna. Övriga har skickat vattenförsörjningsplanen på
remiss till olika myndigheter och organisationer, men i princip inte haft med dem i
själva arbetsprocessen. SGU och Sydvatten har suttit med i varsin arbets- respektive
styrgrupp och några andra större organisationer och myndigheter har bjudits in till
inledande möten, men i huvudsak är det olika personer på länsstyrelsen och
kommunerna som har varit delaktiga i arbetet.
Tabell 9 anger vilka olika enheter på länsstyrelserna och kommunerna som varit
representerade i respektive läns arbetsgrupp eller på annat sätt funnits med genom hela
arbetsprocessen, samt i vilken utsträckning en konsult medverkat i hela eller delar av
arbetet. Observera att sammanställningen är översiktlig och att de olika enheterna kan
benämnas annorlunda än vad som görs i tabellen. Även ytterligare enheter kan ha varit
representerade. Sammanställningen grundar sig på information i respektive
vattenförsörjningsplan och samtal med respektive län och gränsdragningen för vilka
som har varit med genom hela arbetsprocessen är inte alltid tydlig. Det bör poängteras
att de flesta kommuner, utöver vad som anges i tabellen, har deltagit i olika
informationsmöten och liknande.
Tabell 9. Representerade enheter från kommuner och länsstyrelsen i respektive läns arbetsgrupp, samt
medverkan av konsult.
Län/region

Representant från kommuner

Representant från länsstyrelsen

Miljö

Samhälle

Teknik

(x)

(x)

(x)

x

x

Ej aktuellt*

x

x

Kalmar

(x)

(x)

(x)

x

x

x

Kronoberg

(x)

(x)

(x)

Dalarna
Göteborgsregionen

Norrbotten
Skåne

Beredskap

Miljö

Plan

Medverkande konsult
Hela arbetet Del av arbetet

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

Västerbotten

(x)

(x)

(x)

x

x

x

Östergötland

(x)

(x)

(x)

x

x

x

x

(x): Har ej ingått i länsstyrelsens arbets-/projektgrupp, men en kontinuerlig kontakt har hållits genom kommunala
arbetsgrupper/referensgrupper/kontaktpersoner.
* Göteborgsregionens kommunalförbund har en annan organisation än länsstyrelserna. Ingen enhet för beredskap finns.

Tabell 10 anger vilka som inkommit med remissvar på de olika
vattenförsörjningsplanerna. Här bör nämnas att planen ofta har skickats på remiss till
fler aktörer än de som inkommit med ett svar. Dessa kan dock inte anses ha varit
delaktiga i arbetet, även om det är positivt att remissen skickas ut brett.
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Tabell 10. Aktörer som inkommit med remissvar på respektive läns vattenförsörjningsplan.
Statliga myndigheter
Län/region
Dalarna

Bransch-/intresseorganisationer

Kommuner Länsstyrelser VattenHAV MSB SGU SMHI TRV Övriga LRF SNF Sport- Lokala vatten- Övriga lokala
myndighet
fiskarna samarbeten
intressenter
x
x
x

Göteborsreg.

x

x

Kalmar

x

x

Kronoberg

x

x

Norrbotten

x

x

Skåne

x

Västerbotten

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

Östergötland

I ett arbete som involverar människor från olika sektorer och med kunskap inom olika
områden finns risk att konflikter uppstår. Detta är dock inget som de intervjuade har
upplevt i arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen. De lyfter snarare fram att
det har varit ett bra samarbete och att alla inblandade varit överens om att dricksvatten
är en viktig resurs som måste skyddas genom bra planering. Den intervjuade
tjänstemannen på länsstyrelsen i Kalmar uppger dock att det till viss del har uppstått
värdekonflikter i och med att man har olika ingång – som exempel nämner hon att ett
vattenuttag alltid innebär en inverkan på vattenmiljön och att det därigenom finns en
naturlig krock mellan dricksvattenförsörjning och naturvård – men hon poängterar
också att ett brett arbete samtidigt skapar en ökad förståelse för varandras frågor
(intervju 5).
Två av de intervjuade på länsstyrelserna uppger att de i efterhand anser att det hade varit
bra med ytterligare bredd i arbetet, antingen genom bredare representation i
arbetsgruppen eller genom att i större utsträckning involvera den privata sektorn.
Under samtal med tjänstemän på kommunerna framkom att flera av de personer som
ingått i en arbetsgrupp eller på annat sätt varit delaktiga i arbetet med den regionala
vattenförsörjningsplanen inte längre jobbar kvar. Inblicken i planen och hur kommunen
medverkat i att ta fram den är därför i många fall begränsad, även om de allra flesta
åtminstone tycks känna till att den finns.
Några av kommuntjänstemännen uppger att de hade önskat involveras i större
utsträckning i arbetet. Det nämns också att de som var involverade i vissa fall tillhörde
kommunens VA-avdelning eller motsvarande och att det saknades en bra återkoppling
till de som arbetar med planfrågor. En kommuntjänsteman påpekar att större insikt i den
regionala vattenförsörjningsplanen hade underlättat arbetet med att få in
vattenförsörjningsfrågan i översiktsplanen. Hon poängterar dock att det inte enbart
handlar om hur länsstyrelsen arbetade med att involvera kommunen, utan också om hur
kommunen samarbetar internt.
Andra kommuntjänstemän upplever att de var tillräckligt involverade i arbetet. En lyfter
fram att arbetet har bidragit till en förändrad syn på vattenförsörjningen och att man
även på plansidan har fått en större förståelse för att vattenförsörjningen inte enbart
berör de nuvarande vattentäkterna, utan även andra vattenresurser. En annan påpekar att
det visserligen hade varit bra om kommunen varit ännu mer involverad i arbetet, men att
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det samtidigt är en resursfråga och att de utifrån förutsättningarna har fått ett bra stöd
från länsstyrelsen.
6.3.4

Implementering och uppföljning

Samtliga intervjupersoner på länsstyrelserna uttrycker en osäkerhet kring hur och i
vilken utsträckning vattenförsörjningsplanerna används på kommunerna. Flera uppger
att åtminstone några kommuner har använt planen som underlag, eller efterfrågat
digitalt underlag, till den kommunala planeringen. Det har främst handlat om underlag
till översiktsplaner och VA-planer, medan framtagandet av kommunala
vattenförsörjningsplaner inte tycks ha ökat nämnvärt. Detta bekräftas också av samtal
med kommuntjänstemännen, där endast två stycken nämner att det finns en kommunal
vattenförsörjningsplan som utgör ett viktigt underlag för översiktsplaneringen. Av dessa
två togs en fram som ett vidarearbete utifrån den regionala planen, medan den andra
togs fram relativt oberoende av den regionala planen.
Samtliga län har informerat kommunerna när planen varit klar och de flesta har också
hållit någon form av presentation av den färdiga planen. Flera intervjupersoner på
länsstyrelserna uppger att kunskapsnivån har höjts internt och alla upplever att
kommunernas intresse för vattenförsörjningsfrågan har ökat sedan arbetet med den
regionala vattenförsörjningsplanen påbörjades. Det poängteras dock att det finns många
faktorer utöver vattenförsörjningsplanen som bidrar till ett ökat intresse, som andra
vattenrelaterade projekt och en allmänt ökad medvetenhet i frågan. En
länsstyrelsetjänsteman poängterar att om vattenförsörjningsplanen hålls levande internt
på länsstyrelsen så kommer frågan också att dyka upp på ett naturligt sätt i
länsstyrelsens arbete gentemot kommunerna. En annan person betonar dock att de
kommuner som är anslutna till stora regionala dricksvattenproducenter i större
utsträckning ser sin vattenförsörjning som tryggad och därmed tenderar att uppvisa ett
mindre intresse för att aktivt planera för sin vattenförsörjning.
En annan fråga som lätt uppstår när en stor aktör förser flera kommuner med vatten är
hur ansvaret ska fördelas. I Stockholms län har detta diskuterats med avseende på
tillsyn: Stockholm Vatten har dricksvatten- och avloppsledningsnät i ett stort antal
kommuner. Ansvaret för tillsyn över Stockholm Vatten ligger på Stockholms stad, men
det kan samtidigt tyckas märkligt att Stockholms stad ska bedriva tillsyn i andra
kommuner. Miljödirektören på länsstyrelsen i Stockholm betonar att det är viktigt att
klara ut spelreglerna för sådana gränsöverskridande frågor (intervju 8).
Många kommuner har små resurser och dåliga möjligheter att bedriva ett kontinuerligt
arbete med översiktsplanering. Enligt Boverket (2015, internet) har endast en tredjedel
av landets kommuner en översiktsplan som antogs under den senaste mandatperioden
och de flesta kommuner har färre än fem fördjupningar och tillägg till den nu gällande
översiktsplanen. I samtal med kommunerna uppger flera att den regionala
vattenförsörjningsplanen ännu inte har använts i den kommunala planeringen, men att
översiktsplanen ska eller håller på att uppdateras och att vattenförsörjningsplanen då
kommer att finnas med som ett naturligt underlag. Det nämns också att det finns högre
ambitioner än tidigare vad gäller att täcka in vattenförsörjningen i översiktsplanen.
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Ett par kommuntjänstemän uppger att den regionala vattenförsörjningsplanen inte
används alls på kommunen. I huvudsak beror detta på att personalomsättning och
resursbrist har gjort att arbetet med översiktsplanering blivit eftersatt och att
vattenförsörjningen därför heller inte har diskuterats som en övergripande fråga. En
person uppger också att det delvis har varit svårt att tillämpa den regionala planen lokalt
på grund av att länsstyrelsen har en mer storskalig och övergripande syn på
vattenförsörjningen än vad kommunen har.
I Göteborgsregionens kommunalförbund antogs den regionala vattenförsörjningsplanen
av förbundsstyrelsen i maj 2014. Då beslutades även att uppmana kommunerna att anta
planen som grund för fortsatt arbete, vilket över hälften av kommunerna nu har gjort
genom beslut i kommunfullmäktige. ”Det är problematiskt att se vattenförsörjningen
endast utifrån kommungränser och därför tror vi att det är jätteviktigt att varje kommun
antar den regionala planen, så att man har den med sig”, säger den intervjuade
tjänstemannen (intervju 3).
Ingen av länsstyrelserna har haft någon särskild plan för uppföljning under själva
arbetsprocessen. ”När man är mitt uppe i arbetet hinner man nog inte riktigt reflektera
över innehållet” säger den intervjuade tjänstemannen på länsstyrelsen i Skåne (intervju
1). Det nämns också att det kan vara särskilt svårt då det är en konsult som tar fram
planen, i och med att länsstyrelsen själva då inte är fullt involverade i arbetet.
Flera av de intervjuade på länsstyrelserna betonar dock att det är viktigt att ha någon
form av uppföljning för att hålla igång arbetet med vattenförsörjningsplanen så att den
inte bara blir en pappersprodukt. Samtidigt poängteras att det delvis är en resursfråga.
Även på kommunerna framhävs vikten av uppföljning och det föreslås att kontinuerliga
avstämningar mellan länsstyrelsen och kommunerna hålls även efter att
vattenförsörjningsplanen är klar. Gruppledaren på planeringskontoret i Växjö poängterar
att det är då det viktigaste arbetet börjar: ”vattenförsörjningsplanen skyddar ju inte
vattenresurserna per automatik, utan det krävs i alla efterföljande led att man tittar på
planen och förhåller sig till den” (intervju 4b).
Göteborgsregionens kommunalförbund arbetar med att ta fram en uppföljningsmodell
för sin plan för att på ett systematiskt sätt kunna följa upp uppsatta mål (intervju 3). På
några andra länsstyrelser uppger de intervjuade att de inte har någon specifik modell,
men att de arbetsgrupper som arbetat med framtagandet av planen finns kvar för att
jobba vidare med frågan och ha kontinuerliga avstämningar. Länsstyrelsen i Skåne
planerar också för en revidering av sin vattenförsörjningsplan och arbetar just nu med
att se över vilka delar de vill ändra på (intervju 1).
Överlag är de intervjuade nöjda med sitt arbete med vattenförsörjningsplanen. Några
nämnde dock vissa saker som de i efterhand känner hade kunnat göras annorlunda:
större bredd i arbetsgruppen, tydligare prioritering eller rangordning av vattenresurserna
samt mer klimatanpassning.
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7 DISKUSSION
7.1 Tydlighet i vattenförsörjningsarbetet
I några intervjuer lyftes problemet med att det har saknats tydliga definitioner av olika
vattenrelaterade planer. Eftersom samma begrepp används på olika sätt och det har
saknats en vägledning för exempelvis vattenförsörjningsplaner kan det vara svårt att
tillgodose de förväntningar som finns.
Det som är utmärkande för en vattenförsörjningsplan är att den fokuserar på de
naturgivna vattenresurserna snarare än de tekniska systemen, samt att en väl avvägd och
motiverad prioritering av vattenresurserna, mot bakgrund av det långsiktiga
vattenbehovet, ska göras. Detta framgår tydligt i SGU:s rapport 2009:24 (SGU 2010),
vilken kan ses som riktlinjer för vad en vattenförsörjningsplan bör innehålla. Det kan
vara lämpligt att denna rapport, eller en uppdaterad version av den, lyfts fram som en
vägledning för framtagandet av nya regionala och även kommunala
vattenförsörjningsplaner, så att de i så stor utsträckning som möjligt har en gemensam
grund. Inte minst kan detta vara av betydelse om kommunala vattenförsörjningsplaner
tas fram, för att lättare kunna jämföra planer och få en överblick av den nuvarande och
planerade vattenförsörjningen inom ett län.

7.2 Vattenförsörjningsplanernas innehåll
Vattenförsörjningsfrågan kan angripas antingen genom att kartlägga var behovet av
vatten finns och utifrån det hitta lämplig vattenförsörjning, eller genom att kartlägga var
resurserna finns och utifrån det planera för hur de ska användas. I de befintliga
regionala vattenförsörjningsplanerna är det i huvudsak tillgången till vattenresurserna
som styr. Det perspektivet behövs för att kunna nyttja resurserna på ett bra sätt och
säkerställa att den planerade användningen går ihop med de faktiska tillgångarna.
Samtidigt kan det öka risken för att bristområden inte synliggörs. Utifrån de
vattenresurser som finns görs ofta ett första urval av potentiella vattenresurser, baserat
på kvantitativa kriterier. Genom att från början utesluta de vattenresurser som inte anses
ha tillräckligt stor kapacitet riskerar lokalt viktiga vattenresurser i exempelvis
bristområden att inte täckas in av vattenförsörjningsplanen. Flera länsstyrelser uppger
att vattenresurser som inte kommit med i det första urvalet ändå kan tas med i planen
om en kommun lägger fram sådana önskemål, men det förutsätter då att alla kommuner
har en aktiv del i arbetet – vilket de inte alltid har haft.
Vad gäller bristområden så poängterar vissa länsstyrelser att det i huvudsak är en
kommunal fråga. I de fall kommunala vattenförsörjningsplaner finns kan det anses
lämpligt att bristområden lyfts där, men resultatet av detta arbete antyder att relativt få
kommuner har tagit fram en kommunal vattenförsörjningsplan. Då blir det
problematiskt om det endast är den regionala vattenförsörjningsplanen som används och
den inte alls nämner vissa särskilt utsatta områden.
Utöver att kommunerna bör ha en aktiv roll i arbetet med den regionala
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vattenförsörjningsplanen kan det vara bra att uppmuntra kommunerna att särskilt lyfta
fram bristområden och lokalt viktiga vattenresurser som länsstyrelsen kanske saknar
kännedom om. Vidare bör det i de regionala vattenförsörjningsplanerna framgå tydligt
att det kan finnas behov och vattenresurser som inte redovisas. För att säkerställa att
dessa inte glöms bort bör de diskuteras tidigt i arbetsprocessen och länsstyrelsen bör
tillsammans med kommunerna klargöra hur dessa ska omfattas av planeringen om de
inte inkluderas i den regionala vattenförsörjningsplanen.
De flesta vattenförsörjningsplanerna fokuserar mer på allmän än enskild
vattenförsörjning. Det kan delvis bero på att vattenbehovet tycks likställas med
vattenanvändningen. Allmän vattenförsörjning är vanligt i tätbebyggda områden och
sett till den totala vattenanvändningen kan behovet då anses vara störst där. I områden
med enskild vattenförsörjning är antalet invånare och därmed vattenanvändningen
vanligtvis lägre, vilket då skulle kunna likställas med ett mindre vattenbehov. Behovet
av vatten måste dock kunna tillgodoses för varje enskild medborgare och också vägas
mot tillgången till vatten.
Att redovisa vattenbehovet i form av levererad mängd från allmänna anläggningar och
därmed utelämna alla invånare och verksamheter med enskild vattenförsörjning kan ge
en missvisande bild av det verkliga behovet. Det blir också generaliserande att endast se
till varje kommun i sin helhet, då vattenbehovet kan variera stort inom kommunen. I
enstaka planer har omvandlingsområden nämnts, men generellt sett tycks detta inte ha
vägts in i behovsbedömningen. Vattenbehovet kan också variera över året, inte minst i
områden med mycket sommar- eller vinterturism. Detta kan ställa högre krav på
vattenresursernas och vattenverkens maxkapacitet än vad medelförbrukningen antyder
(Länsstyrelsen i Skåne län 2012), vilket är ytterligare en anledning till att inte likställa
vattenbehovet med den genomsnittliga årsvisa vattenanvändningen.
Enskild vattenförsörjning omfattas inte av samma regelverk som allmän
vattenförsörjning, vilket resulterar i att kvalitetsproblem är vanligare i dessa områden
(SGU 2015, internet). Dock bör det poängteras att det sannolikt är lättare att hitta en
alternativ lösning för en liten enskild vattentäkt som blivit allvarligt förorenad, än för en
stor allmän vattentäkt som förser tusentals människor med vatten. Det kan därför vara
av större vikt att vidta skyddsåtgärder för stora vattenresurser än för små. Likväl måste
samtliga invånares och verksamheters behov av vatten täckas in i
vattenförsörjningsplanen.
En anledning till att vattenbehovet inte lyfts i riktigt den utsträckning som vore önskvärt
kan vara att riktlinjerna om detta är förhållandevis nya. I rapporten som Länsstyrelsen i
Västra Götalands län (2006) har tagit fram ges till exempel inga konkreta anvisningar
om att utgå från vattenbehovet. I SGU:s rapport (SGU 2010) lyfts det tydligare, men
den har endast i viss utsträckning utgjort underlag för befintliga planer. Detta kan vara
ytterligare en anledning till att lyfta fram den mer uttalat som en vägledning för
vattenförsörjningsplaner.
I vissa planer har ett förhållandevis stort antal vattenresurser prioriterats, eller lyfts fram
som regionalt viktiga vattenresurser. Samtidigt som alla vattenresurser av intresse för
vattenförsörjningen bör lyftas fram så är det viktigt att säkerställa att dessa också får ett
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bra skydd. En risk om många vattenresurser lyfts fram och ingen ytterligare prioritering
av dessa görs kan vara att samtliga resurser ses som halvviktiga, men ingen visas någon
särskild hänsyn i praktiken. I detta hänseende kan det vara bättre att endast prioritera
några få vattenresurser, alternativt göra mer av en rangordning som visar alla viktiga
vattenresurser men framhäver dem av absolut störst betydelse. Detta kan vara särskilt
relevant i storstadsregioner där det ofta råder hård konkurrens om mark- och
vattenresurser och dessutom kan vara väldigt svårt att inrätta skyddsområden. Då är det
viktigt att de olika aktörerna i regionen har enats om vilka vattenresurser som verkligen
ska prioriteras i samhällsplaneringen.
I de befintliga regionala vattenförsörjningsplanerna saknas motivering för de
vattenresurser som inte har prioriterats. Genom att önskvärda kriterier anges för
prioriterade vattenresurser kan det anses underförstått att icke prioriterade vattenresurser
helt enkelt inte möter dessa kriterier, vilket kan ses som en generell motivering till
varför de inte har prioriterats. Likväl finns det en viktig poäng i att specificera närmare
vad som ligger till grund för den bedömning som gjorts. Om ytterligare information
framkommer kan det finnas anledning att omprioritera sina vattenresurser och då bör det
framgå vad som låg bakom den första bedömningen. Om en vattenresurs inte har
prioriterats på grund av att det saknats tillräcklig information för att göra en fullgod
bedömning bör även detta framgå. Genom att tydligt motivera sina bedömningar kan
uppföljning och revidering av vattenförsörjningsplanen underlättas.
Risk och sårbarhet täcks in förhållandevis väl i de befintliga planerna. Detta kan vara ett
resultat av att just sårbarhet i flera fall har angivits som en viktig faktor till att ta fram en
regional vattenförsörjningsplan. Ibland är dock beskrivningarna av klimateffekter eller
andra hot av mer generell karaktär. För att planen ska vara ett konkret
planeringsunderlag bör förväntad påverkan på varje vattenresurs anges. Vad gäller
påverkan av klimatförändringar ska det dock poängteras att detta kan variera mycket
mellan olika delar av landet. I södra Sverige finns ett mer akut behov av att planera
utifrån klimatförändringars påverkan på vattenförsörjningen än i norra Sverige där detta
inte är ett lika påtagligt problem. Vikten av att göra en bedömning för varje vattenresurs
bör därför också sättas i relation till hur stora riskerna är.
Fokus för innehållet i de olika vattenförsörjningsplanerna varierar, men generellt sett
har hänsyn tagits till både grundvatten och ytvatten. I vissa fall finns mer utförlig
information om grundvatten. Både Tilly6 och några av de intervjuade betonar att det i
andra sammanhang vanligen är mer fokus på ytvatten än grundvatten, vilket gör detta
särskilt intressant. En anledning kan vara att SGU, som är expertmyndighet för
grundvatten, har drivit och engagerat sig i frågan om vattenförsörjningsplaner. I och
med att SGU:s rapport (SGU 2010) har utgjort underlag till vissa av
vattenförsörjningsplanerna och myndigheten också har inkommit med remissvar på
samtliga planer (se tabell 10) är det naturligt att planerna belyser de frågor som SGU
ansvarar för. Grundvattnets betydelse för dricksvattenförsörjning lyfts också i bland
annat rapporten identifiering av geologiska formationer av nationell betydelse för
vattenförsörjning (SGU 2004), vilken också kan ha fungerat som ett viktigt underlag för
flera länsstyrelser och kommuner. Behovet av att i större utsträckning uppmärksamma
grundvattenresurser gör SGU till en viktig aktör i arbetet med vattenförsörjningsplaner.
6

Lena Tilly, vattenresursexpert på Tyréns. Handledarsamtal 2015-06-08.

35

7.3 Förankring och implementering
Brist på resurser är ofta en begränsande faktor i det strategiska arbetet för både
länsstyrelser och kommuner. Särskilt påtagligt kan detta vara i mindre kommuner där
det också kan vara svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Om det är en
utmaning att klara av den dagliga driften försämras möjligheterna att också arbeta med
långsiktig planering – i synnerhet ej lagstadgad sådan. Ett sätt att minska
arbetsbelastningen något kan vara att se över om vissa planer och dokument kan
samordnas och integreras i varandra.
Flera länsstyrelser uppger att de främst ser den regionala vattenförsörjningsplanen som
ett underlag till kommunernas översiktsplanering och under samtal med kommunerna
framkommer att det många gånger också är så den används eller planeras att användas.
Några länsstyrelser säger uttryckligen att de inte anser att kommunerna behöver ta fram
kommunala vattenförsörjningsplaner. Samtidigt kan en regional plan sakna den
detaljnivå som ibland behövs för att ge ett värdefullt underlag åt kommunerna. Det är
inte möjligt att i en regional plan täcka in alla detaljer i länets samtliga kommuner, men
om beskrivningarna är alltför generella utan anvisningar om var och hur resurser
behöver sättas in så kan det vara svårt för kommunerna att använda det som stöd i sin
planering. Maxe7 påpekar också att ett problem med att inte ta fram en kommunal
vattenförsörjningsplan är att kommunen inte tar ställning till sina vattenförekomster i ett
långsiktigt perspektiv och att det då saknas en tydlig motivering för kommunens
prioriteringar.
För att tillgodose alla kommuners långsiktiga behov av vatten behövs en heltäckande
planering som inkluderar samtliga vattenresurser och motiveringar för hur dessa ska
prioriteras. Ett sätt att uppfylla detta utan att ta fram en kommunal
vattenförsörjningsplan kan vara att täcka in dessa aspekter i den kommunala VA-planen.
Båda dessa dokument ska utgöra underlag till översiktsplanen och genom att integrera
dem i varandra kan två separata arbetsprocesser minska till en. Detta skulle innebära att
arbetet med VA-planen blev mer omfattande, men den totala arbetsinsatsen skulle
sannolikt ändå bli lägre än om två planer togs fram. Ett samlat dokument kan också ge
en bättre helhetsbild av vattenplaneringen. Vidare kan det vara lättare att få en bred
förankring och engagera olika aktörer i en arbetsprocess än i två.
Oavsett i vilken form kommunen väljer att arbeta med sin vattenförsörjningsplanering
är det viktigt att frågan kommer in i översiktsplanen. Översiktsplanen är en lagstadgad
plan som alla kommuner behöver ha och den ligger också till grund för andra bindande
planer. Genom att i översiktsplanen tydligt visa intentionerna för kommunens
vattenresurser synliggörs detta även externt för exploatörer och andra intressenter.
En utgångspunkt för att på ett effektivt sätt kunna implementera en
vattenförsörjningsplan i övrig planering är att det finns en bred förankring.
Länsstyrelserna har i olika stor utsträckning arbetat för att involvera kommunerna i
arbetet med att ta fram den regionala vattenförsörjningsplanen. I intervjuer med
kommunerna framkommer att deras syn på om de varit tillräckligt involverade varierar
– även mellan kommuner i samma län. Detta kan visa på att det krävs ansträngningar
7

Lena Maxe, statsgeolog på SGU. Epostkontakt, 2015-05-18.
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både från länsstyrelsens och kommunernas sida för att kommunerna ska ha en aktiv del i
arbetet. Länsstyrelsen måste skapa bra förutsättningar för kommunerna att engagera sig
och kommunerna måste avsätta de resurser som krävs.
Det är också av stor vikt att kommunerna har ett bra internt samarbete. Resultatet av
detta arbete visar att personalomsättning och bristande kommunikation inom kommunen
kan innebära att kännedom och kunskap om vattenförsörjningsplanen försämras. I
Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan (Göteborgsregionens kommunalförbund
2014) påpekas också att det pågår ett generationsskifte i VA-branschen och att befintlig
kompetens i dessa frågor måste föras vidare till ny personal.
I arbetet med de flesta regionala vattenförsörjningsplanerna har varje kommun haft en
representant med i en arbetsgrupp eller liknande. För att öka förutsättningarna för en bra
förankring hos kommunerna kan det vara fördelaktigt om fler än en person från varje
kommun deltar i arbetet. Alla kommuner har inte resurser att arbeta kontinuerligt med
sin översiktsplan och enligt Boverket (2015, internet) är det i många fall oklart hur
aktuella kommunernas översiktsplaner är. I beaktande av att det kan gå flera år mellan
arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen och uppdatering av den kommunala
översiktsplanen är det extra viktigt att kunskapen om vattenförsörjningsplanen hålls
levande på kommunerna, så att vattenförsörjningsfrågan på ett naturligt sätt arbetas in i
översiktsplanen. Lämpligen bör någon från kommunens planavdelning också ingå i
arbetsgruppen. Erlich et al (1999) framhäver att kunskapsutbyte i en arbetsprocess
upprätthåller lärande, vilket också spelar en betydande roll för att få människor att agera
mer hållbart.
Samtliga intervjuade länsstyrelser anser att huvudsyftet med den regionala
vattenförsörjningsplanen är att ge stöd åt kommunerna. Samtidigt visar resultatet av
detta arbete att vissa kommuner har dålig kännedom om planen och inte använder den i
så stor utsträckning. Det är därför viktigt att det finns en bra dialog mellan länsstyrelsen
och kommunerna och de bör gemensamt komma fram till hur länsstyrelsen på bästa sätt
kan ge kommunerna det stöd de behöver i arbetet med sin långsiktiga vattenförsörjning.
Enligt SGU (2010) bör initiativet till en regional vattenförsörjningsplan tas av
länsstyrelsen. Hedelin (2008) menar också att vattenplaneringssystemet i Sverige är
utformat så att den huvudsakliga planeringen bör ske på regional nivå för att påverka
den kommunala planeringen uppifrån. Samtidigt är det viktigt att inte köra över
kommunerna. Kommunerna måste se värdet av en samordnad planering så att de har ett
tydligt syfte med att investera tid och pengar i ett regionalt arbete. Flera av
länsstyrelserna uppgav att det som i huvudsak skapade motivation för att ta fram en
vattenförsörjningsplan var att de själva kunde se ett behov av det. Det är då rimligt att
anta att detsamma gäller för kommunernas benägenhet att engagera sig i arbetet.
Av de intervjuade länsstyrelserna är Örebro och Göteborgsregionen två av de som
tydligast visar på ett aktivt och kontinuerligt arbete med vattenförsörjningsplanering
som i stor utsträckning även involverar kommunerna. Det var också dessa två som
uppgav att grunden för arbetet var att kommunerna lyfte frågan mot länsstyrelsen och
efterfrågade en samordnad planering. I både Örebro och Göteborgsregionen finns
dessutom en tydlig problembild med dålig vattenkvalitet. Detta tyder på att en
37

förutsättning för kommunernas engagemang är att de är medvetna om sin sårbarhet och
ser ett behov av att lösa problemet. En intressant aspekt här är också att båda dessa
projekt/planer skiljer sig lite från övriga vattenförsörjningsplaner. För
Vätternvattenprojektet är upplägget annorlunda än för en vattenförsörjningsplan och i
Göteborgsregionen samordnas arbetet av ett kommunalförbund istället för länsstyrelsen.
Detta antyder att det viktigaste inte är att följa en specifik modell eller arbetsform, utan
snarare att det är behovet, intresset och förankringen som spelar roll för att nå ett
effektivt arbete.
I en intervju påpekades att kommuner som är anslutna till stora dricksvattenproducenter
ofta uppvisar ett mindre intresse för att engagera sig i vattenförsörjningsplaneringen.
Detta kan möjligen också vara en bidragande anledning till att det, trots det stora
behovet, ännu inte finns en regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län vars
kommuner är anslutna till stora producenter som Stockholm Vatten och Norrvatten.
Behovet av en samordnad planering i storstadsregioner är stort. Samtidigt finns det
många olika intressen att ta hänsyn till och rent resursmässigt har kommunerna heller
kanske inte samma behov av länsstyrelsens stöd som i mer glesbebyggda regioner. Det
kan därför finnas en större risk för politiska konflikter och det är tänkbart att en regional
vattenförsörjningsplan som i huvudsak tas fram av länsstyrelsen kan upplevas som ett
intrång på kommunernas självbestämmande. Det är därför viktigt att arbetet bedrivs i
nära samarbete med kommunerna, även om det är lämpligt att länsstyrelsen har en
samordnande roll.
I intervjuer med länsstyrelserna uppgav några att de tagit fram sin
vattenförsörjningsplan utan konsulthjälp och att de därigenom upplevde att arbetet blev
bättre förankrat. Några av de som anlitat en konsult hade också svårare att svara på vissa
frågor som rörde själva arbetet. Det betyder emellertid inte att anlitande av konsult per
automatik försämrar den interna kunskapsuppbyggnaden och implementering av
planerna – tvärtom kan det vara ett sätt att tillföra ytterligare perspektiv och mer
kompetens i arbetet – men det är viktigt att både länsstyrelsen och kommunerna ändå
har en aktiv del i arbetet. Konsulten bör inte genomföra hela arbetet, utan ingå som en
del av en breddad arbetsgrupp.
För att en vattenförsörjningsplan ska få genomslag och implementeras behöver det
också finnas en politisk förankring. Det kan till exempel åstadkommas genom att varje
kommun antar planen i kommunfullmäktige, såsom gjorts i Göteborgsregionen.
UNDP (2006) uppger att ekonomiska incitament är en viktig faktor för att skapa politisk
vilja och de visar också att långsiktiga investeringar i vatten är lönsamma. Det är därför
av stor betydelse att det finns ett långsiktigt tänk hos politiker. Framtagandet av en
regional vattenförsörjningsplan måste ses som en långsiktigt lönsam investering som
gynnar hela regionen. Karlsson (2009) framhäver att VA-aktörer bör arbeta för att ändra
uppfattningen att vattenförsörjning är ett särintresse och i större utsträckning lyfta
frågan som ett gemensamt regionalt intresse. Därigenom kan också risken för konflikter
med andra intressen minska.
Hos politiker finns alltid en strävan efter att uppfylla väljarnas vilja. Som nämnts
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tidigare är vattenförsörjning en förhållandevis osynlig fråga, vilket sannolikt gör att
trycket från allmänheten är betydligt lägre i detta avseende än i många mer politiskt
uppmärksammade frågor. Det kan också förklara att framtagandet av
vattenförsörjningsplaner inte prioriteras i det politiska arbetet. Här kan allmänheten ha
en viktig roll i att påverka lokala och regionala politiker. Genom utåtriktad information
och uppmärksammande av frågan kan också en större medvetenhet hos allmänheten
skapas - inte minst i regioner som Stockholm och Skåne där dricksvattenförsörjningen
är väldigt sårbar.
Arbetet med en vattenförsörjningsplan bör vara ett kontinuerligt arbete och det är därför
viktigt att det finns en plan för hur arbetet ska följas upp. Kommunerna bör också vara
fortsatt involverade i arbetet och det kan till exempel vara bra att ha kontinuerliga
avstämningsmöten mellan länsstyrelsen och kommunerna, även efter att själva
rapporten för vattenförsörjningsplanen är klar.
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8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Mot bakgrund av resultatet i detta arbete har ett antal slutsatser dragits, vilka också
ämnar besvara de övergripande frågeställningarna för arbetet.
En vattenförsörjningsplan bör i huvudsak ta upp följande aspekter:
! Vilka vattenresurser som finns tillgängliga inom det område som avgränsats för
vattenförsörjningsplanen
! Hur det nuvarande och framtida vattenbehovet ser ut
! Vilka hot som finns mot vattenförsörjningen och vattenförsörjningens sårbarhet
! Vilka vattenresurser som ska prioriteras i samhällsplaneringen
! Förslag på åtgärder för att säkerställa en hållbar vattenförsörjning i framtiden
De befintliga regionala vattenförsörjningsplanerna tar i viss utsträckning upp de
aspekter som föreslås. Det som framför allt behöver lyftas fram mer är vattenbehovet.
Bristområden samt fördelningen av vattenbehovet över både tid och rum behöver
synliggöras och det måste klargöras var i planeringen dessa ska täckas in. Vad gäller
prioriterade vattenresurser så lyfts sådana fram i de flesta vattenförsörjningsplanerna.
Viktigt här är att dessa vattenresurser faktiskt också skyddas och ges verklig prioritet i
samhällsplaneringen.
I arbetet med att ta fram de regionala vattenförsörjningsplanerna har länen i olika stor
utsträckning samarbetat med kommunerna och ibland också med en konsult. Bredden på
de arbetsgrupper som funnits i de olika arbetsprocesserna har varierat.
En bred förankring tycks vara den viktigaste faktorn för att nå ett effektivt långsiktigt
arbete med vattenförsörjning. En förutsättning för det är att det finns ett behov och ett
intresse av att arbeta med frågan, samt ett politiskt stöd. Länsstyrelsen och kommunerna
behöver gemensamt lägga en bra grund för den regionala planeringen av
vattenförsörjningen och i större utsträckning också involvera andra aktörer. För att
regionala vattenförsörjningsplaner ska implementeras effektivt på lokal nivå bör
kommunerna ha en större roll i arbetet med att ta fram planerna än vad de ofta hittills
har haft.
Genom att utöka den kommunala VA-planen till att också omfatta de aspekter som
annars skulle behöva tas upp i en kommunal vattenförsörjningsplan kan den totala
arbetsinsatsen för kommunerna minska. Det kan också vara ett sätt att minska
osäkerheten kring vad som bör täckas in av vilken plan och få en bättre överblick av
kommunens vattenplanering.
För befintliga regionala vattenförsörjningsplaner har det i liten utsträckning funnits en
plan för hur arbetet ska följas upp. Kontinuerlig uppföljning tycks vara en viktig faktor
för att hålla igång arbetet på ett effektivt sätt och det har också efterfrågats av vissa
kommuner. En plan för uppföljning kan lämpligen utarbetas parallellt med
vattenförsörjningsplanen, så att samtliga aktörer som förväntas arbeta med planen vet
redan från början hur och när arbetet ska följas upp. Genom att redan tidigt tänka på
uppföljningsarbetet kan vattenförsörjningsplanen också utformas för att underlätta detta
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– exempelvis genom att ange tydliga motiveringar för hur vattenresurserna prioriteras.
Avslutningsvis kan konstateras att resursbrist och svårigheter att samordna arbetet kan
utgöra hinder för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. Tydligare definitioner
av begrepp som används inom VA-sektorn samt en uttalad vägledning för framtagandet
av vattenförsörjningsplaner kan underlätta arbetet och inte minst minska tröskeln för att
komma igång. En uppdaterad version av SGU:s rapport skulle kunna utgöra en sådan
vägledning.
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BILAGA 1: INTERVJUER
Följande intervjuer har genomförts i arbetet och ligger till grund för stora delar av
resultatet:
Intervju 1: Pär Persson, enheten för samhällsplanering på Länsstyrelsen i Skåne län.
Projektledare för arbetet med framtagandet av regional vattenförsörjningsplan.
Telefonintervju 2015-02-19.
Intervju 2: Maria Widmark, miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Involverad i arbetet med framtagandet av regional vattenförsörjningsplan.
Telefonintervju 2015-02-20.
Intervju 3: Jacob Lindkvist, miljö & samhällsbyggnad på Göteborgsregionens
kommunalförbund. Involverad i arbetet med framtagandet av regional
vattenförsörjningsplan. Telefonintervju 2015-03-05.
Intervju 3a: Ann-Christin Wellander, planchef på samhällsbyggnadssektorn,
planenheten, Lerums kommun. Telefonintervju 2015-04-29.
Intervju 3b-1: Maria Sexton, översiktsplanerare på samhällsbyggnadskontoret,
Alingsås kommun. Telefonintervju 2015-04-29.
Intervju 3b-2: Tommy Blom, VA-chef, Alingsås kommun. Epostsvar via Maria Sexton
2015-04-29.
Intervju 3c: Susanne Härenstam, planarkitekt på samhällsbyggnad, Öckerö kommun.
Telefonintervju 2015-04-30.
Intervju 3d: Ulf Moback, landskapsarkitekt, Göteborgs stad. Telefonintervju 2015-0430.
Intervju 4: Monica Andersson, miljövårdsenheten på Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Samordnare för arbetet med framtagandet av regional vattenförsörjningsplan.
Telefonintervju 2015-03-12.
Intervju 4a-1: Bengt Pettersson, teknisk chef på tekniska förvaltningen, Älmhults
kommun. Telefonintervju 2015-04-30.
Intervju 4a-2: Paul Robertsson, utvecklingschef på kommunledningsförvaltningen,
Älmhults kommun. Telefonintervju 2015-05-05.
Intervju 4b: Henrik Johansson, gruppledare på planeringskontoret, Växjö kommun.
Telefonintervju 2015-05-05.
Intervju 4c: Birgitta Holgersson, planarkitekt på bygg- och miljöavdelningen,
Tingsryds kommun. Epostsvar 2015-05-21.
Intervju 5: Liselotte Hagström, miljöenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län.
Projektledare för arbetet med framtagandet av regional vattenförsörjningsplan.
Telefonintervju 2015-03-19.
Intervju 6: Christina Strömberg, miljöanalysenheten på Länsstyrelsen i Västerbottens
län. Involverad i arbetet med framtagandet av regional vattenförsörjningsplan.
Telefonintervju 2015-03-25.
Intervju 6a-1: Titch Maphosa, byggnadsinspektör på byggenheten, Dorotea kommun.
Telefonintervju 2015-04-28.

Intervju 6a-2: Eva Pettersson, tidigare enhetschef på tekniska enheten, Dorotea
kommun. Telefonintervju 2015-04-29.
Intervju 6b: Tommy Johansson, bygglovshandläggare/planhandläggare, Robertsfors
kommun. Telefonintervju 2015-04-29.
Intervju 6c: Bengt Svensson, tillförordnad förvaltningschef på
samhällsbyggnadsförvaltningen, Lycksele kommun. Telefonintervju 2015-05-05.
Intervju 7: Peder Eriksson, enhetschef för Vatten på Länsstyrelsen i Örebro län.
Projektsamordnare för Vätternvattenprojektet. Telefonintervju 2015-03-31.
Intervju 8: Göran Åström, miljödirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län.
Telefonintervju 2015-05-19.
Utöver dessa intervjuer har korta avstämningar också gjorts med följande personer, som
stöd till tabell 9 och 10:
Anna Bratt, samordnare av klimatanpassningfrågor på Kultur- och
samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län. Telefonsamtal 2015-0611.
Per Erik Sandberg, enhetschef på Miljöenheten, Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Telefonsamtal 2015-06-11.

