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Remissvar på förslag till regional vattenförsörjningsplan för 
Stockholms län  
 
 
Bakgrund och allmänna synpunkter  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har berett Österåkers kommuns remissvar över 
förslag till regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnen har fått remissen för yttrande. Dialog har även förts med 
representant för Roslagsvatten AB. Detta remissvar utgör Österåkers kommuns 
samlade remissvar.  
 
Österåkers kommun har tillsammans med andra aktörer deltagit vid en workshop 
mars 2017 kring vattenförsörjningsplanen. I kommunen pågår för närvarande arbete 
med att ta fram en VA-plan och översiktsplan. Löpande förs också dialog kring VA-
frågor i mellankommunalt perspektiv. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar förslaget till regional vatten-
försörjningsplan för Stockholms län och att avsikten med planen är att alla berörda 
aktörer ska ställa sig bakom planens mål och strategier. Samhällsbyggnads-
förvaltningen delar uppfattningen att det angeläget att regionens aktörer kan 
genomföra behövliga åtgärder samt att det finns en samsyn om de viktigaste 
vattenresurserna i länet. Förslaget till regional vattenförsörjningsplan är väl 
genomarbetat och har fokuserat på de viktigaste vattenförsörjningsfrågorna i länet. 
Det övergripande syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att säkra 
dricksvattenförsörjningen i Stockholms län ur ett flergenerationsperspektiv. 
 
Planens del 2 är ett heltäckande underlag som bidrar till att ytterligare skapa förståelse 
för vilka åtgärder som måste genomföras för att syftet med vattenförsörjningsplanen 
och dess mål ska kunna uppfyllas. 
 
I förslaget till regional vattenförsörjningsplan redovisas tre mål: 

1. Ett av de fem stora vattenverken i länet ska kunna tas ur drift under en månad och 
leveransen av dricksvatten i regionen ska ändå kunna fortgå utan samhällskritiska 
störningar. 

2. De vattenresurser som i denna vattenförsörjningsplan är högst respektive högt regionalt 
prioriterade ska säkras för framtiden. 

3. Länets aktörer med ansvar för vattenförsörjning ska ha fungerande samverkansformer som 
bidrar till att målen kan nås och att nödvändiga åtgärder kan genomföras. 

 
Det är en fördel att endast tre väl preciserade mål har pekats ut. Dessa tre mål har en 
tydlig koppling till en långsiktig strategi för att säkra dricksvattenförsörjningen i länet. 
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I förslaget till regional vattenförsörjningsplan redovisas även ett antal förslag på 
åtgärder för att uppfylla målen. Ansvariga för åtgärderna är de namngivna 
vattenproducenterna, Länsstyrelsen i Stockholm, länsstyrelserna i grannlänen, 
landstinget och kommunerna. 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Storsthlm samt Tillväxt- och  
regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting pekas ut som ansvariga för 
att stämma av och följa upp planen. Vattenförsörjningsplanens åtgärder föreslås 
följas upp varje år i anslutning till VAS-rådets årsmöte. Resultatet av uppföljningen 
ska redovisas i det gemensamma Miljö- och samhällsbyggnadsrådet, där ansvariga 
aktörer ingår.  
 
Vattenresurser som bedöms för länets vattenförsörjning 
I Tabell 2 anges prioriterade vattenresurser. Syftet med prioriteringen är att ge 
underlag för skydd av dessa vattenresurser och att säkerställa att de kan användas för 
vattenförsörjning även i framtiden. I tabellen anges till vilken kommun 
vattenresursen kopplar. I tabellen anges Lohäradsåsen som tillhörande Norrtälje 
kommun, den tillhör dock även Österåkers kommun vilket behöver framgå.  
 
Vattenresurser som bedöms för länets vattenförsörjning anges i Bilaga 3. Där anges 
bl.a. Lohäradsåsen och Largen som tillhörande Norrtälje kommun. Då dessa två även 
tillhör Österåkers kommun behöver det tilläggas i tabellen.  
 
I Bilaga 3 anges fyra vattenresurser inom Österåkers kommun. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tillsammans med Roslagsvatten AB, ställer sig 
tveksamma till de utpekade vattenförekomsterna för nödvatten som framgår av tabell 
3. Österåkers kommun och Roslagsvatten behöver utreda kapacitet, kvalitet och 
möjlighet att använda sig av vattenförekomster för nödvatten i kommunen innan 
dessa kan pekas ut som tillgängliga nödvattentäkter. 
 
Åtgärder  
I tabell 1, s 10, anges åtgärder.  Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig generellt 
bakom de utpekade åtgärderna men önskar förtydliganden angående deras innehåll 
och ansvariga för åtgärderna. 
 
Åtgärden ”Ta fram en övergripande strategi för kommunal nödvattenplanering i 
länet” bör beskrivas avseende tänkt innehåll. Strategin bör även innehålla en plan för 
prioritering, hur eventuella prioriteringsskillnader som kan uppstå mellan olika 
kommuner ska hanteras. 
 
Åtgärden ”Ta fram/uppdatera kommunala/mellankommunala nödvattenplaner i 
länet” bör även beskrivas avseende tänkt innehåll. 
 
En föreslagen åtgärd är att ”Inventera vilken funktion dricksvattenanläggningar 
inom respektive kommun kan fylla för att nyttja prioriterade vattenresurser och 
vidta lämpliga åtgärder utifrån det, samt vad som är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt.” Samhällsbyggnadsförvaltningen vill se ett förtydligande i planen av vad som 
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avses med dricksvattenanläggningar. Avser förslaget inventering endast av befintliga 
dricksvattenverk eller avses även enskilda brunnar och andra mindre anläggningar för 
en- eller tvåfamiljsfastigheter. Vidare önskas även att ett förtydligande beträffande 
vem som ska ansvara för inventeringen. 
 
Uppföljning och redovisning  
Planen föreslås i sin helhet följas upp var fjärde år, på liknande sätt som en 
aktualitetsprövning sker av en översiktsplan. För att kunna bedöma aktualiteten 
behövs ett underlag som visar hur den nuvarande planen används och om det 
tillkommit viktiga nya förutsättningar och anspråk.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att uppföljning vart fjärde år ett lämpligt 
intervall men att det i planen ytterligare behöver förtydligas hur uppföljningen ska 
genomföras och hur resultatet ska analyseras, utvärderas och inarbetas i en reviderad 
plan. 
 
Frågor om dricksvattenförsörjning är komplexa och kan överskrida såväl geografiska 
som sektoriella och administrativa gränser. De insatser som behövs är dessutom 
många gånger kostsamma. Det är därför extra angeläget att initiativ till lämpliga nya 
eller befintliga samverkansformer tas av berörda aktörer utifrån vilken fråga som ska 
lösas. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det behöver förtydligas i planen vem 
som är ansvarig för att avstämningar, uppföljning och initiativ till nya 
samverkansformer genomförs. 
 
Fortsatt arbete 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med en VA-plan och översiktsplan och avser 
beakta förslaget till vattenförsörjningsplan i Stockholms län i det fortsatta arbetet. Vi 
avser även fortsättningsvis aktivt delta i arbetet med vattenförsörjningsplan.  
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