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Ställningstagande Regional vattenförsörjningsplan
Stockholms län
Dnr KS18/224
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Ekerö kommun ställer sig bakom den regionala
vattenförsörjningsplanens mål och strategier, vilka ska ligga till grund för den
fortsatta planeringen inom kommunen/Roslagsvatten.
Sammanfattning av ärendet
Regional vattenförsörjningsplan är del av RUFS 2050 och har arbetats fram under
2017-2018 och har i december 2018 antagits av Länsstyrelsen, Stockholms läns
landsting och Storsthlm. Länets kommuner och andra berörda aktörer har deltagit i
arbetet genom bland annat workshop och som remissinstans och uppmanas nu att
ställa sig bakom planens mål och strategier och uppmanas arbeta utifrån den.
Teknik- och exploateringskontoret bedömer att det finns i första hand behov av
ytterligare utredningsinsatser på regional nivå innan definitiv ställning kan tas till
omfattning av åtgärderna och behovet av resurser. Det noteras att ansvaret för den
kommunala dricksvattenförsörjningen överlämnades till Roslagsvatten i samband
med att VA-kollektivet övergick till Roslagsvatten år 2014. Kontoret har i nuläget
svårt att bedöma, på basis av redovisat underlag, vilka resurser som krävs av
kommunen för planens genomförande. Vidare får den regional
vattenförsörjningsplanen vara ett underlag vid den kommande revideringen av den
kommunala VA-planen och även i samband med framtagande av nya detaljplaner.
Beslutsunderlag
Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län
Rekommendation från Storsthlm
Missiv från Länsstyrelsen Stockholm
Ärendet
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Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län syftar till att långsiktigt säkra
länets dricksvattenförsörjning. Planen har tagits fram i samarbete mellan
Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms läns landsting och Storsthlm, vilka i december
2018 har fattat beslut om planen som en gemensam strategisk inriktning. Länets
kommuner och andra berörda aktörer har deltagit i arbetet genom bland annat
workshop och som remissinstans som sammanställts av Länsstyrelsen Stockholm.
Storsthlm:s styrelse rekommenderar kommunerna att ställa sig bakom den regionala
vattenförsörjningsplanens mål och strategier och använda dom som beslutsunderlag i
planeringsprocessen (se Rekommendation från Storsthlm)
Stora insatser och progressiva beslut krävs för att tillgodose länets ökande
vattenbehov och samtidigt möta förändringar i vattenkvaliteten till följd av bland
annat klimatförändringar. Regional samverkan är en förutsättning för att klara de
utmaningar som länets dricksvattenförsörjning står inför. Den regionala
vattenförsörjningsplanen ger en långsiktig gemensam inriktning för det fortsatta
arbetet. Möjligheten till byggnation och utveckling i länets kommuner är beroende av
en trygg tillgång till dricksvatten av god kvalitet. Till år 2050 väntas antalet invånare i
Stockholms län öka från dagens drygt 2,2 miljoner till cirka 3,4 miljoner varav för
Ekerös del ca 40.000 år 2050. Såväl människor som nya verksamheter är beroende
av tillgång till god dricksvattenförsörjning.
Den övergripande strategin för vattenförsörjningsplanen är att säkra
dricksvattenförsörjningen i Stockholms län ur ett flergenerationsperspektiv.
Planen har tre mål:
1) Ett av de fem stora vattenverken ska kunna ta ur drift i en månad och
leveransen av dricksvatten i regionen ska ändå kunna fortgå utan
samhällskritiska störningar.
2) De vattenresurser som i denna vattenförsörjningsplan har högsta respektive
hög regional prioritet ska säkras för framtiden.
3) Länets aktörer med ansvar för vattenförsörjningen ska ha fungerande
samverkansformer som bidrar till att målen nås och att nödvändiga åtgärder
genomförs.
Tre övergripande långsiktiga strategier i planen syftar till att gemensamt bidra till en
säkring av regionens dricksvattenförsörjningens på lång sikt:
 Nyttja olika delar av Mälaren,
 Reservvattenförsörjning oberoende av Mälaren,
 Öka robustheten i vattenverken (och dess ledningar mm).
Förslag på kommunala åtgärder för att genomföra planen framgår på sida 12
(Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län) så som att utreda vilka
investeringar som krävs för att skapa en robust dricksvattenförsörjning; säkerställa
erforderliga skydd för vattenresurser av högsta respektive hög regional status; ta fram
vägledning för hur drickvattensförsörjning som markanvändning ska stärkas i den
fysiska planeringen; ta fram kommunal nödvattenplan och informera hur
konsumenter kan minska sin vattenförbrukning. Vidare har kommunen ett ansvar i
sin roll som VA-huvudman i att bland annat säkerställa att de viktigaste
anläggningarna för dricksvattenförsörjning skyddas mot extraordinära händelser.
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Den regionala vattenförsörjningsplanen är tänkt att användas av kommunerna som
bland annat planeringsunderlag i översiktsplanering och detaljplanering,
utgångspunkt för framtagande av VA-planer, inriktning för skydd av vattenresurser,
och underlag för remissyttranden.
Resurser har ej avsatts från kommunen eller regionen för att arbeta med planen och
det är i nuläget svårt att bedöma hur kommunens verksamhet och resurser behöver
justeras/stärkas för att arbeta med planen. Oaktat detta är regionens
vattenförsörjning på lång sikt beroende av gemensamma insatser mellan kommuner
och aktörer.
Kommunen beslutade 2014 att lägga över ansvaret för det kommunala VA-kollektivet
på Roslagsvatten (anläggningsägande bolaget blev Ekerö Vatten AB). I första hand
bör då ansvaret för att ställa sig bakom den regionala dricksvattenförsörjningsplanen
åvila kommunen och dess ansvariga bolag när det gäller
dricksvattenförsörjningsplanen. För Ekerös del så ansvarar Roslagsvatten för den
nuvarande dricksvattenförsörjningen i kommunal regi.
När det gäller att närmare identifiera strategier, åtgärder och behov av resurser får
kontoret tillsammans med Roslagsvatten återkomma till, efter att Länsstyrelsen och
VAS- rådet återkommit i frågan. Kontoret bedömer att det finns ytterligare
utredningsinsatser som i första hand behöver göras på regional nivå innan det går att
precisera mera hur detta kommer att belasta kommunen eller Roslagsvatten.
För kommunens del får den regionala vattenförsörjningsplanen vara ett viktigt
underlag i samband med den förestående revideringen av VA-planen och även i
samband med framtagande av nya detaljplaner.
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