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NY REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN  

En ny regional vattenförsörjningsplan ska tas fram för 

Kronobergs län. Syftet med planen är att säkra tillgången till 

vatten på lång sikt, för dricksvatten och andra samhällsbehov.  



 
 
 
 
 
 
 

Sida 2 av 7 

INLEDNING 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel! En säker vattenförsörjning är avgörande för ett 

fungerande samhälle och är således en mycket viktig del av samhällets infrastruktur. I Sverige 

har vi i allmänhet gott om vatten men under vissa perioder och i en del områden kan vatten 

bli en bristvara. Prognoser visar att framtidens klimat kan ge större variationer i tillgången på 

vatten. En annan risk att beakta är att dricksvattnet kan förorenas för längre eller kortare 

perioder av olika händelser eller aktiviteter i samhället. Samhällsplanering är ett av de 

viktigaste strategiska redskapen för att skydda våra vattenresurser och skapa en grund för att 

de används ansvarsfullt. 

Som en del i arbetet med att trygga vattenförsörjningen i Kronobergs län driver 

Länsstyrelsen arbetet med att ta fram en ny regional vattenförsörjningsplan tillsammans med 

kommunerna. En vattenförsörjningsplan talar om var vattenresurserna och behoven finns. 

Den tas fram för att säkerställa tillgången till vatten för dricksvattenförsörjning i ett område 

på lång sikt. Planen ska användas i planeringsarbetet så att viktiga vattenresurser bevaras och 

skyddas för framtiden. 

En första vattenförsörjningsplan för Kronobergs län togs fram 2012 och den behöver nu 

uppdateras. Nya direktiv och förändrade behov gör också att en ny plan behöver tas fram. 

För att vi ska få en så bra och användbar plan som möjligt är det viktigt att den tas fram i 

nära samverkan mellan Länsstyrelsen, länets kommuner och eventuella andra aktörer i 

samhället som kan beröras. Även angränsande län och kommuner kan bli delaktiga. Arbetet 

involverar flera olika verksamheter så som vatten, klimat, översiktlig planering, skydd & 

beredskap, miljöskydd, etc. 

SYFTE 

Syftet med en regional vattenförsörjningsplan är att: 

• Säkra en trygg, robust och klimatsäker vattenförsörjning för flera generationer 

• Ge underlag för kommunal och regional planering  

• Ge förslag på åtgärder för att säkerställa en hållbar vattenförsörjning i framtiden 

• Bidra till att uppfylla nationella miljömål och vattenförvaltningens mål 

 

 

  

Vattenförsörjningsplanerna syftar till att säkra tillgången till 

vatten inom ett geografiskt område i ett flergenerationsperspektiv, 

för dricksvatten och andra samhällsbehov. 

Havs- och vattenmyndigheten 
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BAKGRUND 

Vattenförsörjningsplan som begrepp uppkom i arbetet med de nationella miljömålen 

Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. Syftet med en 

vattenförsörjningsplan är att säkra dricksvattenförsörjningen (SOU 2000:52).  

Ett stort ansvar för att skydda och förvalta våra vattenresurser ligger hos kommunerna. 

Enligt PBL (Plan- och bygglagen) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som ger 

vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden. Enligt PBL ska mark- 

och vattenområden användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för och man 

ska ge företräde för användning som medför god hushållning ur en allmän synpunkt. 

Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet och här ska hänsyn tas till 

bland annat möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp. 

Klimat- och samhällsförändringar innebär risker för vattenförsörjningen och ökar behovet 

av förebyggande arbete för att skydda vattenresurser. I den kommunala planeringen av mark- 

och vattenanvändningen behöver skyddet av vattenresurser beaktas i större utsträckning. 

Även vid myndigheters tillstånds-/anmälningsärenden är det viktigt att hänsyn tas till 

värdefulla vattenresurser. 

REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN 
I en regional vattenförsörjningsplan pekar man ut vattenresurser som är tillräckligt stora för 

att vara regionalt viktiga i ett flergenerationsperspektiv. Planen ska vara övergripande för 

länet och inte gå för djupt på detaljer. Det är dock viktigt att påtala att det finns många 

vattenresurser som är viktiga lokalt, men som inte är av regionalt värde och därmed inte tas 

upp i den regionala planen. Vattenresurser och frågor som är viktiga lokalt ska istället tas upp 

i kommunala vattenförsörjningsplaner. Kommunens delaktighet, med kompetens och 

kunskap om de lokala förutsättningarna och behoven, är dock en viktig del i arbetet även 

med den regionala planen. Den är rent av avgörande för att planen ska kunna bli det lokala 

och regionala planeringsstöd som är målet. 

VAD SKA INGÅ I EN REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN? 

Vattenförsörjningsplanen ska i första hand säkerställa dricksvattenförsörjningen, men det är 

också nödvändigt att planen tar hänsyn till annan vattenanvändning, bland annat eftersom 

denna kan komma i konflikt med dricksvattenintresset. Annan vattenanvändning kan till 

exempel vara vatten till industri och jordbruk.  
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En regional vattenförsörjningsplan ska innehålla följande: 

• Nuvarande vattenuttag och framtida behov (t.ex. befolkningsutveckling) 

• Viktiga större vattenresurser för långsiktig vattenförsörjning 

• Identifierade bristområden 

• Översiktlig risk- och sårbarhetsanalys för regionens vattenförsörjning (fokus bör 

ligga på risker med stor konsekvens t.ex. miljöfarlig verksamhet) 

• Förslag till åtgärder (t.ex. bildande av vattenskyddsområden) 

• Klimatpåverkan 

VAD SKA PLANEN ANVÄNDAS TILL? 

Den färdiga regionala vattenförsörjningsplanen utgör underlag vid planerings-, beredskaps- 

och miljöarbete i länet och kommunerna för att förhindra att viktiga vattenresurser går till 

spillo. Genom att peka ut områden (både ytvatten och grundvatten) som är viktiga för 

dricksvattenförsörjning minskar risken att marken tas i anspråk för verksamheter som 

riskerar att förorena vattnet eller på annat sätt gör vattenresursen oanvändbar. Okunskap om 

områdets värde är kanske det största hotet mot en viktig vattenresurs. Genom att olika 

viktiga funktioner, t.ex. vatten, klimat, översiktlig planering, skydd & beredskap och 

miljöskydd, deltar när planen arbetas fram får vi en väl genomarbetad dokumentation som 

blir enklare att använda. 

 

FLERA MYNDIGHETER ÄR ENGAGERADE  

Drickvattenutredningens1 betänkande tar upp frågan om regionala vattenförsörjningsplaner 

som ska ge ett ökat stöd till kommunerna i sin planering och i arbetet med att säkra en trygg 

dricksvattenförsörjning. Länsstyrelsen ska samverka och samordna arbetet för att säkerställa 

det regionala perspektivet för dricksvattenrelaterade planeringsfrågor.  

 

1, Dricksvattenutredningen tillsattes av regeringen 2013 för att gå igenom dricksvattenområdet, från råvatten till tappkran. 

Uppdraget omfattade den allmänna dricksvattenförsörjningen, som kommunerna ansvarar för.  

Bildkälla: SGU 
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Flera myndigheter bidrar på olika sätt i arbetet med dricksvatten: 

• Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

• Boverket 

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

• Sveriges geologiska undersökning (SGU) 

• Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

• Livsmedelsverket 

• Jordbruksverket 

• Vattenmyndigheterna 

• Länsstyrelserna 

KOMMUNALA VATTENFÖRSÖRJNINGSPLANER 

Ett av våra nationella miljömål är Grundvatten av god kvalitet. En konkret förslag på vad 

kommunerna kan göra för att bidra till miljömålet är att ta fram kommunala 

vattenförsörjningsplaner dvs. inventera och i sina översiktsplaner redovisa vattenresurser och 

för vattenförsörjningen viktiga geologiska isälvsavlagringar/åsar. Kommunala 

vattenförsörjningsplaner bidrar också till att nå målen i vattenförvaltningens arbete. 

I den kommunala planen redovisas även mindre vattenresurser, men som är viktiga för den 

lokala dricksvattenförsörjningen. Där kan man med fördel gå djupare i detaljer och beskriva 

till exempel uttagskapacitet och kvalitet.  

Det kan ge tidsvinster att arbeta med den kommunala vattenförsörjningsplanen parallellt 

med den regionala. 
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SÅ HÄR TAR VI FRAM EN NY REGIONAL 

VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN 
Den regionala vattenförsörjningsplanen tas fram av Länsstyrelsen. För att vi ska få en så bra 

och användbar plan som möjligt är det dock viktigt att den tas fram i nära samverkan mellan 

Länsstyrelsen, länets kommuner och eventuella andra aktörer i samhället som kan beröras. 

Även angränsande län och kommuner kan bli delaktiga. Kommunernas kompetens och 

kunskap om de lokala förutsättningarna och behoven är en viktig del i arbetet.  

Målet är att den nya regionala vattenförsörjningsplanen ska vara klar under 2021. 

Länsstyrelsen samlar kommunerna till arbetsmöten, där två till tre kommuner träffas vid 

varje tillfälle, för att till exempel samla in uppgifter eller göra bedömningar. Vid några 

tillfällen kan det bli aktuellt att samla alla berörda till större workshops.  

När planen är klar börjar arbetet med att implementera planen och genomföra föreslagna 

åtgärder. Kommunernas aktiva deltagande i att implementera den färdiga planen i sitt dagliga 

arbete är avgörande för hur väl vi kan säkra vårt dricksvatten på lång sikt. Planen måste 

också ses över med jämna mellanrum och vid behov uppdateras. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


