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Abstract 
 

The Drought’s Effect on Drinking Water Supply in the Mälar Region – A Study 
of Municipalities’ Work on Water Issues Based on Experiences from 2017 
Sofia Andersson & Elin Lundkvist 

  
The aim of this paper is to examine how municipalities in the Mälar region of Sweden 
were affected by the low surface and groundwater levels in the summer of 2017, how 
municipalities handled the situation, how they work with water related questions in 
their daily work and whether they had an action plan for dealing with shortage of 
water prior to 2017. Lastly, we also aim to compile the roles and responsibilities for 
different authorities when it comes to water supply.  

The area of study was limited to 39 municipalities in four counties: 
Södermanlands, Upplands, Västmanlands and Örebro county. To answer the aim, a 
survey was sent out to all municipalities and interviews were done with two of the 
municipalities. A literature study was done in order to answer the division of 
responsibilities between different authorities. 

The survey was answered by 26 municipalities. The main result we got from the 
survey was that even though the water levels were below normal, the municipalities 
didn’t experience water shortages in the extent we had expected. Five municipalities 
indicated that they had been affected by the water shortages. The main measure that 
were done was the irrigation ban. From the survey it was found that most of the 
municipalities were lacking action plans to deal with a water shortage situation before 
2017. The majority of the municipalities believe that their water supply can be 
affected by climate change, but only 14 indicated that they have an action plan for it. 

The results obtained from our interviews primarily marks the division of 
responsibilities for water conservation areas. As conducted from the literature study, 
the processes to constitute water conservation areas does not seem to be smooth 
and quick enough to meet the goals of sustainable and long-term water supply. 

 
Key words: water shortage, groundwater levels, water supply, water conservation 
areas, climate change 
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Sammanfattning 
 

Torkans effekt på dricksvattenförsörjningen i Mälarregionen – En studie om 
kommuners arbete med vattenfrågor utifrån erfarenheter från 2017 
Sofia Andersson & Elin Lundkvist 

 
Uppsatsens syfte är att undersöka om kommuner i Mälarregionen drabbades av låga 
yt- och grundvattennivåer under sommaren 2017, hur situationen hanterades, deras 
dagliga arbete med vattenfrågor och om handlingsplaner fanns för låga nivåer före 
2017. Vi vill även se hur kommunerna ställer sig till klimatförändringar samt 
sammanställa vilka roller och ansvar som olika myndigheter har när det kommer till 
vattenförsörjning. 

Arbetets undersökningsområde begränsades till 39 kommuner i fyra län: 
Södermanlands, Upplands, Västmanlands och Örebro län. För att besvara syftet 
skickades en enkät ut till kommunerna och intervjuer genomfördes med två av 
kommunerna. En litteraturstudie genomfördes för att kunna besvara 
ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter. 

Enkäten besvarades av 26 kommuner. Det viktigaste resultat var att kommunerna, 
trots vattennivåer under det normala, inte upplevde vattenbrist i den omfattningen 
som vi trott. Fem kommuner angav att de drabbades av vattenbrist. Den 
huvudsakliga åtgärden som infördes var bevattningsförbud. Från enkäten framkom 
att det i stor utsträckning saknats handlingsplaner för att hantera en situation med 
vattenbrist innan 2017. Majoriteten av kommunerna tror att deras vattenförsörjning 
kan påverkas av klimatförändringar, men bara 14 angav att de har en handlingsplan 
för det. 

Resultatet som framkom från intervjuerna gällde främst processen för införandet 
av skyddsområden. Även i litteraturstudien framkom det att arbetet med 
vattenskyddsområden inte går i den takt som är nödvändig för att nå målen för 
hållbar och långsiktig dricksvattenförsörjning. 

 
Nyckelord: vattenbrist, grundvattennivåer, dricksvattenförsörjning, 
vattenskyddsområde, klimatförändringar 
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1 Bakgrund 
1.1 Från nederbörd till grund- och ytvatten 
Långt ifrån allt vatten som faller som nederbörd har möjlighet att bli till grundvatten. 
Delar av det regn eller snö som faller kommer att evaporera från t.ex. trädkronor och 
hustak redan innan det hinner nå markytan. Under växtsäsong kommer den allra 
största delen av nederbörden som infiltrerar markytan direkt att tas upp av växter i 
rotzonen. Växterna suger upp vatten med rötterna som senare avdunstar till 
vattenånga via bladen tillbaka till atmosfären. En del av porvattnet i markzonen är 
dock så hårt bundet till jordpartiklarna att undertrycket i växternas rötter inte räcker 
till. Marken kan således vara hålla en del vatten utan att växterna kan ta tillvara på 
det, detta kallas vissningsgränsen (Grip & Rodhe, 2016). 

Generellt kan man dela in marklagren i två olika zoner, den omättade 
markvattenzonen och den mättade grundvattenzonen. Porerna i markvattenzonen 
består av både luft och vatten, till skillnad från porerna i grundvattenzonen som är 
helt vattenmättade. I markvattenzonen kan en viss mängd vatten bindas upp i jorden 
via adsorption och ytspänning som står emot gravitationskraften (Grip & Rodhe, 
2016). När den mängden överskrids, t.ex. i samband med kraftig nederbörd, 
perkolerar vatten från den omättade zonen till den mättade zonen, och nytt 
grundvatten bildas. Grundvattnet strömmar sedan under markytan mot 
utströmningsområden i sjöar och vattendrag. Hastigheten på grundvattenströmningar 
varierar i huvudsak med mängden vatten, vilket material det färdas i och topografi 
(Grip & Rodhe, 2016). 

Vatten kan även uppehålla sig i olika typer av vattenmagasin under varierande 
tidsperioder. Dessa kan vara markvatten-, ytvatten- och grundvattenmagasin, men 
stora mängder vatten lagras även i vegetation, glaciärer och snötäcken. I ett 
kunskapsunderlag om grundvattenbildning från SGU beskrivs två olika typer av 
grundvattenmagasin, små snabbreagerande och stora långsamtreagerande 
(Eveborn et al., 2017). Typiska material som utgör små snabbreagerande magasin är 
jordarten morän och sprickfattig, kristallin berggrund. Att de är snabbreagerande 
innebär inte bara att de förändras snabbt i och med ökad nederbörd men de har 
också en benägenhet att dräneras snabbt, vilket generellt gör dem till dåliga 
vattenmagasin för vattenuttag. De större långsamtreagerande magasinen, som 
utgörs av t.ex. sand- och grusavlagringar, är däremot ofta viktiga för kommunala 
vattenuttag, detta på grund av att de ofta håller en jämnare grundvattennivå över tid 
och kan hålla större mängder vatten (Eveborn et al., 2017). De viktigaste faktorerna 
som styr grundvattenbildning är nederbörd, evapotranspiration och 
geologi/markanvändning. 

 
1.2 Torka 
Enligt nationalencyklopedin definieras torka utifrån hydrologisk, meteorologisk, och 
socioekonomisk torka. Hydrologisk torka innebär att nivåerna i både yt- och 
grundvatten har sjunkit till följd av en negativ vattenbalans, vilket är det som ligger i 
fokus i denna uppsats. 

Meteorologisk torka är mer en relativ definition som skiljer sig mellan olika 
klimatområden. Ett par dagar utan nederbörd i ett kallt och fuktigt område klassas 
inte som torka men samma situation i ett varmt klimat med hög avdunstning kan 
däremot göra det. För Sverige använder SMHI uttrycket torka när de talar om 
perioder med så lite nederbörd att vissningsgränsen är nådd vilket påverkar 
växtligheten samt t.ex. jordbruk. 
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Om torkan påverkar socioekonomiska aspekter för människan såsom politik, 
ekonomi och miljö benämns den ofta som en socioekonomisk torka. Den största 
effekten sker i områden som redan är negativt påverkade av andra faktorer 
(Nationalencyklopedin, 2018).  

   
1.3 Låga grundvattennivåer 2017 
Ett nederbördsunderskott på 20–30% under 2015 för södra Sverige bidrog till att år 
2016 utsågs till det torraste året på 40 år. Enligt Sveriges Geologiska Undersökning 
(SGU) fanns risken att Sverige år 2017 skulle få “/.../ uppleva den allvarligaste 
vattenbristen som har registrerats under drygt 100 år” (Sveriges geologiska 
undersökning, 2017g). Under 2017 publicerade SGU månadsvis kartor för läget över 
grundvattennivåerna i både stora och små grundvattenmagasin över hela landet. 
Som underlag till de publicerade kartorna används 30 respektive 50 provrör av de 
cirka 300 provrör som SGU mäter grundvattennivåer i. Grundvattennivåernas 
klassificering (mycket över det normala, över det normala, nära det normala, under 
det normala eller mycket under det normala) har tagits fram genom att jämföra 
aktuella värden mot ett medelvärde från den referensperiod som startade under 
mitten av 1970-talet (Sveriges geologiska undersökning, 2017b).  

I februari 2017 kom de första rapporterna om att grundvattennivåerna för 
sommaren kunde komma att bli mycket låga och ge upphov till en liknande situation 
som föregående år då särskilda insatser hade fått sättas in (Sveriges geologiska 
undersökning, 2017f). För 2017 förutspådde man då främst problem i sydöstra 
Sverige, inre Götaland och östra Sverige upp till mellersta Norrland (figur 1). 

 

 
Figur 1. Områden med risk för kommande vattenbrist från ett pressmeddelande från SGU i 
februari 2017 (Sveriges geologiska undersökning, 2017f). © Sveriges geologiska 
undersökning 

 
I februari rapporterades att det var bristen på snötäcke som skulle innebära att 
grundvattennivåerna inte kom att fyllas på under snösmältningen. SGU uppmanade 
kommuner att vara vaksamma på utvecklingen och förbereda åtgärder (Sveriges 
geologiska undersökning, 2017f). Enligt rapporten från april månad var 
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grundvattennivåer i både små och stora grundvattenmagasin under/mycket under det 
normala i stora delar av landet. I Norrland fanns områden med nivåer nära det 
normala. För att alla nivåer skulle komma nära det normala rapporterade SGU att 
stora mängder nederbörd behövdes (Sveriges geologiska undersökning, 2017b). I 
maj fortsatte grundvattennivåerna i små magasin att vara under eller mycket under 
det normala. För de stora magasinen kunde man se en fortsatt sänkning av nivåerna 
och SGU rapporterade att rekordlåga nivåer uppmätts för årstiden (Sveriges 
geologiska undersökning, 2017d). Vidare informerade man om att en återställning för 
nivåerna inte förväntas förrän hösten när vegetationsperioden tar slut och de lägre 
temperaturerna minskar avdunstningen samt att de uppmanar att man ska förbereda 
sig för en möjlig vattenbrist under de kommande månaderna. Lokalt hade man i maj 
infört regleringar för att minska vattenförbrukningen (Sveriges geologiska 
undersökning, 2017g). 

I juli registrerades bottenrekord vid tio observationsplatser för stora 
grundvattenmagasin (Sveriges geologiska undersökning, 2017c). Nivåerna i stora 
grundvattenmagasin fortsatte att vara under de normala för Svealand och södra 
norrlandskusten ända in i oktober medan en återhämtning skett i övriga delar av 
landet (Sveriges geologiska undersökning, 2017e). För Svealand hade läget i de 
stora magasinen inte återhämtat sig under hela 2017. Under 2018 räknar SGU med 
att magasinen troligen kommer fyllas på under våren tack vare en rik snösmältning 
(Sveriges geologiska undersökning, 2018c). 

 
1.4 Låga nivåer för sjöar och vattendrag 2017 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) har cirka 330 mätstationer 
runt om i landet (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2018d) där man 
mäter vattennivån i vattendrag för att med en avbördningskurva bestämma dess 
vattenföring (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2017g). Förutom 
mätningar i vattendrag så mäts även vattenstånd i våra sex största sjöar (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut, 2018d). Sammanfattade resultat från 
mätdatat presenteras i SMHI:s onlinetjänst Månadens väder och vatten för Sverige 
där man kan utläsa att både mindre och större vattendrag i östra Svealand låg under 
eller mycket under det normala för majoriteten av året 2017. I september 2017 
(Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2017f) såg man att de mindre 
vattendragen började återhämta sig, men det dröjde till oktober innan man kunde se 
en liknande trend för de stora vattendragen (Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut, 2017e). Mälaren och Hjälmaren hade också uppmätta värden 
under det normala år 2017 och för Hjälmaren uppmättes till och med det lägsta 
vattenståndet sedan 1976 i januari 2017 (Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut, 2017d). De låga vattenstånden i sjöarna fortsatte fram till oktober för Mälaren 
(Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2017e) och Hjälmarens 
vattenstånd kom inte över det normala förrän i februari 2018 (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut, 2018b). 

 
1.5 Ansvariga myndigheter för dricksvattenförsörjning 
Sveriges regering har gett ett flertal myndigheter i uppgift att övervaka, rapportera 
och bistå med råd gällande vatten. I juni 2017 föreslog regeringen en satsning på 
200 miljoner inför höstens budgetproposition för att myndigheter som bland andra 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Naturvårdsverket (NV) och den nationella 
vattenkatastrofgruppen (VAKA) ska kunna jobba förebyggande mot torka och för 
fortsatt kartläggning av grundvattenresurser. Av de 200 miljonerna läggs 90 miljoner 
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hos SGU som under tre års tid (2018–2020) ska lägga extra resurser på att kartlägga 
grundvattenresurser (Regeringskansliet, 2017). Med det extra anslaget ämnar SGU 
genomföra transient elektromagnetisk sondering (TEM) för att utöka det befintliga 
grundvattennätet, vilket i stort sett inte skett på närmare 50 år. Den nya insamlade 
informationen ska vidare presenteras i 3D-modeller. I och med en uppdaterad 
databas av grundvattenresurser kommer kommuner och länsstyrelser lättare att 
kunna identifiera områden som bör vattenskyddas för att säkra den framtida 
dricksvattenförsörjningen, samt minska sårbarheten för framtida låga 
grundvattennivåer (Sveriges geologiska undersökning, 2017a). Naturvårdsverket får 
medel till deras uppdrag att ta fram en våtmarksstrategi med fokus på risken för torka 
och den nationella vattenkatastrofgruppen får medel för att kunna fortsätta sin 
stödverksamhet långsiktigt (Regeringskansliet, 2017). 

Sveriges Geologiska Undersökning är som myndighet ansvariga för kartering av 
Sveriges grundvattentillgångar, vilken kapacitet de olika grundvattenmagasinen har 
och vilka uttag som man kan göra nu och i framtiden (Sveriges geologiska 
undersökning, 2018b). SGU är även ansvariga för miljökvalitetsmålet Grundvatten av 
god kvalitet (Sveriges geologiska undersökning, 2018a) samt för att studera framtida 
klimatförändringar och vad detta skulle innebära för landets grundvattentillgångar 
(Hedenström & Vikberg, 2017). 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut får uppdrag från Miljö- och 
energidepartementet och är ansvariga för meteorologi, hydrologi, oceanografi och 
klimatologi. Som ansvarig myndighet för hydrologi har man ett antal tjänster som kan 
användas som beslutsunderlag för samhällsplanering (SFS 2009:974), eller ge 
allmänheten kunskap i frågor som gäller vattennivåer och flöden i vattendrag samt 
sjöar. SMHI har samlat in data sedan slutet av 1800-talet och bidrar med statistik, 
kartor och forskning (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2018a). 

Havs- och vattenmyndigheten, vars ansvarsområden är hav, sjöar och vattendrag, 
får också förordningar från Miljö- och energidepartementet. HaV rapporterar sitt 
miljöarbete till Naturvårdsverket, samverkar med länsstyrelserna i frågor gällande 
miljöbalken och samordnar vattenmyndigheterna i arbetet om vattenkvalitet (SFS 
2011:619). HaV ska även ge vägledning till kommuner om vattenskyddsområden 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2017a) och har i dagsläget utsett totalt 28 områden 
som riksintressen för vattenförsörjning (Havs- och vattenmyndigheten, 2017b). 

Naturvårdsverket (NV) är den myndighet som har övergripande ansvar för de 
nationella miljömålen och är den myndighet som SGU rapporterar till gällande 
miljömålet Grundvatten av god kvalitet (Naturvårdsverket, 2018b).  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar förebyggande för att 
samhället ska kunna hantera kriser. Ett område som man ansvarar för är miljö och 
ekonomiska värden där vatten ska skyddas vid olycka, kris eller krig. MSB ska även 
vara samordnande myndighet om något allvarligt skulle ske och vid behov har de 
möjlighet att agera med hjälp av tre styrmedel; regelstyrning, ekonomisk styrning och 
kunskapsstyrning (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014). 

Den nationella vattenkatastrofgruppen är en stödfunktion bildad av 
Livsmedelsverket. Kommuner kan via SOS-alarm komma i kontakt med VAKA för att 
få stöd vid problem med vattenförsörjningen (Livsmedelsverket, 2018). På uppdrag 
av MSB har VAKA sedan sommaren 2017 samlat information kring hur man ska 
kunna förebygga och hantera situationer med torka och vattenbrist 
(Livsmedelsverket, 2017). VAKA har även publicerat handboken Risk- och 
sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjningen som ger stöd åt kommuner i deras 
arbete med krishantering (Livsmedelsverket, 2007). 
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1.6 Insatser vid vattenbrist och besparande åtgärder 
Vid behov kan kommuner införa bevattningsförbud som besparande åtgärd, det är 
också vanligt att man på kommunhemsidor informerar om spartips för invånarna att 
tänka på i vardagen. Dessa tips kan till exempel vara att kyla vatten i kylskåpet 
istället för att spola kranen länge för att få kallvatten, att ta kortare duschar, stänga av 
kranen när man borstar tänderna och att diska smart. I texten nedan beskrivs några 
ytterligare exempel på vattenbesparande åtgärder och insatser som gjorts i strävan 
efter en hållbarare dricksvattenförsörjning. Exemplen kommer från län i södra och 
sydöstra delarna av landet, utanför uppsatsens undersökningsområde, som också 
har upplevt problematiken med låga grundvattennivåer under 2017 men även tidigare 
år. 

Före 2012 var fastslagna vattendomar aldrig tidsbegränsade. I Skåne såg 
länsstyrelsen dock en problematik i och med detta, då man förväntar sig ett ökat 
behov av vattenuttag i framtidens klimat som förväntas ge torrare jordar under 
somrarna på grund av längre växtsäsonger och även mer evapotranspiration. Ett 
ökat uttag för jordbruk skulle kunna leda till sjunkande vattennivåer och försämrad 
vattenstatus i och med långsammare flöden som även skulle kunna ha negativ 
inverkan på ekosystem. Sedan 2012 har länsstyrelsen i Skåne därför börjat införa 
tidsbegränsningar för vissa vattenuttag. Generellt har begränsningarna inneburit att 
tillståndet måste omprövas efter 15–30 år. Idag gäller det för privata verksamheter 
men ett arbete pågår för att det även ska kunna innefatta kommuner i länet. SGU 
rekommenderar tidsbegränsade vattenuttag som en åtgärdspunkt till miljömålen för 
fler län i landet (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 2018c). 

Bromölla och Olofströms kommuner har ett samarbete över länsgränsen 
Skåne/Blekinge med en gemensam lösning för vattenförsörjningen. Vattentäkten i 
Bråmölla kommun har blivit huvudvattentäkt för de två kommunerna, medan täkten i 
Olofströms kommun fungerar som reservvattentäkt (Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut, 2017b). 

Vattenläckage på kommunala ledningsnät kan leda till att stora mängder renat 
dricksvatten aldrig når fram till konsumenten. I Kalmar kommun har läckande 
ledningar varit ett problem och man har sett att cirka 20% av det renade vattnet 
läckte ut. 2008 inleddes en sexårsperiod med successiv höjning av VA-taxan i 
kommunen för att kunna finansiera Kalmar Vattens intensifierade läcksökningar och 
utbyte av gamla läckande ledningar för att förhindra onödigt läckage (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut, 2017c). 

På Öland ledde vattenrestriktioner under våren 2016 till att en stor camping på ön 
tog beslutet att investera i en pumpanläggning för att kunna fylla poolerna på 
campingen med havsvatten istället för kommunalt dricksvatten (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut, 2017a). 

Helsingborg stad undersöker hur man skulle kunna använda sig av bad-, disk- och 
tvättvatten (BDT-vatten) vid bygget av en ny stadskärna. Man kommer i ett första 
steg att separera BDT-vatten från övrigt vatten vid reningsverket för att få ett mer 
effektivt kretslopp (Archer, 2012). I Sverige finns det i nuläget ingen standard för hur 
man skulle kunna återanvända BDT-vatten från hushållen. I Tyskland finns det sedan 
1995 riktlinjer för detta och man har återanvänt BDT-vatten för att spola toaletter i 
både lägenhetskomplex och enskilda hushåll (Nolde, 2000). 
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1.7 Syfte 
Vi vill i denna uppsats undersöka om kommuner i Mälarregionen på något sätt 
drabbades av de rapporterade låga nivåerna under 2017 och hur de i så fall 
hanterade situationen. Vi vill även undersöka om de valda kommunerna hade någon 
handlingsplan för vattenbrist innan 2017 och hur de arbetar med dessa frågor i 
dagsläget. Vi vill se vilka insatser de valda kommunerna har valt att införa och om de, 
precis som kommuner i södra Sverige, planerar för mer långsiktiga insatser. Då 
vattenförsörjningen kan komma att bli påverkad av framtida klimatförändringar 
kommer vi även att undersöka hur kommunerna ställer sig till klimatfrågan. 
Myndigheternas ansvar i frågan är också viktig att studera, då flera myndigheter är 
involverade i arbetet med dricksvattenförsörjning vill vi även sammanställa vilka roller 
och vilket ansvar som de olika myndigheter har när det kommer till 
vattenförsörjningsfrågor. 
 
2 Områdesbeskrivning 
De kommuner som undersökts för uppsatsen ligger i Södermanlands län, Uppsala 
län, Västmanland län och Örebro län (tabell 1) som samtliga tillhör Norra Östersjöns 
vattendistrikt. I avsnitten nedan rapporteras siffror från Vatteninformationssystem 
Sverige (VISS) över antal vattenförekomster i de olika länen. Till dessa data räknas 
sjöar större än 0,5km2, vattendrag med ett tillrinningsområde på minst 10km2 och 
grundvattenförekomster som framöver, eller redan idag, används för uttag av mer än 
10m3 vatten per dygn alternativt försörjer minst 50 personer med dricksvatten 
(Vattenmyndigheterna, 2018b; c). Mindre sjöar, vattendrag och 
grundvattenförekomster är således inte inkluderade.  

 
Tabell 1. En sammanställning över aktuella läns landareal (Statistiska centralbyrån, 2012), 
folkmängd (Statistiska centralbyrån, 2018) och kommunantal samt antal 
grundvattenförekomster, sjöar och vattendrag (Vatteninformationssystem Sverige, 2018b; 
c, a; d). 
 Landareal Folkmängd Antal 

kommuner 
Grundvatten-
förekomster 

Sjöar Vatten-
drag 

Södermanlands län 6076,1km2 291 341 9 176 112 145 

Uppsala län 8192,1km2 368 971 8 73 65 174 

Västmanlands län 5118,2km2 271 095 10 49 66 154 

Örebro län 8503,9km2 298 907 12 185 138 259 
 
 
2.1 Södermanlands län 
Södermanlands län befolkas av drygt 291 000 personer utspridda i nio kommuner. 
Eskilstuna kommun är störst sett till sin folkmängd på drygt 100 000. I fallande 
storleksordning är folkmängden i kommunerna Nyköping, Strängnäs och Katrineholm 
mellan 55 000 och 35 000, medan kommunerna Flen, Trosa, Oxelösund, Gnesta och 
Vingåker har mellan 17 000 och 9000 invånare (Statistiska Centralbyrån, 2018). 

Enligt VISS definition för vattenförekomster har Södermanlands län 176 
grundvattentäkter, 112 sjöar och 145 vattendrag (Vatteninformationssystem Sverige, 
2018a). Det finns gott om grundvattenförekomster i länet, och de viktigaste för 
dricksvattenförsörjningen är rullstensåsar. De flesta större grundvattenverken i länet 
använder konstgjord infiltration med ytvatten från bland annat sjöarna Yngaren, Viren 
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och Båven. I länets norra och nordvästra delar ligger Mälaren och Hjälmaren som 
naturligtvis också är viktiga för länets dricksvattenförsörjning. 

Det kommunala dricksvattnet i Eskilstuna kommun kommer framförallt från 
Hyndevadsån som har sitt ursprung i sjön Hjälmaren. Som en del i reningsprocessen 
infiltreras ytvattnet till Strömsholmsåsen för att sedan pumpas upp igen. I kommunen 
finns även ett antal mindre grundvattenverk som tillsammans förser omkring 2300 
personer (Eskilstuna Energi & Miljö, 2018). 

Nyköpings kommun har ett liknande system för dricksvattenproduktion då ytvatten 
från sjön Yngaren pumpas upp för att sedan infiltrera en grusås vid Högåsens 
vattenverk. Grannkommunen Oxelösund får sitt kommunala vatten från samma 
vattenverk, som ägs gemensamt av de två kommunerna genom Nyköping-
Oxelösund Vattenverksförbund (NOVF). I Nyköpings kommun finns, förutom 
Högåsen, sju naturliga grundvattenverk utspridda i kommunen samt ett som 
använder konstgjord infiltration (Nyköpings kommun, 2012). Strängnäs kommun har 
ingen egen vattentäkt i bruk utan köper sitt vatten från Norsborgs vattenverk i 
Stockholm som pumpar ut det renade Mälarvattnet till Strängnäs via en tre och en 
halv mil lång överföringsledning (SEVAB Strängnäs Energi AB, 2018). I Katrineholm 
har kommunens största grundvattenverk konstgjord infiltration med ytvatten från sjön 
Viren som infiltrerar Katrineholmsåsen. Tre mindre grundvattenverk i kommunen 
bidrar också till den kommunala dricksvattenproduktionen (Södermanland Vatten, 
2018b). 

Flens kommuns huvudsakliga vattentäkt är sjön Båven som renas i ett 
ytvattenverk. Tre mindre vattenverk i kommunen producerar dricksvatten från 
grundvatten (Södermanland Vatten, 2018b). För att säkra Flens vattenförsörjning i 
framtiden pågår i dagsläget ett arbete med en överföringsledning mellan Flen och 
Katrineholm. Enligt Södermanland vatten förväntas projektet vara klart under 2018 
(Södermanland Vatten, 2018a). Trosas kommunala dricksvatten kommer från två 
olika grundvattentäkter, varav den ena är belägen i Enköpingsåsen vid Sörtuna 
(Rurling, 2014) och den andra i en isälvsavlagring i Källvreten (Rurling, 2015). 
Gnesta vattenverk producerar dricksvatten från en grundvattentäkt. I kommunen 
finns tre mindre vattenverk, varav ett använder ytvatten och resterande är 
grundvattenverk (Gnesta kommun, 2018). Invånarna i Södermanlands läns minsta 
kommun, Vingåker, får till största del sitt dricksvatten från en grundvattentäkt i en ås 
som delvis infiltreras av ytvatten. Det finns även två mindre vattenverk i kommunen 
varav det ena tar naturligt åsvatten och det andra pumpar grundvatten från 
bergbrunnar (Vingåkers kommun, 2016). 

 
2.2 Uppsala län 
Uppsala län befolkas av knappt 369 000 personer utspridda i åtta kommuner. 
Uppsala kommun är störst sett till sin folkmängd på cirka 220 000. Enköping är näst 
störst med cirka 44 000 invånare. Kommunerna i Östhammar, Håbo och Tierp har 
omkring 21 000 invånare medan Knivsta, Heby och Älvkarlebys kommuner, i fallande 
storleksordning, har mellan 18 000 och 9400 invånare (Statistiska Centralbyrån, 
2018). 

Enligt VISS definition för vattenförekomster har Uppsala län 73 
grundvattenförekomster, 65 sjöar och 174 vattendrag (Vatteninformationssystem 
Sverige, 2018b). Stora delar av Uppsala län är slättlandskap och låglänta områden. 
Den högsta punkten i det uppländska landskapet är bara dryga 100 meter över 
havet. Länet har relativt få sjöar vilket dels beror på landskapets karaktär men också 
att länet är starkt påverkat av historiska sjösänkningar (Länsstyrelsen Uppsala Län, 
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2018). De största vattenförekomsterna i länet är Mälaren i söder och Dalälven i 
nordväst samt sjön Tämnaren. Det finns i huvudsak tre viktiga rullstensåsar i länet; 
Tierpsåsen, Uppsalaåsen och Dalkarlsåsen. 

Uppsala kommuns huvudsakliga vattentäkt är Uppsalaåsen som får påfyllnad av 
infiltrerat vatten från Fyrisån. Kommunen har även två ytvattenverk som tar vatten 
från Östra Långsjön (Länsstyrelsen Uppsala Län, 2018). Enköping kommuns 
huvudvattentäkt är Enköpingsåsen från vilken vattnet pumpas upp och sedan direkt 
ut på ledningsnätet. I dagsläget pågår ett arbete med att förbättra 
dricksvattenkvaliteten och man tittar på möjligheterna att bygga ett vattenverk för att 
minska förekomsten av uran, som finns naturligt i åsens vatten, samt för att minska 
vattnets hårdhet. Några samhällen nära länsgränsen i kommunen får vatten från 
Håbo och Västerås (Enköpings kommun, 2018). 

Det kommunala vattnet i Östhammars kommun är grundvatten som tas till störst 
del från Börstilsåsen men även från Olandsåsen och Vattholmaåsen. Av kommunens 
invånare är bara ca 70% anslutna till det kommunala ledningsnätet, och resterande 
tar vatten från enskilda brunnar (Östhammars kommun, 2016). Håbo kommun 
försörjs med ytvatten från Mälaren via två vattenverk (Håbo kommun, 2017). Tierps 
kommun har sju vattenverk som alla producerar naturligt grundvatten från 
Uppsalaåsen, Västlandsåsen och Vendelåsen. Vid behov infiltreras vatten från 
Tämnarån (Tierp kommun, 2014). 

Knivsta kommun ingår i Norrvatten som är ett förbund mellan ett flertal kommuner 
och får därigenom vatten från Gärvälnverket i Järfälla som har Mälaren som 
råvattentäkt (Knivsta kommun, 2018). Heby kommun har fyra vattenverk varav två tar 
grundvatten från Dalkarlsåsen och de andra två tar grundvatten från bergborrade 
brunnar (Heby kommun, 2018). Älvkarlebys kommunala vatten är grundvatten från 
Uppsalaåsen (Gästrikevatten, 2017). 

 
2.3 Västmanlands län  
Västmanlands län befolkas av cirka 271 000 personer utspridda i tio kommuner. 
Västerås kommun är störst sett till sin folkmängd på drygt 150 000. I fallande ordning 
är folkmängden i kommunerna Köping, Sala, Hallstahammar, Arboga och Fagersta 
mellan drygt 26 000 och 13 000, medan Surahammar, Kungsör, Norberg och 
Skinnskatteberg har mellan 10 000 och 5000 invånare (Statistiska Centralbyrån, 
2018). 

Enligt VISS definition för vattenförekomster har Västmanlands län 49 
grundvattenförekomster, 66 sjöar och 154 vattendrag (Vatteninformationssystem 
Sverige, 2018c). Västmanlands län karaktäriseras av övervägande 
sprickdalslandskap med vattendrag och åsar som i huvudsak sträcker sig i nord-
sydlig riktning. Förutom Mälaren är de södra delarna av länet relativt sjöfattiga 
medan det i de nordvästra delarna tvärtom finns gott om sjöar (Länsstyrelsen 
Västmanland län et al., 2016). De tre viktigaste grundvattentäkterna i länet är 
Köpingsåsen, Badelundaåsen och Strömsholmsåsen. Södra delarna av länet 
omfattar delar av både Mälaren och Hjälmaren och i norr gränsar Västmanlands län 
till Dalälven. 

Västerås kommunala dricksvatten tas från Mälaren och renas via konstgjord 
infiltrering i Badelundaåsen samt i de två vattenverken Hässlö och Fågelbacken 
(Mälarenergi, 2018). Köpings kommun tar grundvatten från en grusås som fylls på 
med extra vatten via konstgjord infiltration med ytvatten från Hedströmmen. Det 
mesta av dricksvattnet renas och distribueras från ett vattenverk Köpings tätort men 
det finns även tre mindre vattenverk i kommunen (Köpings kommun, 2017). Sala 
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kommuns huvudvattenverk är ett grundvattenverk som tar vatten från 
Badelundaåsen. Det finns ytterligare fem grundvattenverk i kommunen som står för 
resterande produktion (Sala kommun, 2018). 

Hallstahammars kommun använder även dem konstgjord infiltration. Åsen som 
infiltreras är Strömsholmsåsen och ytvattnet kommer från Kolbäcksån samt 
Strömsholms kanal (Hallstahammars kommun, 2017). Arboga kommun har ett 
ytvattenverk som tar vatten från Hjälmaren (Arboga kommun, 2018). I Fagersta 
kommun är det huvudsakliga vattenverket ett grundvattenverk vars vatten tas från 
Färnaåsen (Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, 2015). Surahammars 
kommunala dricksvatten är naturligt grundvatten från en grusås (Surahammars 
kommun, 2017). Kungsörs kommunala dricksvatten tas främst ur två 
huvudgrundvattentäkter i Köpingsåsen (Sundberg, 2002). I Norsborgs kommun får 
invånarna i tätorten sitt vatten från Avesta kommun i Dalarnas län som tar 
grundvatten från Badelundaåsen (Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, 
2015). Skinnskatteberg har god tillgång på grundvatten och den huvudsakliga 
mängden kommunalt dricksvatten tas från ett grundvattenmagasin (Sundberg, 2002). 

 
2.4 Örebro län 
Örebro län befolkas av knappt 299 000 invånare utspridda i tolv kommuner. Örebro 
kommun är den största sett till sin folkmängd på drygt 150 000. I fallande 
storleksordning är folkmängden för kommunerna Karlskoga, Lindesberg, Kumla, 
Hallsberg, Degerfors, Askersund och Nora mellan 30 000 och 10 000 medan 
kommunerna Degerfors, Lekeberg, Hällefors, Laxå och Ljusnarsberg har mellan 10 
000 och 5000 invånare (Statistiska Centralbyrån, 2018). 

Enligt VISS definition för vattenförekomster har Örebro län 185 
grundvattenförekomster, 138 sjöar och 259 vattendrag (Vatteninformationssystem 
Sverige, 2018d). Länet räknas, enligt Länsstyrelsen, som ett av de mest 
vattendragstäta områdena i landet. Det största vattendraget, mätt i 
medelvattenföring, är Letälven där vattenföringen är 50m3/s i medeltal (Länsstyrelsen 
Örebro Län, 2018f). De viktigaste geologiska formationerna för 
grundvattenförsörjning i länet är de många rullstensåsar som sträcker sig i nord-
sydlig riktning i länet, samt isälvsdeltan (Länsstyrelsen Örebro Län, 2018b). Länets 
viktigaste ytvattentäkter för nuvarande dricksvattenproduktionen är Svartån och 
Tisaren. 

Örebro kommuns tar vatten från Svartån, som strömmar från sjön Ölen vidare 
genom ytterligare två sjöar, Stora-Björken och Toften, innan den rinner fram mot 
Örebros tätort. Ytvattnet från Svartån infiltreras i rullstensåsar innan det pumpas upp 
igen vid kommunens två största vattenverk. Verken är belägna på Örebroåsen 
respektive Karlsund-Kilåsen som söderut går ihop till Hallsberg-Kumlaåsen 
(Länsstyrelsen Örebro Län, 2018a; d). I kommunen finns även fyra mindre vattenverk 
som alla utnyttjar grundvattentäkter (Länsstyrelsen Örebro Län, 2018e). 

Karlskoga kommun får kommunalt dricksvatten från en ås som infiltreras med 
ytvatten från Timsälven. Vattnet produceras på Gälleråsens vattenverk som är 
beläget på södra delen av Lokaåsen (Karlskoga kommun, 2018). I Lindesbergs 
kommun tas dricksvatten från grundvattentäkten Rya i Lindesbergsåsen. Det finns 
även ytterligare grundvattentäkter i kommunen med mindre vattenverk 
(Länsstyrelsen Örebro Län, 2018e). Kumla kommun förser både Kumla och 
grannkommunen Hallsberg med dricksvatten från vattenverket Blacksta. Råvattnet 
tas från sjön Tisaren som sedan får infiltrera Kumlaåsen. I Hallsbergs kommun finns 
två mindre grundvattenverk som försörjer ett par mindre samhällen i kommunen 
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(Hallsbergs kommun, 2018). Askersund har fyra kommunala vattenverk varav det 
största tar råvatten från Vättern. Det näst största är ett grundvattenverk med 
konstgjord infiltration och de sista är två småskaliga grundvattenverk som 
gemensamt producerar vatten till ca 500 personer (Askersunds kommun, 2017). 

Degerfors kommunala vatten tas huvudsakligen från en grundvattentäkt i norra 
delen av Letälvsåsen. Ytterligare två kompletterande verk finns i kommunen, det ena 
har konstgjort infiltration av ytvatten medan det andra är ett rent grundvattenverk som 
tar råvatten från södra delen av Letälvsåsen (Degerfors kommun, 2018). I Lekebergs 
kommun är två av tre vattenverk sammankopplade med närliggande kommuns 
vattentäkt. Mullhyttans vattenverk tar sitt vatten från sjön Norrudden i Laxå kommun 
och Hindinge-Lanna vattenverk tar vatten från Svartån via en sammankoppling med 
Örebro. Det tredje vattenverket i Lekebergs kommun använder konstgjord infiltration 
med ytvatten från Svartån som infiltreras i Askersundsåsen (Lekebergs kommun, 
2018). Hällefors kommun försörjs med dricksvatten från fyra grundvattenverk där 
Jeppetorp är huvudvattentäkten. Jeppetorp pumpar vatten från Svartälvsåsen som är 
en fortsättning av Lokaåsen (Länsstyrelsen Örebro Län, 2018c). Laxå har tre 
kommunala vattenverk varav två är grundvattenverk som pumpar vatten från 
grundvattentäkterna Norrudden samt Kroa. Det tredje vattenverket är ett ytvattenverk 
som tar sitt vatten från sjön Unden (Laxå vatten, 2018). Ljusnarsbergs kommun med 
omkring 5000 invånare är, sett till folkmängd, den minsta kommunen i Örebro län och 
försörjs med grundvatten från Ställbergsåsen (Ljusnarsbergs kommun, 2018).  

 
2.5 Nutida och framtida klimat 
År 2015 publicerade SMHI klimatrapporter för samtliga län i Sverige med 
observerade data från referensperioden 1961–1990 samt från perioden 1991–2013 
som jämfördes med modellerade data för perioderna 2021–2050 och 2069–2098. De 
modellerade värdena är baserade på klimatscenarier som tagits fram av FN:s 
klimatpanel, International Panel on Climate Change (IPCC), och publicerades i deras 
klimatrapport från 2013 (IPCC, 2013). Av de fyra olika klimatscenarierna är det två 
som använts som underlag i SMHI:s rapport, RCP4.5 och RCP8.5. Det förstnämnda 
scenariot utgår från att vi i framtiden begränsar utsläpp av växthusgaser medan det 
andra modellerar utifrån ett ökat utsläpp av växthusgaser. Alla siffror som 
presenteras nedan i detta avsnitt är plockade från SMHI:s fyra länsvisa 
klimatrapporter (Asp et al., 2015; Ohlsson et al., 2015b; a; Persson et al., 2015). 

Under referensperioden 1961–1990 varierade årsmedeltemperaturen i de olika 
länen mellan 5,1°C och 5,8°C. För samtliga fyra län beräknas en ökning av 
årsmedeltemperaturen med 3°C (RCP4.5) respektive 5°C (RCP8.5) vid slutet av det 
pågående seklet. Den största förändringen gällande temperatur förväntas ske under 
vintern då RCP4.5 visar en ökning på 3–4°C jämfört med referensperioden 
respektive 6°C för RCP8.5 för samtliga län (tabell 2). 
 

Tabell 2.  Siffrorna gäller vid slutet av seklet och jämfört med referensperioden 1961–
1990, och för klimatscenario RCP4.5 (IPCC, 2013; Asp et al., 2015; Ohlsson et al., 2015b; 
a; Persson et al., 2015).  
 Årsmedel-

temperatur 
2069–2098 

Årsmedel-
nederbörd 
2069–2098 

Vegetations-period 
längd 1961–1990 

Vegetations- 
period längd 
2069–2098 

Södermanland län +3 grader +15% Ca 7 månader +60 dagar 
Uppsala län +3 grader +20% Ca 6 månader +50 dagar 
Västmanland län +3 grader +15% Ca 6 månader +50 dagar 
Örebro län +3 grader +15% Ca 6 månader +40 dagar 
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Årsmedelnederbördens variationer mellan de aktuella länen under 
referensperioden sträckte sig från de lägsta värdena i Södermanlands län, med 
observationer på 601 mm, till de högsta värdena i Örebro län, med värden på 738 
mm. För årsmedelnederbörd är det vanligt med stora variationer mellan enstaka år 
men följande siffror gäller medelvärden från tidsperioder som sträcker sig över en 30-
årsperiod. Fram till slutet av pågående sekel väntas en ökning, enligt scenario 
RCP4.5, med 15% för samtliga län förutom Uppsala län som ligger något högre med 
20% förväntad ökning. RCP8.5 visar på ökningar mellan 20% och 30%. I båda 
scenarierna, och för samtliga län, förväntas den största ökningen ske under vintertid. 
I Uppsala län kan man exempelvis räkna med en ökning på upp till 40% under vinter 
och vår. 

I de länsvisa rapporterna framkommer även att vi kan förvänta oss att mer 
nederbörd under vintrarna kan komma att falla som regn och mindre som snö på 
grund av att både årsmedeltemperaturen och årsmedelnederbörden förväntas öka. 
Klassiska säsongsvariationer för tillrinning med låga flöden under vintern och en 
kraftig topp under snösmältningen på våren förväntas suddas ut i framtiden. 

Vegetationsperioden definieras av SMHI som perioden mellan den första dagen i 
den första sammanhängande fyradagarsperioden med temperaturer över 5°C till den 
sista dagen i den sista motsvarande perioden under senare delen av året (Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut, 2011). Under vegetationsperioden är 
grundvattenbildningen generellt sett mycket låg och man brukar räkna med att ingen 
betydande mängd grundvatten bildas under perioden. I samband med kraftig 
nederbörd under växtperioden har det dock observerats nivåhöjningar i 
grundvattenmagasin men det sker i regel väldigt sällan. 

Under referensperioden 1961–1990 har vegetationsperioden varat i genomsnitt 
200 +/- 5 dagar (cirka 6,5 månad) i samtliga län med start i mitten av april. I slutet av 
seklet beräknas, enligt RCP8.5, vegetationsperioden starta tidigast och pågå som 
längst i Södermanlands län där den kan komma att pågå i cirka 10 månader med 
start redan i februari. För samma klimatscenario väntas växtsäsongen i Uppsala, 
Västmanland och Örebro län starta kring månadsskiftet februari/mars och pågå i 
270–284 dagar, vilket motsvarar cirka nio månader. För RCP4.5 beräknas en 
förlängning på perioden med 40–60 dagar jämfört med referensperioden, vilket 
motsvarar cirka 30–40 färre dagar i samtliga län jämfört med RCP8.5. 

 
3 Metod 
Resultatet i denna uppsats grundas på en enkätundersökning, två telefonintervjuer 
samt litteraturstudier för att ta reda på ansvarsfördelningen mellan myndigheter. Vid 
sammanställning av resultatet från både enkät och intervju har vi valt att 
anonymisera samtliga kommuner. 

Enkätundersökningen (Bilaga A) utformades i tjänsten Google Formulär och 
skickades ut till samtliga kommuner i de aktuella länen. I de fall kommunens 
vattenförsörjning sköts av ett kommunägt bolag skickades enkäten ut till lämplig 
person på det bolaget. Enkäten tog upp allmänna frågor kring de kommunala 
vattenresursernas karaktär och kommunens aktuella arbete med vattenfrågor. I 
relation till uppsatsens syfte ställdes vidare frågor gällande vattensituationen 2017, 
hur de låga nivåerna yttrade sig för kommunen i fråga och vilka insatser som man 
satte in samt huruvida man hade en handlingsplan för vattenbrist och om den i så fall 
kunde följas. Fortsättningsvis togs frågor gällande samarbeten med närliggande 
kommuner upp. Avslutningsvis lades fokus på klimatförändringar och om kommunen 
tror att klimatförändringar kan komma att påverkar dricksvattenförsörjningen 
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framöver, om de har en handlingsplan för klimatförändringar och i så fall vad som 
står i den. Vi ställde även en fråga om kommunernas kunskap och intresse för att 
använda bad-, dusch och tvättvatten (BDT-vatten). Enkäten skickades ut den 19e 
mars 2018, och en vecka senare skickades en påminnelse ut till de som ännu inte 
svarat. 

I anslutning till utskicket av enkäten passade vi också på att fråga om personen i 
fråga var intresserad av att ställa upp på en längre intervju. Av de personerna som 
visade intresse valdes två kommuner ut för intervju. Den första intervjun ägde rum 
den femte april och den andra den nionde april. Intervjuerna tog mellan 45 och 60 
minuter och hölls över telefon. De frågor som ställdes var till stor del kopplade till 
enkätsvaren och berörde vattenresursernas status, samarbete med grannkommuner 
gällande reservvattentäkter, vattensituationen 2017, vattenskyddsområden, 
vattenförsörjningsplaner och klimatförändringar men även frågor gällande 
kommunens samarbete med andra organisationer och myndigheter samt vilka 
policys som styr kommunens dagliga arbete när det kommer till vattenförsörjning 
(Bilaga B & Bilaga C). 

 
4 Resultat från enkätundersökning 
Av de enkäter vi skickade ut fick vi in svar som representerar 26 kommuner, vilket 
ger en svarsfrekvens på 66%. Vi fick in 21 enskilda svar men två av dessa svar var 
från gemensamma bolag som sköter dricksvattenförsörjningen i flera kommuner. Alla 
län är representerade med en svarsfrekvens från 50% till 77 % per län. De 
personerna som besvarade enkäten hade olika befattningar, tolv stycken var VA-
chefer, tio stycken var ingenjörer, en anläggningshandläggare, en miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, en VA-rådgivare samt en som jobbar inom beredskap och 
säkerhet.  

Den vanligaste typen av vattentäkt i undersökningsområdet är kombinerat grund- 
och ytvatten vilket ofta betyder att vatten pumpas upp från en ås som har konstgjord 
infiltration av ytvatten från en sjö eller ett vattendrag i närheten, nästan lika vanligt är 
det med uttag från naturliga grundvattentäkter.  

 
4.1 Aktuellt arbete med vattenfrågor i kommunen 
Svaren på frågan om hur kommunerna arbetar med vattenfrågor i dagsläget var 
varierande, en del svar var väldigt korta medan andra gav en mer utförlig bild. Tio 
stycken uppgav att de på något sätt arbetar med att långsiktigt säkerställa 
vattenförsörjningen. Tre av dessa tio nämner att de är med i Vätternvattenprojektet, 
vilket är ett pågående projekt med flera kommuner som vill ta sitt vatten från Vättern, 
och två kommuner nämner egna lösningar på reservvattenfrågan. 

 
“Vi arbetar med att säkerställa vattenförsörjningen och nödvattentäkter, vi har byggt en 
matarledning för att säkerställa rundmatning i hela kommunen, samt att skulle vi få 
problem med en täckt kan vi åtgärda detta utan att samhället drabbas.” 

 
“På en långsiktig nivå jobbar kommunen med en utredning för att säkra en långsiktigt 
hållbar dricksvattenförsörjning i kommunen.” 

 
Fyra kommuner berättade att de arbetar med mätningar av sina vattentäkter, 
antingen själva eller med hjälp av konsulter. Två kommuner uppgav att de arbetar 
med framtagandet av vattenförsörjningsplaner medan två andra kommuner lyfte fram 
deras arbete med vattenskyddsområden. 
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“På kortare basis arbetar vi med drift och underhåll på våra dricksvattenanläggningar, 
provtagningar enligt kontrollprogram, mätningar av grundvattennivåer.” 

 
“Vi arbetar långsiktigt med vattenfrågor, dessutom finns det planer på en regional 
vattenförsörjningsplan.” 
 
“Revidering av vattenskyddsområde och föreskrifter. Alternativ till reservvattentäkt.” 

 
Svaren inkluderade även fokus på kommunernas arbete utifrån t.ex. VA-planen, 
vattendirektivet, drift- och underhållsarbete samt förebyggande åtgärder. Två 
kommuner svarade att de har kommunala bolag som ansvarar för arbetet med 
vattenfrågor. 

 
4.2 Vattenbrist 
Av de tillfrågade kommunerna svarade majoriteten att de inte hade haft någon 
vattenbrist (figur 2). För de fem kommuner som angav att de hade vattenbrist yttrade 
det sig genom låga grundvattennivåer för fyra av dem. Den femte kommunen såg 
låga nivåer i den sjö de har som råvattentäkt. 

 
“Låga grundvattennivåer. Risk för att uttag inte kunde göras.” 

 
“Sänkning i grundvattennivå, samt att enskilda brunnar sinade” 

 

 
Figur 2. Resultat från enkätundersökning 2018 som visar om kommunerna upplevde 
vattenbrist eller inte. Diagrammet visar svar från alla 26 kommuner.  

 
En följdfråga till de som uppgav att de hade vattenbrist handlade om vilka åtgärder 
man införde till följd av situationen. Bevattningsförbud infördes i fyra av kommunerna. 
Två av kommunerna svarade även att de hjälpte invånare med vattentillgång. En 
kommun bröt mot en vattendom för att behålla vatten i vattenmagasinen. 

 
“Införde bevattningsförbud i hela kommunen, och var behjälpliga med nödvatten 
ovanför fastighetsägare/samfälligheter som har egna brunnar.” 

 
“Körning av vatten i tankbil till drabbade kransorter.” 

 
“Vi bröt mot vattendomens krav på minimitappning för att hålla kvar så mycket vatten 
som möjligt i magasinen. På våren infördes ett bevattningsförbud.” 

19%

77%

4%

Hade er kommun vattenbrist under 2017?

Ja Nej Vet ej
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4.3 Handlingsplan för en situation med risk för vattenbrist 
I enkäten ställde vi frågor kring om kommunerna hade handlingsplaner för vattenbrist 
före 2017. Sju kommuner svarade ja på frågan varav en hade uppgett att kommunen 
drabbades av vattenbrist under 2017 (figur 3). Kommunen som drabbats av 
vattenbrist och hade en handlingsplan fick även följdfrågan om de kunde följa 
handlingsplanen utan att införa extra åtgärder på vilken de svarade ja. 

 

 

Figur 3. Resultat från enkätundersökning 2018 som visar om kommunerna hade en 
handlingsplan för att hantera en vattenbrist före 2017. Diagrammet visar svar från alla 
26 kommuner. 

 
4.4 Samarbete 
Gällande kommuners samarbete med grannkommuner var det 15 stycken som 
uppgav att de ingick i någon typ av samarbete (figur 4). Det vanligaste svaret på 
frågan om hur samarbetet ser ut gällde redan etablerad eller planering av gemensam 
vattenförsörjning och/eller reservvatten. Det är även vanligt att ha ett gemensamt 
bolag mellan kommunerna eller ett kommunalförbund. 

 
“Gemensamt bolag för vattenförsörjning. Frågorna uppmärksammas på länsnivå i 
samverkansmöten med övriga kommuner.” 

 
“Vi är flera kommuner som använder samma vattentäkt och vi arbetar tillsammans med 
bevattningsförbud och kommunikation till allmänheten.” 

 
“Ett gemensamt vattenförbund och en gemensam vattentäkt.” 

 
Tre kommuner uppgav att de nätverkar och har möten med andra kommuner för att 
utbyta erfarenheter. En kommun uppgav att de jobbar tillsammans med andra 
kommuner för att sprida information till allmänheten vid till exempel 
bevattningsförbud då de delar samma vattentäkt. 

27%

65%

8%

Hade er kommun en handlingsplan för hur 
man skulle hantera en vattenbrist före 2017?

Ja Nej Vet ej
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Figur 4. Resultat från enkätundersökning 2018 som visar på vilket sätt kommuner som har 
ett samarbete med andra kommuner arbetar över kommungränserna. Diagrammet visar svar 
från alla 26 kommuner. 

 
4.5 BDT-vatten 
Sju kommuner svarade att de har kunskap och bad-, dusch- och tvättvatten (BDT) 
och är intresserade av att använda sig av det, 13 kommuner säger att de har 
kunskap men inget intresse av att använda sig av det inom kommunen. Fem 
kommuner angav att de saknar kunskap om BDT-vatten. De sju kommuner som är 
intresserade av att använda sig av BDT-vatten ser dock stora svårigheter med att 
implementera en sådan lösning, men att möjligheten till att hushålla med vattnet som 
resurs är den största orsaken till att man ändå är intresserad. De tretton kommuner 
som säger sig inte vara intresserade av BDT-vatten anger de ekonomiska 
kostnaderna och bristen på tekniska lösningarna som de främsta orsakerna till varför 
man inte är intresserade. Dock påpekar flera av de som inte är intresserade av att 
använda BDT-vatten i dagsläget att de kan komma att bli det framöver men att det i 
dagsläget inte finns ett tillräckligt behov att hushålla med vatten. 

 
  

46%

27%

20%

7%

Hur samarbetade ni med andra kommuner?

Vattenförsörjning och reservvattentäkt Gemensamt bolag eller kommunalförbund

Nätverk och möten Information till allmänheten
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4.6 Klimatförändringars påverkan på vattenförsörjning 
I enkäten svarade 22 kommuner ja på frågan om de tror att deras vattenförsörjning 
kommer att påverkas av klimatförändringar, två kommuner svarade nej och 
ytterligare två kommuner svarar att de inte vet (figur 5). 

 

 

Figur 5. Resultat från enkätundersökning 2018 som visar om kommunerna tror att deras 
vattenförsörjning kommer att bli påverkad av klimatförändringar. Diagrammet visar svar 
från alla 26 kommuner. 

 
Från enkäten framkom även att 14 av kommunerna uppgav att de har en 
handlingsplan för vattenförsörjningen om deras vattentäkt skulle påverkas av 
klimatförändringar. Sju kommuner svarade att det ej finns någon sådan 
handlingsplan medan fem angav att de inte vet om något sådant dokument finns i 
dagsläget (figur 6). 

 

 

Figur 6. Resultat från enkätundersökning 2018 som visar om kommunerna i nuläget har 
en handlingsplan för att säkerställa dricksvattenförsörjning vid klimatförändringar. 
Diagrammet visar svar från alla 26 kommuner. 

 
De kommuner som uppgav att de hade en handlingsplan för klimatförändringar 
frågades vidare om de viktigaste punkterna i denna plan. Totalt svarade åtta av de 
14 kommunerna på frågan. Två kommuner lyfte fram behovet av att fastställa en 
reservvattentäkt. En kommun svarade generellt att det viktigaste är att kunna hantera 

84%

8%
8%

Tror ni att kommunens vattenförsörjning 
kommer att påverkas av klimatförändringar? 

Ja Nej Vet ej

54%
27%

19%

Har ni i kommunen planer för vattenförsörjning 
om er vattentillgång blir påverkad av 

klimatförändringar?

Ja Nej Vet ej
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både torka och höga flöden samt konsekvenser av dessa extremer. En annan 
kommun nämnde återigen Vätternvattenprojektet. Ytterligare åtgärder som nämndes 
i enkätsvaren var att skydda vattentäkter samt att se över hur översvämningar och 
dagvatten kan komma att påverka föroreningar i det aktuella området. 

 
“Långsiktigt arbete för att identifiera, utveckla och skydda möjliga vattentäkter för 
framtiden. Där möjlighet finns välja mer klimatsäkra alternativ för vattenförsörjningen 
t.ex. grundvatten med ytvatteninfiltration.” 

 
“Hur översvämningar och dagvatten påverkar föroreningar i vårt område.” 

 
En kommun uppgav en utförlig flerstegsåtgärd för vattenrestriktioner medan en 
annan kommun berättade att de fokuserar på långsiktigt arbete med vattentäkter 
samt att de ser över möjliga alternativ för vattenförsörjningen. 

 
“Vid torra perioder kommer vi att bli restriktiva på hur samhället får använda 
dricksvatten, allt detta styrs av sänkningen i grundvattennivåerna i vattentäkten. Steg 1 
är bevattningsförbud, steg 2 är tidsstyrt vattenuttag, steg 3 är sektionsleverans av 
dricksvatten (områdesstyrning på tid), steg 4 är att stoppa hela distributionsnätet och 
upprätta vattenstationer där människor kan hämta nödvatten, ca 15 liter per person och 
dygn.” 

 
5 Resultat från intervjuer med två kommuner 
Detta avsnitt presenterar resultatet från de två djupintervjuerna som genomförts över 
telefon med två personer på två olika kommuner. Intervjuerna har anonymiserats och 
kommer att presenteras som kommun A och kommun B. Intervjupersonerna i båda 
kommunerna har flera års arbetslivserfarenhet inom VA. Intervjupersonen i kommun 
A har idag en position som VA-rådgivare. Personen har flera års tidigare erfarenhet 
av miljöarbete och VA generellt och har bland annat varit med och arbetat fram 
kommunens senaste VA-plan. Vidare har intervjuperson A även ingått i en 
vattenstrategisk grupp som varit med och tagit den aktuella vattenplanen i 
kommunen. Intervjupersonen i kommun B har idag rollen som biträdande VA-chef. 
Personen har tidigare jobbat med verksamhetsfrågor, strategiska planeringsfrågor 
och med kommunens krisberedskap inom VA.  

 
5.1 Vattentäkterna 
I kommun A ligger ansvaret för Vatten hos ett helägt kommunalt bolag. Den 
huvudsakliga vattentäkten är ytvatten som infiltreras i en ås för att bilda så kallat 
konstgjort grundvatten. Ett par mindre vattentäkter i kommunen har naturligt 
grundvattenuttag och det finns även ett vattenverk som troligen har konstgjord 
infiltration från en närliggande sjö. Kommunens största vattenverk kommer är i behov 
av att genomgå ombyggnationer under de närmaste åren vilket skulle kräva stora 
investeringar. 

Den huvudsakliga vattentäkten i kommun B är en grundvattentäkt där man på två 
ställen tar ut vatten direkt från åsen ut på ledningsnätet. Det finns i nuläget planer på 
att införa en säkerhetsbarriär med UV-ljus för att komma tillrätta med vissa 
kvalitetsproblem som man har på dricksvattnet. Kvalitetsproblemen har uppstått på 
grund av naturliga orsaker kring de geologiska förutsättningarna. Förutom de två 
stora uttagen i åsen köper man in vatten från två närliggande kommuner till mindre 
samhällen i kommun B.  
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5.2 Samarbete med grannkommuner/reservvattentäkter 
Ingen av kommunerna har i dagsläget någon reservvattentäkt. I kommun A har man 
planer på att inleda ett samarbete med en grannkommun för att lösa just 
reservvattenfrågan. Den kortaste vägen för att koppla ihop de två 
vattenledningsnäten skulle vara att lägga en sjöledning i en sjö, men man anger att 
det kan uppstå intressekonflikter om man väljer den lösningen. Man tittar därför även 
på andra alternativ. 

Kommun B utreder också möjligheterna till ett samarbete med en grannkommun 
där man i så fall skulle köpa in vatten från grannkommunen. Ett annat förslag som 
man också undersöker är att bygga ut sina egna anläggningar för att komma tillrätta 
med de geologiska förutsättningarna. Det finns även förslag på olika kombinationer 
av det egna vattenmagasinet med att ta vatten från en annan kommun. Vilket 
alternativ man i kommun B kommer att gå vidare med beslutas av politikerna i 
kommunen.  

 
5.3 Vattenbristen 
Ingen av kommunerna angav att de haft vattenbrist. I kommun A mäts yt- och 
grundvattennivåerna kontinuerligt via automatiska mätningar och månadsvis med 
manuella kontrollmätningar. Under torkan uppger man att tätare kontroller gjordes på 
mindre grundvattentäkter i kommunen medan man redan ansåg sig ha tillräckligt god 
översikt på nivåerna i det stora vattenverket. Vidare observerades att ytvattentäktens 
nivåer var lägre än normalt men man behövde inte införa några åtgärder såsom 
bevattningsförbud för det kommunala vattnet. Vår intervjuperson påpekar dock att 
det fanns hushåll med enskilda brunnar som sinade. 

Kommun B kunde genom observationer av grundvattenmagasinet se en viss 
påverkan då nivåerna låg under det normala, men då grundvattenmagasinet anses 
vara så pass bra i kommun B bedömdes denna nivåförändring inte utgöra någon risk 
för dricksvattenförsörjningen. Om nivåerna hade sjunkit ännu mer hade situationen 
varit annorlunda. I kommun B saknas gränsvärden för vad man räknar som 
vattenbrist, man har tittat på hur grannkommuner jobbar med frågan, men man har 
inte kunnat applicerat deras arbetssätt i den egna kommunen. I dagsläget arbetar 
man med att ta fram ett underlag för egna gränsvärden så att man i framtiden ska 
kunna varna om grundvattnet sjunker till en nivå då det är risk för vattenbrist.  

 
“Våra nivåer har varit så pass höga hela tiden så vi har inte haft några direkta 
gränsvärden att gå efter, eller liksom så att vi har vetat, sjunker det så här mycket så är 
det fara och färde, utan det är någonting, ett underlag som vi har börjat att försöka ta 
fram nu.” (Kommun B, 2018) 

 
I båda kommunerna försökte man informera och hålla invånarna uppdaterade på 
läget i kommunen. I kommun A använde man sin hemsida som informationskanal där 
man gav information om den rådande situationen och tipsade om hur man i hemmet 
kan spara vatten. Man använde även lokaltidningen för att informera om läget. 
Informationen gavs ut under sommaren 2017. Intervjupersonen i kommun A är kritisk 
till att man inte fick ut information i ett tidigare skede, och framförallt att man inte 
varnade personer med enskilda brunnar. 

 
“Det lättaste sättet att lösa problem är ju att förebygga och att informera folk att det är 
deras eget ansvar.” (Kommun A, 2018) 
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Enligt vår intervjuperson i kommun A är kommunen inte ansvarig för de enskilda 
brunnarna och den enskilda vattenförsörjningen. Hen menar dock att en kommun 
ofta gör saker utöver det som formellt är dess uppgift och att personer med egna 
brunnar troligtvis ändå kommer att ringa in till kommunen och be om hjälp den dagen 
det inte kommer något vatten ur kranarna. 

 
“/.../ men samtidigt gör ju kommunen mycket saker som man inte måste göra. 
Kommunen måste inte ha en sporthall men det vill man väldigt gärna lägga pengar på 
att bygga, så kommunen gör ju många saker man inte måste göra.” (Kommun A, 2018) 

 
Kommun B berättade att de utförde många förebyggande åtgärder gällande 
vattenförsörjningen. I kommunen gick man bland annat ut med 
informationskampanjer på sociala medier för att informera invånarna om 
vattenbesparande åtgärder. Man arbetade även internt inom kommunens olika 
förvaltningar för att säkerställa att dricksvatten inte slösades med. Intervjuperson B 
berättar att kommunens fotbollsplaner vattnades med vatten från ett vattendrag samt 
att man drog ner på bevattningsintervaller för kommunens parker.  

Både kommun A och kommun B hade interna med möten för att diskutera 
situationen inom kommunen. Båda kommunerna mottog även enkäter från respektive 
länsstyrelse där man uppgavs ge en lägesrapport samt redovisa vilka åtgärder och 
vilken planering man hade i kommunen. Både kommun A och kommun B är nöjda 
med hur länsstyrelsen hanterade situationen. Kommun B berättar att de även fick en 
checklista från länsstyrelsen tillsammans med Livsmedelsverket med 
rekommendationer för hur man kunde jobba med frågan om vattenbrist.  

  
“Men om man ser från myndighetssida så har det varit länsstyrelsen som har varit 
aktiva.” (Kommun B, 2018)  

 
Vidare angav de båda kommunerna att de vände sig till någon myndighetssida för att 
hålla sig uppdaterade på läget och för att ta till sig information. Framförallt uppgav de 
båda kommunerna att de följde SGU:s uppdateringar men kommun A nämner också 
SMHI:s webbsida. Fördelar och nackdelar uppgavs gällande SGU:s rapporter över 
grundvattennivåerna i små och stora magasin. Båda kommunerna är överens om att 
de gav en överskådlig bild av läget men att det inte gick att applicera rapporterade 
värden i området på deras specifika täkter på grund av det antal och den spridning 
mätpunkterna har som SGU använde sig av då de framställde kartbilderna. 

 
“/…/ det är ju ett masknät som är hur grovt som helst.” (Kommun A, 2018) 

 
Kommun A tyckte att de allmänna uppdateringar som SGU sammanställde 
månadsvis var bra men intervjupersonen hade önskat att informationen som de gav 
ut hade varit mer lättillgänglig för allmänheten som inte är så insatta i begrepp och 
fackord. 

Intervjupersonen från kommun B berättade att de kunde tillgodose sig med 
information från SGU som hjälpte dem förstå hur det grundvattenmagasin som 
kommunen använder som vattentäkt påverkas av de fluktuationer man observerat 
gällande nivåerna i täkten. Med hjälp av denna kunskap önskade kommunen få en 
bättre förståelse för hur det lokalt föreföll sig med vattentillgången då det 
rapporterades i media om nivåer under eller mycket under det normala för hela 
området.  
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“Man ser ju att det är rött över hela landet så kan man ändå se att man har ju rätt så 
stora flöden i sina täkter.” (Kommun B, 2018) 

 
5.4 Vattenskyddsområden 
Huvudvattentäkterna i båda kommunerna är vattenskyddsområden. I kommun A som 
använder konstgjord infiltration är både yt- och grundvattentäkten skyddad, men det 
är ett gammalt skydd och de har identifierat ett behov av att uppdatera föreskrifterna, 
vilket det just nu pågår ett arbete med. En av de mindre täkterna i kommun A saknar 
helt vattenskydd och det råder osäkerhet från intervjupersonens sida om vilket skydd 
man har för de större åsarna i kommunen som inte utnyttjas för grundvattenuttag 
idag. Intervjupersonen i kommun A berättar att de för in inofficiella anteckningar på 
kommunens VA-kartor över intresseområden för vattenskydd för att de som är ute 
och arbetar ska veta att det är ett område som eventuellt borde vara skyddat men 
ännu inte är det.  

 
“Sen ett par år tillbaka fick jag föra in på kartorna /…/ det kallar vi för intresseområden 
vattenskydd. Och tanken med det är ju bara att när /.../ tjänstemännen på kommunen 
sitter med sina kartor så ska det liksom flagga upp någonting som får dom att tänka till 
en gång extra.” (Kommun A, 2018)  

 
Att grundvattenmagasinet i kommun B är vattenskyddsområde idag ser 
intervjupersonen som bra och tryggt då man vet att det är lång handläggningstid hos 
länsstyrelsen för att få en ansökning om vattenskyddsområden prövad och godkänd. 
Vår intervjuperson nämner att hen tror att de långa handläggningstiderna kan bero 
på resursbrist hos länsstyrelserna. När kommuner själva jobbar med att införa 
vattenskyddsområden blir det ofta diskussioner mellan VA-huvudmännen och andra 
intressegrupper.  

 
“Och i dom lägena så är min uppfattning i alla fall att många kommuner skulle vilja ha 
länsstyrelsen som nån slags /.../ eller stöd eller så, men jag upplever inte riktigt att dom 
kan axla det.” (Kommun B, 2018) 
  

Intervjupersonen i kommun B gav ett exempel från en tidigare tjänst på en annan 
kommun där man skickat in en ansökan för vattenskyddsområde för nästan tio år 
sedan som ännu inte blivit handlagt. Vid sådana långa handläggningstider hinner nya 
föreskrifter komma och saker och ting hinner ändras på vilket leder till att 
kommunernas arbete riskerar att bli bortkastat. 

 
“Ja, man behöver göra om det i princip och i och med att det är så omfattande så 
behöver liksom kedjan synka bättre, för att annars så, ja, det blir inga bra processer 
helt enkelt.” (Kommun B, 2018) 

 
Båda kommunerna ser förbättringspotential gällande kommunikationen med 
länsstyrelsen och processen med att få ett område vattenskyddat. Intervjupersonen i 
kommun A berättar hur man på kommunen gjorde i princip hela jobbet själv med att 
ta fram ett grundvattenskydd för deras huvudvattentäkt. Länsstyrelsen ska ha funnits 
med på ett hörn i processens början men generellt har man upplevt att de haft en 
ganska passiv roll. Vidare berättar intervjupersonen att kommunen kan besluta att 
låta antingen länsstyrelsen eller fullmäktige i kommunen besluta om 
vattenskyddsområdet. I fallet med grundvattenskyddet uppger intervjupersonen att 
det är troligt att de låter fullmäktiga ta beslutet, precis som de gjorde när de arbetade 
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fram ytvattenskyddet. Intervjupersonen uttrycker en önskan om mer intresse och stöd 
från länsstyrelsen i sådana situationer men även lite mer generellt. Som exempel 
berättar intervjupersonen att länsstyrelsen inte gav någon respons på den formella 
remissen för den nu antagna VA-planen. Länsstyrelsen hade varit aktiva i några 
tidigare samråd gällande VA-planen men intervjupersonen uttryckte besvikelse över 
att inte ha fått någon officiell respons på dokumenten. 

 
5.5 Vattenförsörjningsplan 
Ingen av kommunerna har en färdig vattenförsörjningsplan. Arbetet med en 
vattenförsörjningsplan pågår i kommun A men ingen tidsplan finns för när den 
kommer vara färdig. I kommun B:s VA-plan från 2015 går att läsa att det pågår ett 
arbete med att ta fram en vattenförsörjningsplan. Intervjupersonen är osäker på om 
denna är färdigställd i dagsläget och är även osäker på om man syftat på en 
vattenplan eller en vattenförsörjningsplan då hen upplever att definitionen på 
begreppen är luddiga och kan ha förändrats över tid. Intervjupersonen berättar vidare 
att det inom kommun B pågår rekrytering av en vattenstrateg som hen menar skulle 
kunna arbeta med att se över kommunens vattenresurser och vilka insatser som 
krävs för att uppnå god status och kanske även se över framtagandet av en 
vattenförsörjningsplan. 

 
5.6 Styrande lagstiftning 
Båda kommunerna anger att de främst styrs av livsmedelslagen då dricksvatten 
räknas som ett livsmedel. I kommun A anser vår intervjuperson att de övergripande 
vattenfrågorna från till exempel vattendirektivet och Havs- och vattenmyndigheten 
skulle behöva höjas och tydliggöras för alla i organisationen. Intervjupersonen anser 
att det lätt blir för abstrakt med de nationella allmänna miljömålen på kommunnivå 
där de har fokus på tillsyn. I kommun A hamnar den typen av större frågor på en 
enhet i stadshuset och intervjupersonen menar att det är troligt att det finns en 
förbättringspotential för hur väl dessa frågor kanaliseras ut vidare därifrån. Vidare 
berättar intervjupersonen i kommun A att de i verksamhetsplaneringen för 
miljökontoret har ett avsnitt där man tar upp aktuella lag- och regeländringar samt 
listar vilka krav som ska tas med i VA-plan och vattenplan. Dock menar 
intervjupersonen att fokus sällan läggs på uppföljning av kravens genomförande, 
utan att mycket i slutänden handlar om ekonomin.  

 
“/…/ om det vore viktigt med alla dom här fina strategiska dokumenten, då skulle det 
vara någon utomstående, kommunrevisionen eller någon utomstående revision som 
kontrollerar att vi gör allt i den här vattenplanen som vi har sagt utan nu ska vi själva 
säga det.” (Kommun A, 2018) 

 
I kommun B arbetar man även till stor del efter vad som står i vattentjänstlagen, VA-
lagen samt utifrån vattendirektivet. Vid förändringar för hur man ska arbeta med 
dricksvattenrelaterade frågor kommer nya förordningar främst från Livsmedelsverket 
eller vattendirektivet.  

 
5.7 Klimatförändringar  
Båda kommunerna tror att deras vattentäkter kommer påverkas av framtida 
klimatförändringar. Då kommunerna har olika typer av vattentäkter skiljer sig deras 
syn på hur de tror att täkterna skulle påverkas. I kommun A uppger intervjupersonen 
att man tror att klimatförändringarna kommer ha störst inverkan på ytvattentäkten där 
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humusämnen och avrinning kan komma att öka samt att färre dygn med isläggning 
kan påverka biologin, vattenkemin och kvaliteten. Vidare är intervjupersonen skeptisk 
kring att tvågradersmålet kommer uppnås då hen tror att det redan är passerat. 
Intervjupersonen säger även att hen upplever det som att klimatscenarier för slutet 
av seklet ligger för långt fram i tiden för att beslutsfattare ska börja prioritera och 
planera efter det.  

Om det skulle ske ett större avbrott i kommunens vattentäkt har man enligt vår 
intervjuperson i kommun A inte tillräckliga resurser. Vid en krissituation skulle man 
prioritera att ställa ut de resurser man ändå har i form av vattentankar vid 
samhällsviktiga verksamheter som till exempel kommunens lasarett. 

Vår intervjuperson i kommun B ser att det finns generella framtidsscenarier för 
klimatförändringar, men att det saknas kunskapsunderlag för hur detta skulle påverka 
just det vattenmagasin man har i kommunen. Om klimatförändringarna skulle 
påverka påfyllnadsgraden i vattentäkten mer frekvent skulle detta kunna bli allvarligt.  

 
“Det [kunskapsunderlag för lokala klimatförändringar] finns ju inte i dagsläget men rent 
generellt sätt så är det väl klart att får man problem med åspåfyllnaden av magasinen 
mer frekvent så kan det ju komma att påverka den kommunala försörjningen. Och där 
har vi helt enkelt inte riktigt kunskapsbasen för att veta ’hur står sig då /.../åsen i det?’. 
Det är ju ganska allvarligt i alla fall.” (Kommun B, 2018) 

 
Om detta skulle ske ser intervjuperson i kommun B att det skulle leda till problem inte 
bara i deras vattentäkt men också för många andra kommuner som tar sitt vatten 
från grundvattenmagasin. Enligt vår intervjuperson i kommun B fanns det en hemsida 
med information om klimatanpassning av dricksvattenförsörjning och hur 
vattenmagasinens påfyllnad skulle påverkas av klimatförändringar. Vidare förklarar 
intervjupersonen i kommun B hens uppfattning om hur och när grundvattenpåfyllnad 
sker under olika årstider. Vår intervjuperson berättar även att hen tror att en rubbning 
eller förändring av detta mönster skulle innebära att man oftare skulle få problem 
med låga nivåer i de täkter man har i dagsläget. 

 
“Det sker liksom en påfyllnad på hösten och sen när det regnar mycket och marken 
inte är frusen och sen så kommer snön och sen så sker det inte så mycket påfyllnad 
under vinter och så kommer det ju sen då ja men en skjuts för påfyllnad på våren. /.../ 
Ja, men det är som ett slags litet hjul eller ekosystem.” (Kommun B, 2018) 

 
6 Resultat från litteraturstudie: Ansvariga myndigheter 
Flera myndigheter delar på ansvaret att säkerställa dricksvattenförsörjningen i landet. 
Vattenrelaterade frågor styrs både internationellt, nationellt och regionalt genom 
policys och lagstiftningar. I detta avsnitt kommer ansvarsfördelningen för att nå de 
direktiv som kommer från globala miljömål, EU:s vattendirektiv och de nationella 
miljömålen att presenteras. Först kommer ansvarsfördelningen på internationell och 
nationell nivå presenteras utifrån figur 7, därefter presenteras ansvarsfördelningen på 
regional nivå utifrån figur 8. 
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6.1 Global och Nationell styrning 

 
Figur 7. Flödesschemat visar ansvarskedjan från de globala miljömålen ner till de 
myndigheter i Sverige som arbetar med åtgärder för att uppnå dessa mål i sin dagliga 
verksamhet. Figuren är sammanställd utifrån fakta från litteraturstudien. 

 
6.1.1 Globala miljömål - Agenda 2030 
Globalt finns mål för vattenfrågor statuerade i Agenda 2030 samt i de globala 
miljömålen som antagits av FN. Tre av sjutton mål man upprättat inom ramen för 
Agenda 2030 är aktuella för dricksvattenförsörjning (Vattenmyndigheterna i 
samverkan, 2016c): 

  
• Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 
• Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
• Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 

hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

 
6.1.2 EU:s ramdirektiv för vatten 
Vattendirektivets syfte är att säkerställa tillgången till rent vatten från 
grundvattenmagasin och ytvattentäkter som kan användas till dricksvattenproduktion. 
Direktivet antogs år 2000 och befästes i svensk lagstiftning år 2004 i miljöbalkens 
femte kapitel samt i Förordningen om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön 
(SFS 1998:808; SFS 2004:660). Att nå de mål som satts inom ramdirektivet är en 
förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå flera av de nationella 
miljökvalitetsmålen och vice versa. År 2007 utfärdades ytterligare en förordning 
gällande länsstyrelsernas roll och uppgift i flera sammanhang och däribland hur 
länsstyrelserna ska arbeta med generationsmålet och miljökvalitetsmålen samt 
vattendelegation (SFS 2007:825). 

EU ger regelbunden återkoppling på förvaltningsplanerna från medlemsländernas 
vattendistrikt. I förvaltningsplanen återges den återkoppling man fick 2012 där EU-
kommissionen bland annat var kritisk till att inte alla vattentäkter var skyddade samt 
att det saknades nationella riktlinjer för hur övervakningen av dricksvattentäkter 
skulle genomföras. Det framkommer även att det behövdes införas ett 
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övervakningsprogram för yt- och grundvattenskydd för de täkter som har 
dricksvattenuttag (Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016c). 

 
6.1.3 Nationella miljömål 
Sverige har utformat sexton nationella miljömål som ska leda till att man år 2020 når 
det uppsatta generationsmålet. 

  
“Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” (Naturvårdsverket, 2016a) 

   
Av de sexton miljömålen är det två som framförallt berör vatten: Grundvatten av god 
kvalitet och Levande sjöar och vattendrag. Arbetet med de svenska 
miljökvalitetsmålen rapporteras årligen till regeringen (Naturvårdsverket, 2016a). De 
nationella miljömålen är även länkade till Agenda 2030:s hållbarhetsmål 
(Naturvårdsverket, 2016c). 

Riksdagen definierar miljömålet Grundvatten av god kvalitet enligt följande: 
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag" (Naturvårdsverket, 2016a). 
För att nå detta behöver skyddsområden inrättas för rullstensåsar med 
grundvattenförekomster för att undvika exploatering och föroreningar. Man har 
preciserat miljömålet med sex punkter varav tre är extra relevanta för 
dricksvattenförsörjning: Grundvattnets kvalitet, God kvantitativ grundvattenstatus och 
Grundvattennivåer (Naturvårdsverket, 2012). 

Riksdagen har även definierat miljömålet Levande sjöar och vattendrag enligt 
följande: "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas" (Naturvårdsverket, 
2016b). Det finns elva preciseringar för detta miljökvalitetsmål varav två gäller 
dricksvattenförsörjning: Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har 
naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna samt Ytvattentäkter som används 
för dricksvattenproduktion har god kvalitet (Naturvårdsverket, 2012). 

  
6.1.4 Riksdag och regering 
Riksdagen fattade beslut om de svenska miljömålen 1999. Regeringen har lyft fram 
tre problem som kan påverka dricksvattenförsörjningen. De tre scenarierna är att 
dricksvattenbrist kan ske om geologiska formationer förstörs, om kvaliteten på 
dricksvattnet försämras på grund av föroreningar eller via saltinträngning på grund av 
överuttag och förändrade grundvattennivåer. De två första kan förebyggas genom att 
man inrättar vattenskyddsområden och det tredje genom införandet av 
vattenförsörjningsplaner (SOU 2000:52). För miljömålet Levande sjöar och 
vattendrag beslutade regeringen att större ytvattentäkter skulle skyddas genom 
vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplaner senast 2010 för att 
dricksvattenförsörjningen i framtiden ska vara tryggad. För att detta ska kunna 
genomföras måste den planering och hantering som samhället har av vattenfrågor 
förbättras (SOU 2000:52). 

EU:s vattendirektiv är bindande för alla medlemsstater i unionen. Sveriges riksdag 
har möjlighet ta fram nya lagar eller komplettera de man redan har för att nå de 
uppsatta målen för EU:s vattendirektiv (SOU 2002:107). Man kan i miljöbalkens 
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femte kapitel Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning läsa att regeringen har 
rätt att utfärda föreskrifter gällande bland annat vattenkvalitet (SFS 1998:808). Det 
står även att åtgärdsprogram ska föreslås och sedan även fastställas direkt av 
regeringen, alternativt av annan part utsedd av regeringen, om det finns ett behov av 
ett sådant dokument för att uppnå en miljökvalitetsnorm. Vidare är det regeringen 
som ska besluta vilka som kontrollerar att miljökvalitetsnormerna följs. I Förordningen 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön fastslås Sveriges vattendistrikt samt vilka 
länsstyrelser som ska ansvara för varje distrikt, de så kallade vattenmyndigheterna 
(SFS 2004:660). Förutom att införa lagar har riksdagen och regeringen också 
möjlighet att påverka arbetet med att nå de uppsatta målen genom t.ex. ekonomiska, 
administrativa och kommunikativa styrmedel (Vattenmyndigheterna i samverkan, 
2016c). 

 
6.1.5 Myndigheter 
Svenska myndigheter är också involverade i att driva arbetet framåt när det gäller 
både vattendirektivet och miljömålens åtgärder. En vanlig och viktig del som flera 
myndigheter bidrar med är kunskapsunderlag (Vattenmyndigheterna i samverkan, 
2016a). I linje med vattendirektivet arbetar myndigheter även med vägledning, 
styrmedel, att övervaka grundvattennivåer för att se hur de kan påverkas av 
klimatförändringar samt att skydda grundvattenförekomster. Miljöövervakning för 
både yt- och grundvattenförekomster hör också till olika myndigheters verksamhet 
(Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016c). Flera av de insatser myndigheterna gör 
för vattendirektivet går också att koppla mot arbetet för att uppnå de nationella 
miljömålen. Ytterligare fokus gällande miljömålen ligger på att åtgärda de 
grundvattentäkter som inte når livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse. För 
grundvattenrelaterade delmål för miljömålet Levande sjöar och vattendrag är det 
främst länsstyrelse och kommun som är ansvariga för det arbetet (SOU 2000:52). 

Havs- och vattenmyndigheten har ett övergripande ansvar för vattendirektivet när 
det gäller hur arbetet med ytvatten ska genomföras (Vattenmyndigheterna i 
samverkan, 2016a). Myndigheten är utsedd till tillsynsmyndighet och har i uppgift att 
vägleda länsstyrelser och kommuner i arbetet med vattenskyddsområden och 
vattenförsörjningsplaner (Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016b). I arbetet för att 
nå miljökvalitetsmålen har HaV bland annat sammanställt erfarenheter gällande 
vattenresurser hos länsstyrelser och angett områden som eventuellt är av 
riksintresse för vattenförsörjning (Naturvårdsverket, 2017). 

Sveriges Geologiska Undersökning har ett huvudansvar för grundvattenfrågor och 
arbetar med vägledning, övervakning och bevarande för att nå de nationella 
miljömålen. Från uppföljningen av miljömålet år 2017 har SGU:s åtgärder varit att 
inventera och föreslå nya platser för provtagning. SGU vill även införa fler 
mätstationer för övervakning av grundvattennivåer (Naturvårdsverket, 2017). 

Naturvårdsverket ska bland annat ge ett underlag för andra myndigheter och 
allmänna råd till kommuner för deras arbete med skyddsområden för vattentäkter 
(SOU 2000:52). Generalläkaren, som är försvarsmaktens inspektör för hälsa och 
miljö (Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016b), är ansvarig för att man på militär 
mark ska prioritera att uppnå EU:s vattendirektiv och de nationella miljömålen 
(Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016a). 

Förutom enskilda myndigheters arbete sker ofta samarbeten mellan olika 
myndigheter. SGU är bland annat ansvariga för att ge hydrogeologisk information för 
att man tillsammans med Naturvårdsverket, Boverket och länsstyrelser ska kunna 
klassa viktiga geologiska formationer som betydelsefulla för vattenförsörjning Vidare 
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ska SGU, Naturvårdsverket och Boverket har även tagit fram en nationell handbok 
gällande vattenplanering med underlag och metodbeskrivningar för till exempel en 
minskad vattenförbrukning. Yt- och grundvattentäkter som kan vara av riksintresse 
ska utpekas av SGU, SMHI och SLU (SOU 2000:52). HaV och SGU samarbetar när 
det kommer till att, vid halvtid av varje förvaltningscykel, rapportera för nationens 
pågående arbete till EU-kommissionen. För den nuvarande cykeln 2016–2021 
kommer detta att ske 2019 (Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016c). 

  
6.2 Regional styrning 

 
Figur 8. Flödesschemat visar den regionala ansvarskedjan från det aktuella vattendistriktet 
Norra Östersjön ner till de intresseorganisationer som jobbar med att säkerställa en hållbar 
vattenförsörjning. Figuren är sammanställd utifrån fakta från litteraturstudien. 
 
6.2.1 Vattendistrikt 
I och med att EU:s vattendirektiv befästes i svensk lag gjordes en indelning av landet 
i fem vattendistrikt; Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Västerhavet och 
Södra Östersjön. Vattendistrikten följer inte politiska gränsdragningar utan naturliga 
vattendelare för avrinningsområden (SFS 2004:660). Norra Östersjöns vattendistrikt 
innefattar hela eller stora delar av Örebro län, Uppsala län, Västmanlands län och 
Södermanlands län samt Stockholms län. För varje vattendistrikt är ett län utsett till 
vattenmyndighet med huvudansvar för distriktet. Inom vattendistrikten arbetar man i 
sexårscykler och nuvarande cykel är 2016–2021.Varje cykel innefattar flera olika 
moment där vattenförekomster bland annat kartläggs, övervakas, analyseras och 
statusklassas för att sedan fastslå nya planer, miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram inför den kommande sexårsperioden (Vattenmyndigheterna, 2018a). 
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6.2.2 Länsstyrelser 
Sveriges länsstyrelser har ett regionalt ansvar för vattenförvaltningen. I många frågor 
har länsstyrelserna det operativa ansvaret, men kan även delegera det till 
kommunerna. Länsstyrelserna ska vara rådgivande, vägledande och genomföra 
tillsyn för kommunernas förvaltning. Då länsstyrelserna har den övergripande 
helhetsbilden har man ett ansvar för vad som ska prioriteras för att nå de uppsatta 
målen (Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016b). Länsstyrelsernas arbete är nära 
kopplat till både vattendirektivet och de nationella miljömålen (Vattenmyndigheterna i 
samverkan, 2016a). För miljömålsarbetet är länsstyrelserna ansvariga för uppföljning 
samt att de är skyldiga att lägesrapportera till Naturvårdsverket som i sin tur årligen 
rapporterar till regeringen (Naturvårdsverket, 2018a). 

Länsstyrelserna ska vidare inrätta vattenskyddsområden samt stödja och vägleda 
kommuner i deras arbete med deras vattenskyddsområden. Då 
handläggningstiderna för beslut från länsstyrelserna för nya vattenskyddsområden 
idag är långa behöver dessa kortas ner. Det är idag även möjligt för kommuner att 
själva ta beslut gällande vattenskyddsområden men viss vägledning kan behövas 
från länsstyrelsen i detta arbete. Länsstyrelserna ska även bedriva tillsyn i de 
kommuner där vattenskyddsområden finns. När det gäller verksamheters vattenuttag 
ska länsstyrelserna kontrollera att tillstånd för vattenuttag finns, detta kan även 
utföras av kommunerna själva. Länsstyrelserna ska i samråd med kommuner ta fram 
regionala vattenförsörjningsplaner (Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016b). 

 
6.2.3 Kommuner 
Sveriges kommuner kan i rollen som verksamhetsutövare jobba med 
vattenförvaltning och att genomföra åtgärder. Långsiktigt har kommunerna ansvar för 
att skydda de lokala yt- och grundvattenförekomsterna som används till 
dricksvattenförsörjning eller som man i framtiden kan komma att använda i det syftet. 
Denna långsiktiga plan är en förutsättning för att uppnå både vattendirektivet och de 
nationella miljömålen (Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016a). För att uppnå 
långsiktigt skydd ska kommunerna införa vattenskyddsområden efter miljöbalken och 
förvaltningsförordningen. Idag saknar cirka 35% av de allmänna vattentäkterna dock 
ett vattenskyddsområde. Dessutom är flera nuvarande vattenskyddsområden 30 till 
50 år gamla och behöver därför revideras för att ge det skydd som miljöbalken och 
förvaltningsförordningen förespråkar (Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016b). 

Kommunerna ska även genomföra tillsyn och utforma lokala 
vattenförsörjningsplaner för att bland annat minska påverkan från verksamheter och 
markanvändning på dricksvattenförekomster i kommunen. För att kunna hantera 
framtida klimatförändringar är dessa planer viktiga att genomföra 
(Vattenmyndigheterna i samverkan, 2016b). I dokument från Statens Offentliga 
Utredningar från 2000 hade man satt som mål att alla kommuner skulle ha fullföljt 
arbetet med vattenförsörjningsplanerna till 2010 (SOU 2000:52) men vid 
uppföljningen för de nationella miljömålen 2017 angav bara elva län att man infört 
regionala vattenförsörjningsplaner och att arbete med kommunala 
vattenförsörjningsplaner fortfarande pågår (Naturvårdsverket, 2017). Kommuner har 
vidare också ett ansvar att kartlägga behovet för dricksvatten i deras tätorter och 
glesbygder, men också att identifiera vilka vattentillgångar man har (SOU 2000:52). I 
nuläget har endast 40% av de allmänna vattentäkterna i Norra Östersjöns 
vattendistrikt tillstånd för vattenuttag. Om vattentillgången minskar kommer 
konkurrensen mellan verksamheters vattenanvändning att öka och då är det viktigt 
att man har tillstånd för uttag för de kommunala täkterna (Vattenmyndigheterna i 
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samverkan, 2016b). Enligt miljöbalken kap. 9 kan kommunen reglera hur uttag av 
grundvatten ska ske för att undvika att överuttag sker (SOU 2000:52). 

 
6.2.4 Intresseorganisationer 
Då arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna, och därmed också följa 
vattendirektivet, är omfattande är det viktigt att man tar vara på alla resurser som kan 
hjälpa till med att föra arbetet framåt. Förutom alla myndigheter som nämnts ovan är 
det också av intresse att ta tillvara på hjälp från vattenråd och andra 
vattenorganisationer. Inom Norra Östersjöns vattendistrikt finns 17 
vattenorganisationer, dessa har lokal kännedom och intresse av specifika vattendrag 
eller sjöar som t.ex. Hjälmarens vattenvårdsförbund, Fyrisåns vattenförbund och 
Stockholms Grundvattenråd. Medlemmarna i vattenorganisationerna är ofta 
kommuner, företag, landsting och andra intresseorganisationer (Sveriges 
vattenorganisationer, 2018).  

 
7 Diskussion 
I diskussionen kommer vi först att diskutera om vårt syfte blev besvarat. Vidare 
kommer vi presentera de felkällor som kan ha påverkat det resultat vi presenterat 
samt vilka förbättringsmöjligheter vi kan se med våra valda metoder. Det finns 
tolkningsmöjligheter för flera av våra ställda frågor, vilket också kommer diskuteras i 
detta avsnitt. Slutligen kommer vi lyfta fram förslag på vidare studier som skulle vara 
intressanta att jobba vidare med utifrån våra resultat. 

Från enkätundersökningen och intervjuerna kunde vi besvara stora delar av vårt 
syfte. Vi kunde se hur många av de 26 kommunerna som deltog i enkäten som 
drabbades av vattenbrist samt vilka insatser som genomfördes i dessa kommuner. 
Vidare fick vi också svar på om kommunerna hade handlingsplaner innan 2017 samt 
hur de arbetar med vattenfrågor i dagsläget. I enkäten men framförallt också i 
intervjuer diskuterades även klimatpåverkan och hur de medverkande kommunerna 
tror att det kommer att påverka dem i framtiden. Genom intervjuerna fick vi även en 
inblick i sista biten av vårt syfte som var att sammanställa hur ansvarskedjan ser ut 
från högre instanser ner till kommunnivå och vilka myndigheter som kommunerna 
känner att de får eller saknar stöd från. Vidare kompletterades den delen av syftet 
med litteraturstudier. 

 
7.1 Diskussion kring resultat 
7.1.1 Vattenbrist  
Att endast fem kommuner angav att de blev påverkade av vattenbristen var 
förvånande då alla undersökta kommuner ligger i ett område där vattennivåerna i 
både grundvattenmagasin och ytvattentäkter låg under eller mycket under det 
normala enligt rapporter från SGU och SMHI. Det vi kan se som anledning till detta är 
dels beroende på hur vi ställde frågan i vår enkät (se avsnitt 7.2) men också hur man 
tolkar informationen från SGU och SMHI. Vi utgick från de kartor som visade nivåer 
under eller mycket under det normala från dessa myndigheter när vi valde område, 
men då dessa kartor inte är representativa för enskilda kommuners vattentäkter. Det 
kan även vara kommuner med vattentäkter där nivåerna är under det normala, men 
att denna förändring inte leder till någon vattenbrist då vattentillgången trots denna 
förändring är god. 

I vår enkät var det enbart de kommuner som införde specifika insatser som angav 
att man hade vattenbrist. Ingen av de kommuner som vi intervjuade uppgav i enkäten 
att de drabbats av vattenbrist men när frågan om de hade varit nära vattenbrist 
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ställdes angav båda att man i respektive kommunerna haft påverkan. I kommun A 
fanns enskilda hushåll med privata brunnar som sinade och i kommun B så 
uppmättes lägre nivåer än normalt i den huvudsakliga vattentäkten. Med anledning 
av det som framkom i de två intervjuerna tror vi att även fler kommuner kan ha sett 
tendenser som indikerade lägre nivåer än normalt även om det inte framkom i 
enkäten. Vårt fokus har dessutom legat på nivåförändringarnas inverkan på 
dricksvattenförsörjning, hur andra verksamheter som är beroende av stora 
vattenuttag framkommer inte i denna uppsats.  

 
7.1.2 Insatser vid vattenbrist 
I både enkäten och våra två intervjuer har vi fokuserat på riktade insatser vid ett 
aktuellt tillfälle. Att införa bevattningsförbud och vara till hjälp för hushåll med 
vattenbrist är ett första steg vid en akut situation. De åtgärder vi tar upp som exempel 
från södra Sverige är mer långsiktiga insatser för att förmildra kommande liknande 
situationer med vattenbrist. Av de exempel som vi lyft fram anser vi att det framförallt 
är frågan om att införa tidsbestämda vattendomar som vore intressant att införa i fler 
kommuner. Detta skulle innebära att man lättare kan anpassa vattenuttag till rådande 
klimat.  

 
7.1.3 Samarbete 
Från vår enkätundersökning kan vi se att nästan 50% av de som svarat samarbetar 
eller har planer på att samarbeta med en annan kommun för vattentäkter eller 
reservvattentäkter. Vi ser främst fördelar med samarbeten över kommungränserna. 
Då en vattentäkts avrinningsområde kan ligga inom flera kommuner kan det vara av 
stor vikt att samarbeta och ha en gemensam dialog kring vattentäktens uttag och 
skydd. Då de behov av vattenuttag man har i kommunen kan komma att konkurrera 
är det viktigt att man kan lösa dessa frågor och ett samarbete kan då underlätta. Om 
man skulle hamna i en situation där vattenbrist uppstår är det även viktigt att det 
finns lagar över hur detta ska regleras. Frågan om juridiken är inte något som vi har 
fördjupat oss i, men som skulle kunna finnas med i en fördjupad studie. Vi tror att ett 
samarbete mellan kommuner som använder samma vattentäkt, eller där man vill 
införa reservvattentäkter tillsammans kan vara viktigt då de framtida klimatscenarier 
innebär att risken för vattenbrist ökar och att situationer som vi såg under 2017 kan 
komma att upprepas och förvärras.  

 
7.1.4 BDT-vatten 
Vi hade i vår enkät en fråga om BDT-vatten. Utefter det resultat vi fick fram kände vi 
inte att vi kunde gå vidare med denna fråga. Både de som var intresserade och de 
som inte var intresserade av BDT-vatten lyfte fram svårigheter med att det skulle 
kräva så stora omställningar och nya tekniska lösningar. Om dricksvattentillgången 
skulle förvärras i Sverige skulle eventuellt denna teknik kunna bli mer av intresse 
men i nuläget anser vi att andra frågor såsom vattenskyddsområden är mer aktuella 
och har en större betydelse för dricksvattenförsörjningen.  

 
7.1.5 Klimatförändringar 
I enkäten uppgav nära dubbelt så många kommuner att de har en handlingsplan för 
vattenresurshantering om de blir påverkade av klimatförändringar än vad det var som 
uppgav att de hade en handlingsplan för hur man skulle hantera en vattenbrist före 
2017. Vid första anblick blev vi förvånade över detta resultat då vi tänkt att man, om 
man har en plan för framtida klimatförändringar, borde kunna använda den även vid 
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en nutida situation med vattenbrist. Denna skillnad kan förklaras av att kommunerna 
vid framtidsscenario inte verkar lägga fokus på vattenbrist utan på den ökande 
procentuella årsmedelnederbörden och risken för efterföljande översvämningar. 

Utifrån vår bakgrund som geovetare vet vi att det är högst troligt att perioder med 
vattenbrist och låga vattennivåer riskerar att bli vanligare i framtiden på grund av 
förändringar av klimatet. Vi anser att det är viktigt att de som är ansvariga för 
vattenförsörjning uppmärksammar alla möjliga konsekvenser av klimatförändringar 
och inte fokuserar på bara ett möjligt scenario.  

 
7.1.6 Ansvarsfördelningen 
Vi har i uppsatsen försökt att sammanställa hur ansvarsfördelningen ser ut för att nå 
de olika globala och nationella miljömålen som berör vattenförvaltning. De två figurer 
som presenteras i resultatdelen är ett försök från vår sida att se hur de olika 
miljömålen hänger ihop samt hur dessa mål rör sig i en ansvarsfördelning från 
riksdag och regering ner till de intresseorganisationer som verkar lokalt. 

Myndigheternas ansvar är till viss del uppdelat men det finns även överlappningar 
då vattenfrågan är komplex och berör mer än bara dricksvattenförsörjning som vi valt 
att fokusera på i denna uppsats. Vi kan se att de åtgärder som är uppsatta för den 
period av vattendirektivet som tar slut 2021 framförallt är kopplat till HaV, SGU, NV 
och försvarsmaktens respektive ansvarsområde och det finns i även många åtgärder 
där flera myndigheter ska samarbeta och verka tillsammans. Vi ser dock att det är 
endast SGU som våra intervjupersoner har vänt sig till för att få svar på frågor 
gällande grundvattennivåer.  

Det vore intressant i en fortsatt studie att se om och även hur kommuner utnyttjar 
de resurser som finns tillgängliga från de ansvariga myndigheterna. Vi upplever att 
det finns ett stort kunskapsunderlag som inte nyttjas på bästa sätt och att mycket av 
det material som finns skulle kunna vara till hjälp vid både aktuella situationer, vid 
framtida planering för hantering av klimatpåverkan och för att inrätta 
vattenskyddsområden.  
 
7.1.7 Vattenskydd 
I resultatdelen tas frågan kring vattenskyddsområden upp vilket vi upplever som 
problematisk då ansvaret att införa vattenskyddsområden ligger på både kommuner 
och länsstyrelser. Kommunerna kan välja att förlita sig på länsstyrelsens råd och stöd 
eller införa vattenskyddsområden på egen hand. Hur många kommuner som väljer 
att genomföra det själva har vi inga uppgifter om men detta skulle kunna göra att 
arbetsfördelningen blir mer hanterbar. Från våra intervjuade kommuner har det 
framkommit att man upplever att länsstyrelserna inte har de resurser som krävs för 
att genomföra alla arbetsuppgifter. Länsstyrelserna ska både vägleda, genomföra 
tillsyn och inrätta vattenskyddsområden där dessa saknas samt uppdatera de 
befintliga där det nuvarande skyddet inte lever upp till de krav som är kopplade till 
vattendirektivet och de nationella miljömålen. Därför anser vi att det vore intressant 
att se på dessa frågor utifrån länsstyrelsernas perspektiv då vi i denna uppsats 
enbart fått kommunernas synvinkel presenterad. 

Förutom vattenskyddsområden som man regionalt beslutar om har Hav möjlighet 
att införa riksintressen för anläggningar som uppfyller vissa kriterier. Det enskilt 
viktigaste kriteriet är kapaciteten hos anläggningen som ska kunna försörja minst 50 
000 invånare med dricksvatten av god kvalitet. Ett etablerat riksintresse innebär att 
vattentäkten kopplad till anläggningen får ett mer utvidgat skydd än om det bara går 
under vattenskyddsområde. Vi anser att riksintressen och det extra skyddet ett 
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sådant ger är oerhört viktigt men tycker att grundkriterierna borde ses över så att 
fokuset skiftar från anläggningens kapacitet till de geologiska formationernas 
kapacitet. På så sätt skulle man kunna skydda formationer med stor kapacitet som 
kan komma att bli viktiga för uttag i framtiden även om de inte utnyttjas idag, vilket vi 
anser är ett mer långsiktigt hållbart förhållningssätt. Enligt vår mening kan en 
vattentäkt förtjäna att bli riksintresse även om det inte finns en anläggning där idag 
då detta lätt kan investeras i. Det ökade arbetet som inletts av SGU för att utöka 
kartläggningen och identifieringen av grundvattenmagasin tror vi kan komma att bli 
ett viktigt underlag om kriterierna för riksintresse skulle komma att ändras.  

 
7.2 Frågeställningar i enkäten 
I all kommunikation finns risk för missförstånd och olika tolkningsmöjligheter. I vårt 
arbete har vi framförallt funderat kring vad olika begrepp betyder för olika personer. 
Man kan diskutera hur vi formulerat vissa frågor, både i enkät- och 
intervjusammanhang samt hur vi tolkat de svar som vi fått in. Gällande våra frågor 
kan vi framförallt se att vi hade kunnat formulera frågorna tre, fyra, fem, åtta och 18 
annorlunda för att minimera risken för missförstånd/feltolkningar: 

 
3. Vilken typ av vattenresurs har ni i kommunen?  

 
Frågan i sig är anser vi är tydligt ställd men i detta fall är det de svarsalternativ vi 
angav som vi nu i efterhand insett att vi hade kunnat förbättra. De fyra alternativ vi 
gav var ytvatten, grundvatten, egna brunnar och annat. Kommuner som har 
konstgjord infiltration av ytvatten till en ås verkar för det mesta ha valt att kryssa i 
både yt- och grundvatten men vi har även sett att vissa som enligt uppgifter på 
kommunens hemsida har konstgjord infiltration, i enkäten har svarat att de har 
ytvatten som vattenresurs. Dessutom skulle en kommun som valt både yt- och 
grundvatten som vattenresurs också kunna syfta på att de faktiskt har både rena 
ytvattentäkter men också naturliga grundvattentäkter inom kommunen. Det här 
problemet hade varit enkelt att lösa bara genom att lägga till konstgjord infiltration 
som ett alternativ. 

 
4. Hur arbetar er kommun med vattenfrågor i dagsläget? 

 
Frågan är väldigt omfattande och något abstrakt formulerad. Det vi ville ha svar på 
egentligen, som kanske inte kom fram i och med det sätt vi ställde frågan, var hur 
kommunerna arbetar med vattenfrågor efter situationen med de låga 
grundvattennivåerna runt om i landet 2017. Svaren vi fick på denna fråga varierade 
mycket, vilket säkert hade kunnat undvikas om frågan varit annorlunda ställd. 

 
5. Hade er kommun vattenbrist 2017? 

 
Ordet vattenbrist kan vara ett ord som har skilda innebörder för olika individer, eller 
åtminstone så har vi känt att vi inte kan vara säkra på hur de som besvarade enkäten 
har tolkat innebörden. Är det vattenbrist när nivåerna i täkten är mycket under det 
normala eller är det vattenbrist den dagen då det inte kommer något vatten ur 
kranarna hos kommuninvånarna? I frågan finns förutom problematiken med hur man 
definierar vattenbrist, men också hur de som svarat har tolkat “er kommun”. Vi var 
ute efter att få reda på om det funnits någon vattenbrist i kommunen generellt, i 
kommunala vattentäkter och/eller i enskilda mindre täkter. Dock märkte vi till exempel 
under telefonintervju med kommun A att de hade märkt att många enskilda hushåll 
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med egna brunnar var utan vatten men i enkäten hade de svarat nej på frågan om 
vattenbrist. 

 
8. Hade er kommun en handlingsplan för hur man skulle hantera en vattenbrist före 
2017? 

 
Som nämnt ovan i samband med diskussionen kring fråga fem finns en viss 
definitionsfråga kring ordet vattenbrist. I fråga åtta tillkommer även definieringen av 
en handlingsplan. Vi var ute efter att veta om det finns någon typ av handlingsplan 
för vad man inom kommunen gör vid risk för vattenbrist, om det finns något 
gränsvärde för när man t.ex. sätter in bevattningsförbud eller sätter in restriktioner för 
vattenanvändning på annat sätt, hur man informerar allmänheten om läget, om man 
inom kommunen gör förändringar först med t.ex. bevattningar av parker, uppfyllnad 
av pooler i badhus eller liknande. En sådan handlingsplan skulle i vår mening inte 
behöva vara officiellt presenterad i en vattenförsörjningsplan utan vi var intresserade 
av att veta om man officiellt eller inofficiellt har riktlinjer att följa vid risk för vattenbrist. 
Det är möjligt att de som svarat på enkäten tänker på en handlingsplan annorlunda 
än vad vi gjort i denna mening.  

 
18. Har ni i kommunen planer för vattenförsörjning om er vattentillgång blir påverkad av 
klimatförändringar? 

 
I samband med denna fråga hade det varit intressant att ställa en kompletterande 
fråga för att få svar på vilket sätt de inom kommunerna tror att klimatförändringar kan 
komma att påverka den kommunala vattenförsörjningen. Genom att ställa den frågan 
i enkäten hade vi kunnat få en bredare inblick i vad man ser som största risken i 
framtiden relaterat till klimatförändringar, vilket skulle vara intressant att veta, om det 
visat sig att majoriteten fokuserat på översvämningar kanske man kan se att det finns 
en lucka i kunskapsflödet från myndigheterna gällande den ökande risken för torka 
som vi diskuterat tidigare i denna rapport. 

 
7.3 Framtida studier  
Med avstamp i vårt arbete anser vi att det finns en hel del vidare studier att 
genomföra inom detta område. Vi tror bland annat att det i framtiden kommer finnas 
ett behov av att identifiera grundvattentäkters kapacitet och morfologi för att förstå 
hur mycket och hur länge vatten normalt uppehåller sig i t.ex. en rullstensås. I och 
med det som vi nämnt med framtida klimatförändringar och de ändrade 
säsongsvariationerna för grundvattenbildning så tror vi att det kommer vara viktigare 
att hitta långsamtreagerande grundvattentäkter med stor lagringskapacitet.  

Vi anser även att det vore intressant att se en liknande undersökning som vi har 
gjort fast med ett annat fokusområde, som t.ex. i sydöstra Sverige som har haft mer 
problem med vattenbrist än Mälarregionen. Extra intressant skulle det vara att se hur 
samarbetet mellan kommunerna och länsstyrelserna har fungerat i dessa län.  

Då vi i vår undersökning har intervjuat kommuner som uppgett att de känner att 
stöd saknas från länsstyrelsen i vissa frågor tycker vi att det vore intressant att höra 
med länsstyrelserna om deras sida av myntet. Hur upplever dem att relationen 
mellan länsstyrelse och kommuner ska se ut, och finns det något de känner att de 
saknar från kommunerna? 
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8 Slutsats 
Utifrån vår undersökning kan vi se att även om det enligt SMHI och SGU var låga yt- 
och grundvattennivåer i det undersökta området ledde inte detta till att kommunerna 
fick vattenbrist. Det var endast fem av de 26 undersökta kommunerna som uppgav 
att de fick vattenbrist under 2017. Fyra av dem införde bevattningsförbud för att 
komma till rätta med situationen och den femte körde ut tankbilar med vatten till 
drabbade samhällen i kommunen. Från våra två intervjuer har vi sett att även om 
man inte uppgav vattenbrist i enkäten hade enskilda hushåll fått problem med 
sinande brunnar i den ena kommunen, vilket innebär att fler kommuner kan ha haft 
vattenbrist för enskilda hushåll. 

Våra resultat har visat att det finns brister i hur man hanterar den långsiktiga 
dricksvattenförsörjningen. Majoriteten av de undersökta kommunerna saknade 
handlingsplan för hur man skulle hantera en vattensituation så som den 2017. När 
det kommer till klimatförändringar har drygt hälften av kommunerna en handlingsplan 
och de anger att de viktigaste delarna i planen är att skydda de vattentäkter man har. 
Det är lika många av de personer som svarat på enkäten som anser att man i 
framtiden behöver ett skydd mot torka som det är som anser att man behöver 
planera för översvämning. Dock har vi sett att man, i offentliga vatten- och VA-planer, 
främst verkar fokusera på just konsekvenserna av ökad nederbörd och efterföljande 
översvämningar. Vi vet att detta endast är en del av vad klimatförändringen kan 
medföra och vi hävdar att det är viktigt att fokus också läggs på hur man ska hantera 
återkommande perioder av låga yt- och grundvattennivåer. 

När det kommer till ansvarskedjan ser vi brister i hanteringen av 
vattenskyddsområden där både kommuner och länsstyrelser verkar överväldigade av 
den arbetsbörda som detta innebär. När kommuner i dagsläget kan behöva vänta 
flera år på att länsstyrelsen handlägger ett sådant ärende är det inte så konstigt att 
Sverige i helhet har fått kritik av EU för att man fortfarande saknar vattenskydd för 
många av våra vattentäkter. Som vi ser det finns intresse från kommunerna att införa 
och uppdatera befintliga vattenskyddsområden men att resurser saknas både hos 
kommunerna men också länsstyrelserna. 

 
Tack 
Tack till alla som tog sig tiden att delta i vår enkätundersökning, samt ett extra stort 
tack till de två personer som ställde upp på en längre intervju med oss. Vi vill även 
tacka vår handledare Claudia för det stöd vi fått under arbetets gång. 
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Bilaga A: Enkätfrågor 
Enkäten skapades via Google Formulär och beroende på hur svarspersonen svarade 
på en fråga, kunde denne skickas vidare till ett avsnitt med följdfrågor.  
 
Avsnitt 1 
Fråga 1: Vilken kommun jobbar du i?  
Fråga 2: Vilken befattning har du? 
Fråga 3: Vilken typ av vattenresurser har ni? 

• Svarsalternativ: Grundvatten, Ytvatten, Privata brunnar, Annat 
Fråga 4: Hur arbetar er kommun med vattenfrågor i dagsläget? 
Fråga 5: Hade er kommun vattenbrist 2017? 

• Svarsalternativ: Ja (fortsätt till avsnitt 2), Nej (fortsätt till avsnitt 3), Vet ej 
(fortsätt till avsnitt 3) 

 
Avsnitt 2 
Fråga 6: Hur yttrade sig vattenbristen? 
Fråga 7: Vilka insatser gjordes i kommunen?  

 
Avsnitt 3 
Fråga 8: Hade er kommun en handlingsplan för hur man skulle hantera en vattenbrist 
innan 2017? 

• Svarsalternativ: Ja (fortsätt till avsnitt 4), Nej (fortsätt till avsnitt 5), Vet ej 
(fortsätt till avsnitt 5) 

 
Avsnitt 4 
Fråga 9: Kunde ni följa er handlingsplan eller fick ni lov att införa ytterligare insatser?  

• Svarsalternativ: Ja (fortsätt till avsnitt 6), Nej vi fick införa ytterligare insatser 
(fortsätt till avsnitt 5), Vet ej (fortsätt till avsnitt 6) 

 
Avsnitt 5 
Fråga 10: Vilka insatser hade ni i er handlingsplan?  
Fråga 11: Vilka ytterligare insatser infördes?  
 
Avsnitt 6 
Fråga 12: Har ni samarbete med andra kommuner i fråga om era vattenresurser? 

• Svarsalternativ: Ja (fortsätt till avsnitt 7), Nej (fortsätt till avsnitt 8), Vet ej 
(fortsätt till avsnitt 8) 

 
Avsnitt 7 
Fråga 13: Hur ser ert samarbete ut?  
 
Avsnitt 8 
Fråga 14: Hur ställer ni er i kommunen till användandet av bad-, dusch- och 
tvättvatten?  

• Svarsalternativ: Vi har kunskap om det och är intresserade (fortsätt till avsnitt 
9), Vi har kunskap om det och är inte intresserade (fortsätt till avsnitt 10), Vi 
har inte kunskap om det (fortsätt till avsnitt 11) 
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Avsnitt 9 
Fråga 15: Hur är ni intresserad av att använda BDT-vatten?  
 
Avsnitt 10 
Fråga 16: Varför är ni inte intresserad av BDT-vatten?  

 
Avsnitt 11 
Fråga 17: Tror ni att kommunens vattenförsörjning kommer att påverkas av 
klimatförändringar?  

• Svarsalternativ: Ja (fortsätt till avsnitt 12), Nej (fortsätt till avsnitt 13), Vet ej 
(fortsätt till avsnitt 13) 

 
Avsnitt 12 
Fråga 18: Vad är det viktigaste i er plan för hur klimatförändringar kan komma att 
påverka vattentillgången i kommunen? 

 
Avsnitt 13 
Fråga 19: Skulle ni kunna tänka er att genomföra en längre intervju med oss om ert 
arbete med vattenbristen? Ange er mailadress så kontaktar vi er. 
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Bilaga B: Intervjufrågor till kommun A 
Intervjun genomfördes över telefon den 9:e april 2018. 

 
1.  Huvudvattentäkt 

• Som vi har förstått så produceras största delen av det kommunala 
dricksvattnet i [kommun A:s huvudsakliga vattenverk], vars råvattentäkt är 
[ytvattentäkt], med vattenuttag från [vattendrag], och konstgjord infiltration i 
[kommunens rullstensås]. Stämmer det? 

• Förutom [kommun A:s huvudsakliga vattenverk] har vi förstått att det finns [ett 
visst antal] mindre grundvattenverk i kommunen. Är det naturligt grundvatten 
som produceras i dessa verk eller är det konstgjort infiltration av ytvatten? 

 
2.  Reservvattentäkt/Samarbete över kommungränser 
I VA-planen från [årtal] står att kommunen skulle titta närmare på möjligheten att ta 
vatten från [vattentäkt inom kommun A]. Vi antar att denna lösning inte längre är 
aktuell eftersom ni nu, som du nämner i enkäten, har inlett ett arbete med att 
använda [närliggande kommun] som reservvattentäkt. 

• Vad beror det på att [vattentäkten inom kommun A] inte blev ett alternativ? 
• Är det bestämt att [den närliggande kommunen] är det bästa alternativet eller 

tittar ni fortfarande på andra möjligheter? 
• Vilka fördelar ser du med att samarbeta med [närliggande kommun]? 
• Vilka nackdelar kan du se? 
• Hur tror du att det påverkar [närliggande kommun]? Är deras kapacitet för 

vattenuttag så pass stor att det skulle vara “problemfritt” för dem om ni 
behöver utnyttja deras vattentäkt i framtiden eller tror du att det kan uppstå 
konflikter? 

• En annan kommun har i enkätsvaren också nämnt ett samarbete med [den 
närliggande kommunens] vattentäkt, hur skulle detta påverka ert samarbete? 
Fördelar/nackdelar med att vara flera kommuner på samma vattentäkt?  

• Om ett sammarbete med [närliggande kommun] är bestämt, hur långt har man 
kommit i den processen? Hur kommer det gå till i praktiken? 
Överföringsledning genom [sjö]? Tidsplan? 

• Hur fungerar det praktiskt om ni ska samarbeta med [närliggande kommun]? 
Finns det ett upprättat avtal? 

• Har kommunen tidigare haft någon reservvattentäkt? 
 

3.  Grundvattenförekomster 
Enligt vattenplanen finns det i kommunen [drygt 20] utpekade 
grundvattenförekomster varav [de flesta] är belägna i [ett mindre antal] större 
isälvsformationer. Vi har förstått att [rullstensåsen] är ett vattenskyddsområde. 

• Är övriga isälvsformationer också vattenskyddade? 
• Skyddas de på något annat sätt? 
• Hur ser stödet från/samarbetet med länsstyrelsen ut gällande vattenskydd? 

Önskar ni att det såg annorlunda ut, mer stöd/resurser? 
• Från vår enkätundersökning har vi förstått att kommuner vill att länsstyrelserna 

ska ta en mer aktiv roll i att t.ex. stödja kommunernas framtagande/revidering 
av vattenskyddsområden och föreskrifter. Hur upplever ni stödet från 
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länsstyrelsen? Finns det några andra myndigheter som ni känner att ni får bra 
stöd av? På vilket sätt? Finns det andra där ni önskar att det fanns ett bättre 
samarbete? 

 
4. Vattenskyddsområden 
I åtgärdspunkt [nr] i er aktuella vattenplan står det att kommunen ska inrätta 
vattenskyddsområden med föreskrifter för de kommunala yt- och 
grundvattentäkterna, så att de långsiktigt bibehåller god kemisk och kvantitativ 
status. Tidpunkten för denna åtgärd var [årtal]. 

• Hur har arbetet med vattenskyddsområdena gått? Är det klart? Om nej, vad 
beror det på? 

 
5. Lagstiftning/policys 

• Vilka lagstiftningar eller policys för vattenfrågor styr kommunens dagliga 
verksamhet? 

• Hur uppdateras ni på nya policys?  
• Vilka informationskanaler finns det från myndigheter och organisationer?   

 
6. VA-planering 
Största frågorna är utbyggnad av nya verksamhetsområden enligt VA-plan samt 
jobbet att ta fram nya föreskrifter för /…/områdets största kommunala vattentäkt. 

• Innebär det här en utbyggnad av VA-nätet? Har det en påverkan på dagens 
vattenförsörjning? 

 
7.  Vattenbrist 2017 

• Vad tror du att det beror på att er kommun inte kände av vattenbristen? 
o Hur var det med de mindre grundvattentäkterna? [Kommun A:s bolag 

som har ansvar för vattenförsörjningen] skrev på sin hemsida den 
[datum] 2017 att [citat från hemsidan]. Vad tänker du att man menar 
med det? På vilket sätt är systemet inte sårbart? 

o Hur bevakar ni era nivåer för [sjön] samt grundvattennivåerna i 
kommunen? 

o Fick ni information/tittade ni på myndigheters sidor (SGU, SMHI etc)? 
o Gjordes egna mätningar? Görs det fortfarande? Hur ofta? 
o Hölls möten/diskuterades det angående det aktuella läget i Sverige? 
o Hade ni kontakt med/stöd från SGU, SMHI, HVM, länsstyrelsen? 

• Vet du om ni var nära vattenbrist 2017? 
o Har ni gränsvärden för vad som klassas som ”vattenbrist”? 
o Vad hade en vattenbrist inneburit för [kommun A]? 
o Vi har sett att ni under sommaren 2017 informerade om den rådande 

generella vattenbristen i landet och hur invånarna kan spara på vatten 
på eran hemsida. Gick ni ut med information eller uppmaningar till 
allmänheten på något annat sätt också? 
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8. Handlingsplan 
I enkäten svarade du att du inte vet om det fanns någon handlingsplan för en 
eventuell vattenbrist, varken för situationen förra sommaren eller i framtiden med 
tanke på klimatförändringar. 

• Åtgärdspunkt [nr] för delmål för dricksvatten som [kommun A] tar upp i 
vattenplanen [årtal] lyder [citat gällande upprättandet av en 
vattenförsörjningsplan]. Det står att tidpunkten för denna åtgärd var [årtal]. Är 
/…/ resultatet av den åtgärden? 

o Om nej: Vet du hur långt man i kommunen har kommit med åtgärden? 
o Om dokument ännu inte upprättats: Vad tror du är den största 

bidragande orsaken till att den inte är gjord? Saknas t.ex. kompetens, 
ekonomiska resurser, stöd från andra myndigheter? 
 

9. Vattenförsörjningsplan 
• I vattenplanen för [kommun A] står det att vattenförsörjningsplanen ska 

upprättas enligt havs- och vattenmyndighetens definition. HaV definierar 
vattenförsörjningsplanerna i sitt åtgärdsprogram och skriver där bland annat 
att ”Klimatförändringarna kan komma att få stor påverkan på 
dricksvattenförsörjningen i framtiden och är därför en viktig del av planerna.” 
Vilka konsekvenser av klimatförändringarna tror du att man syftar på här? 

 
10. Klimatförändringar  
I enkäten anger du att du tror att klimatförändringar kan komma att drabba 
vattenförsörjningen i länet. 

• I kommunens aktuella vattenplan finns ett avsnitt angående 
klimatförändringar. Det står att [citat gällande åtgärder för bland annat ökad 
nederbörd]. 

o Vilka andra konsekvenser tror du att framtidens klimat kan ge förutom 
översvämningar? 

o Hur tror du att det skulle påverka vattenförsörjningen för er kommun? 
• Vi har sett forskning som visar att /…/län, i slutet av seklet, beräknas ha /…/ % 

mer årsmedelnederbörd, 3 grader varmare årsmedeltemperatur och /…/ 
månader längre vegetationsperiod. Detta enligt en klimatmodell (RCP4,5) som 
innebär ett begränsat utsläpp av fossila bränslen i framtiden, och är således 
inte det “värsta scenariot”. Visst skulle det kunna innebära översvämningar 
under vinter men eftersom vegetationsperioden blir längre, kommer fönstret 
för grundvattenbildning också att minska och vi riskerar att se låga grund- och 
ytvattennivåer. Vet du om den här aspekten av klimatförändringar diskuterats i 
och med framtagandet av kommunens aktuella vattenplan? 

 
11. Avslutningsvis undrar vi... 

• Vad innebär din roll som [arbetstitel]på kommunen? 
• Vad har du för bakgrund/utbildning? 
• Hur länge har du varit på din nuvarande position? 
• Vi läste att du suttit med/sitter med i /…/-gruppen, berätta gärna lite kort vad 

det innebär och vad ni gör i den arbetsgruppen. 
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Bilaga C: Intervjufrågor till kommun B 
Intervjun genomfördes över telefon den 9:e april 2018. 
 
1. Vattenförsörjning 

• Som vi förstår det tar ni det mesta av ert vatten från [kommun B:s 
huvudvattentäkt], men att det även finns några småskaliga vattenverk i er 
kommun och att några samhällen får sitt vatten från [närliggande kommuner], 
stämmer detta? 

• Varifrån tar de småskaliga vattenverken sitt vatten? Är det också [från den 
huvudsakliga vattentäkten]? 

• I undersökningen säger du att ni arbetar med en utredning för att säkra en 
långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning och att denna ska presenteras för era 
politiker i vår, vad behöver politikerna göra för att skydda er vattenförsörjning i 
framtiden?   
 

2. Vattenbrist 2017 
• I enkäten sa ni att ni inte haft vattenbrist? Varför tror ni att ni inte fick 

vattenbrist trots att grundvattennivåerna i ert område enligt SGU låg under 
eller mycket under det normala? 

• Finns det fördelar och nackdelar med er vattentäkt? 
• Vi såg en artikel i [lokaltidning] från [datum] 2017 och att ni hade information 

på hemsidan om hur man kan spara vatten. Gick ni på några andra sätt ut 
med information till allmänheten? 

 
3. Övervakning av vattennivåer 

• Hur bevakade ni grundvattennivåerna i [er huvudvattentäkt] 2017? 
• Fick ni information/tittade ni på myndigheters sidor (SGU, SMHI etc)? 
• Ni gör egna mätningar av grundvattennivån i [er huvudvattentäkt]? Hur går de 

till och när genomförs de? Hur ofta sker mätningar? 
• Hölls möten/diskuterades det angående det aktuella läget i Sverige? 
• Hade ni kontakt med/stöd från SGU, SMHI, HaV, länsstyrelsen? 
• Har ni i kommunen ett gränsvärde för vilka grundvattennivåer som är 

acceptabla? 
• Var ni någon gång nära att få vattenbrist/komma under dessa gränsvärden? 
• Vad skulle det innebära för [kommun B] om man fick vattenbrist? 

 
4. Vattenskyddsområden/Riksintresse 

• I er VA-plan från [årtal] har vi läst att vattendirektivet klassar [er huvudsakliga 
vattentäkt] som god kvantitativ status, skyddar ni detta på något annat sätt än 
genom vattenskyddsområde? 

o Om ja: På vilket sätt? 
o Om nej: Anser ni att det ger tillräckligt skydd? 

• Ni har i yttrande till /…/ påtalat att ni skulle vilja bredda begreppet för 
riksintressen för dricksvatten så att även [er huvudsakliga vattentäkt] kan 
komma att inkluderas. Vad skulle det innebära för ert arbete om [er 
huvudsakliga vattentäkt] blev ett riksintresse för dricksvatten? 
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5. Myndigheter 
• I /…/ har ni nämnt ett önskemål om att länsstyrelserna ska ta en mer aktiv roll i 

att stödja kommunernas framtagande och revidering av vattenskyddsområden 
och föreskrifter. Saknar ni detta stöd idag? 

• Ni skriver även att många länsstyrelser saknar resurser för att inrätta och 
arbeta med vattenskyddsområden, vilket gör att detta arbete försenas? Har 
denna försening drabbat just [kommun B:s] kommun? 

• Ni har identifierat ett behov av att se över vattenskyddsföreskrifterna, vilka 
myndigheter kan ni se vara till hjälp vid detta arbete? 

 
6. Lagstiftning/policys 

• Vi försöker förstå hur ansvarskedjan gällande vattenförsörjning ser ut, vi vet 
att det finns många policys från t ex Agenda 2030 och EU:s vattendirektiv och 
lagar från regeringen. Vilka är det som styr er verksamhet?  

• Hur uppdateras ni på nya policys? Vilka informationskanaler finns det från 
myndigheter och organisationer? 

 
7.  Vattenförsörjningsplan 

• Ni skriver i er VA-plan [årtal] att det pågår ett framtagande av en kommunal 
vattenförsörjningsplan, vi har inte kunnat hitta om den är klar? Hur långt skulle 
du säga att ni har kommit i det arbetet?  

• Vad har bidragit till att er vattenförsörjningsplan inte är gjort? 
o Saknas ekonomisk resurs? 
o Saknas det kompetens i kommunen? 
o Saknas det hjälp från myndigheter för att göra denna? 
o Vilka myndigheter anser du ska vara till hjälp vid skapandet av en 

vattenförsörjningsplan? 
 
8. Samarbete 
Som vi förstått så vill ni inleda ett samarbete med [närliggande kommun] som då 
skulle försörja er med deras vattenresurs. 

• Vad är bakgrunden till den ändringen?   
• Skulle detta innebära att nuvarande anläggning i [er kommun] blir 

reservvattentäkt? 
• Vilken kapacitet skulle en reservvattentäkt behöva ha för er kommuns behov? 

Finns det några kandidater för reservvattenförsörjning? 
• Finns det någon tidsplan för när detta samarbete ska genomföras? 
• En annan kommun har i enkätsvaren också nämnt ett samarbete med 

[närliggande kommuns] vattentäkt, hur skulle detta påverka ert samarbete?  
• Hur fungerar det praktiskt om ni ska samarbeta med [närliggande kommuner]? 
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9. Klimatförändringar 
• I er VA-plan anger ni att det är framförallt ytvattentäkterna som är hotade vid 

ett framtida klimat med ökad nederbörd och högre temperaturer. Vad tror ni att 
det finns för risker för era grundvattentäkter? 

• Precis som ni angett i er VA-plan, så visar forskningen att /.../län, i slutet av 
seklet, beräknas ha /…/% mer årsmedelnederbörd, 3 grader varmare 
årsmedeltemperatur och /…/ månader längre vegetationsperiod. Detta enligt 
en klimatmodell (RCP4,5) som innebär ett begränsat utsläpp av fossila 
bränslen i framtiden, och är således inte det “värsta scenariot”. Visst skulle det 
kunna innebära översvämningar under vinter men eftersom 
vegetationsperioden blir längre kommer även fönstret för grundvattenbildning 
att minska och vi riskerar att se låga grund- och ytvattennivåer. Hur tänker ni 
kring detta? 

 
10. Avslutningsvis undrar vi… 
• Vad innebär din roll som [arbetstitel] på kommunen? 
• Vad har du för bakgrund/utbildning? 
• Hur länge har du varit på din nuvarande position? 
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