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Yttrande angående – Remiss från Länsstyrelsen - 
Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra 
Götalands län 
 

Yttrandet 
Sverigedemokraterna ställer sig bakom Göteborgs Stads yttrande över Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland.  

I stort sett allt vatten i Göta älv kommer från Vänern. Mycket av de utsläpp som 
görs i sjön kommer även att rinna ut i Göta älv. Föroreningarna från Vänern 
kommer således till viss del finnas kvar i det vatten som används som 
dricksvatten av mer än 1 000 000 människor.  

För att nå en långsiktigt hållbar och säker leverans av dricksvatten behöver 
samarbetet utökas, inte bara med grannkommunerna och regionalt, utan även 
med kommuner och regioner som påverkar tillflödena till Vänern. Region 
Värmland är en viktig aktör i detta sammanhang. Ett gemensamt grepp behöver 
tas för hela Vänern, Klarälven och Göta älv. Till hjälp att lokalisera och involvera 
berörda orter och regioner, finns dokumenterad utsläppsstatistik hos 
Naturvårdsverket. 1 2 

Tillflöden till Vänern, denna viktiga vattentäkt behöver också skyddas. Inte enbart 
från naturbrukens och samhällens avrinning, utan även vid anläggning av bland 
annat parker, bostäder och vägar i anslutning till de större tillflödena. Det är av 
stor vikt att ha ett tydligt och effektfullt regelverk som säkerställer att eventuell 
markförorening från industriell verksamhet inte hamnar i tillflödena till Vänern och 
i förlängningen i människors dricksvatten längre nedströms.  

 

 
1http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=1793 
2 http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Sok/Anlaggningssida/?pid=5924 
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Kommunstyrelsen 
Yrkande (Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
2021-05-12 

Tilläggsyrkande angående remiss från 
Länsstyrelsen - Regional vattenförsörjningsplan 
för dricksvatten i Västra Götalands län  

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen  

1. Följande text läggs till i yttrandet enligt stadsledningskontorets förslag: 
 

“Remissversionen av den regionala vattenförsörjningsplanen förhåller 
sig för snävt till följderna av ett scenario på en uppvärmning mellan 3-5 
grader. Förutom de konsekvenser som tas upp skulle sannolikt den 
inhemska livsmedelsproduktionen behöva öka betydligt, på grund av 
minskade möjligheter till livsmedelsimport till följd av 
klimatförändringar. Förutsättningarna för jordbruk riskerar att 
försämras i många länder samtidigt som jordbruksproduktiviteten kan 
komma att öka i norra Europa. Ett scenario med ökad inhemsk 
livsmedelsproduktion skulle innebära ett ökat behov av vattentillförsel 
till jordbruket. En uppvärmning som i scenariot också kommer att driva 
miljoner människor på flykt undan torka, svält och översvämningar. 
Prognosen för befolkningstillväxten bör därmed även ta in detta, då en 
trolig befolkningsökning skulle öka behovet av vattenförsörjning. 
Planen bör även inkludera en grundläggande omvärldsbevakning.” 

2. I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet. 

Yrkande 
Vi rödgrönrosa är positiva till förslaget till länsstyrelsens förslag till - Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län, men ser att 
konsekvenserna av klimatförändringarna bör analyseras djupare. Föreslår därför 
tillägg enligt ovan. 

Vi vill också poängtera hur avgörande vattenförsörjningen är på en övergripande 
nivå och att vi ser ett behov av att i ökad utsträckning skydda vattentäkter för att 
minska och förebygga risker med föroreningar, virus och bakterier. Exempelvis har 
strandnära bete, växtskyddsmedel och avrinning från förorenade ytor från bland 
annat trafik och deponier negativa konsekvenser för dricksvattnet. Därför är det 
också viktigt att vattenfrågorna allmänt får en större betydelse. Rent vatten kan inte 
fortsätta tas för givet och vi skulle gärna se ett ökat informationsarbete i frågorna 
med syfte att öka kunskaperna om vattenfrågor. 
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Remiss från Länsstyrelsen - Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i 
Västra Götalands län   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten, i enlighet med bilaga 5 till 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till Länsstyrelsen i Västra Götaland.  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götalands har skickat förslag på Regional vattenförsörjningsplan 
för dricksvatten till Göteborgs Stad för yttrande. Remissen inkom 2020-02-02 och ska 
besvaras senast 17 maj, staden har fått förlängd remisstid till 19 maj. 

Den regionala vattenförsörjningsplanenens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till 
råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. Robust vattenförsörjning 
innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan vattentillgång och 
vattenbehov. Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett 
planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust 
vattenförsörjning i länet. 

Stadsledningskontoret ser positivt på det arbete som genomförts med den regionala 
vattenförsörjningsplanen. Att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för produktion av 
dricksvatten är av stor vikt både på lokal och regional nivå. I förslaget till regional 
vattenförsörjningsplan tas viktiga delar upp som krävs för att ge beredskap och skydd för 
att täcka framtida vattenbehov. 

Stadsledningskontoret lyfter bland annat synpunkter avseende behov av stöd från 
Länsstyrelsen, uppföljning samt spridning och implementering. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I den regionala vattenförsörjningsplanen listas åtgärder riktade till berörda aktörer. 
Kretslopp och vattennämndens bedömning är att de åtgärder som ställs till nämnden som 
VA-huvudman i stort redan är identifierade och ingår i det långsiktiga och strategiska 
arbetet på förvaltningen. Det går att dra slutsatsen att nämnden ligger väl framme i 
bedömning av behoven för att säkra vattenförsörjningen, där stora ekonomiska 
investeringar kommer krävas. Vid finansiering av föreslagna åtgärder bedömer kretslopp 
och vattennämnden att VA-taxan kommer att behöva öka. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-04-26 
Diarienummer 0401/21 
 

Handläggare  
Anna Säveskog 
Telefon: 031-368 03 90 
E-post: anna.saveskog@stadshuset.goteborg.se  
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Byggnadsnämnden bedömer att inga ekonomiska konsekvenser kan förväntas av 
nämnden med anledning av ärendet. Nämnden framför dock att det alltid är viktigt att i 
såväl översiktsplanering som i detaljplanering har kunskap om vilka eventuella 
investeringskostnader för tillgång dricksvatten och andra tekniska försörjningssystem 
som till exempel avlopp och avfallshantering som planen kan komma att innebära. 
Samverkan mellan berörda nämnder är mycket viktig för att ha kontroll över 
kostnadsutvecklingen, både på kort och lång sikt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Den ekologiska dimensionen bedöms gynnas av att den regionala 
vattenförsörjningsplanen genomförs. Generationsmålet om ett hälsosamt och gott 
dricksvatten för framtida generationer gynnas och planen kan förväntas ha en positiv 
påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och 
Grundvatten av god kvalitet. 

Planen kan ge stöd i arbetet med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 – 2030. 
Delmål 2, ”Göteborg arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag”, beskriver det arbete 
som behöver göras för att nå god vattenstatus i kommunen. För närvarande pågår 
framtagandet av Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus för att realisera detta. 
Planen kopplar även till miljö- och klimatprogrammets strategi vi planerar för en grön 
och robust stad. 

I stadens arbete med klimatanpassning ingår att skapa förutsättningar för blå-gröna 
strukturer som gynnar stadens naturliga ekosystem i syftet att skapa ett mer robust och 
resilient samhälle mot klimatförändringar. Planen kan ge stöd i det arbetet med syfte att 
skapa en mer hållbar dricksvattenproduktion.  

Bedömning ur social dimension 
Att planen genomförs bedöms ha en positiv effekt på hälsa, jämställdhet, mänskliga 
rättigheter och för barn bland annat genom att alla får tillgång till ett hälsosamt och gott 
dricksvatten. 

Bilagor 
1. Länsstyrelsens remiss förslag på Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten 
2. Byggnadsnämndens handlingar 2021-03-16 § 70 
3. Kretslopp och vattennämndens handlingar 2021-03-17 § 58 
4. Miljö- och klimatnämnden handlingar 2021-03-16 § 69 
5. Förslag till yttrande till Länsstyrelsen 
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Ärendet  
Länsstyrelsen i Västra Götalands har skickat förslag på Regional vattenförsörjningsplan 
för dricksvatten till Göteborgs Stad för yttrande. Remissen inkom 2020-02-02 och ska 
besvaras senast 17 maj, staden har fått förlängd remisstid till 19 maj. 

Beskrivning av ärendet 
Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland 
Den regionala vattenförsörjningsplanenens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till 
råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. En robust 
vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan 
vattentillgång och vattenbehov. Förutsättningarna för en robust vattenförsörjning i 
framtiden bestäms bland annat av hur vattentillgång och vattenkvalitet i länets 
vattenresurser påverkas av klimatförändringar. Länets framtida vattenbehov beror bland 
annat på befolkningstillväxt, näringslivsutveckling och beteendeförändringar. Hushållens 
vattenbehov bedöms öka till följd av en ökande befolkning. Näringslivets vattenbehov är 
svårt att prognosticera.  

Tre kategorier av viktiga dricksvattenresurser har identifierats: nationellt, regionalt och 
kommunalt viktiga dricksvattenresurser. De nationellt viktiga dricksvattenresurserna har 
mycket stor kapacitet och nyttjas av andra regioner. Tre vattenresurser i länet uppfyller 
dessa krav; Vänern, Vättern och Göta älv. De regionalt viktiga dricksvattenresurserna har 
kapacitet nog att nyttjas över kommungränser. Totalt har 28 grundvattenmagasin och 17 
sjöar bedömts som regionalt viktiga i länet. De kommunalt viktiga dricksvattenresurserna 
utgörs av mindre resurser som nyttjas för dricksvattenförsörjning idag. Dessa redovisas 
inte i planen.  

De regionalt viktiga dricksvattenresurserna som inte är i bruk idag skyddas inte på samma 
sätt som befintliga vattentäkter. I dessa fall behöver dricksvattenintresset synliggöras och 
beaktas i samhällsplanering och vid exploatering. Enligt planen behöver både 
kommunerna och Länsstyrelsen utveckla sina arbetssätt.  

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag 
som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Länets 
vattenresurser beskrivs utifrån fyra delregioner som följer gränserna för länets fyra 
kommunalförbund. Planen kan användas som underlag vid exempelvis planeringsarbete, 
rådgivning och miljöprövningar. Planen kan användas av kommunen för att ge inriktning 
för arbete med skydd av värdefulla vattenresurser och som ett planeringsunderlag för VA-
planer, vattenförsörjningsplaner, översiktsplaner och detaljplaner. Planen kan också 
användas för att ge inriktning vid arbetsinsatser för en tryggad tillgång till dricksvatten i 
kommunen. Planen är även tänkt att kunna användas vid tillsyn av verksamheter inom 
kommunen. Vattenförsörjningsplanen ska även kunna användas av länsstyrelse och andra 
myndigheter.  

Vattenförsörjningsplanen presenterar förslag på åtgärder som behöver vidtas för att säkra 
en robust vattenförsörjning. De gäller för alla länets dricksvattenresurser, lokala såväl 
som regionala och nationella. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen och till länets 
kommuner.  
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Planens åtgärdsförslag kan summeras i fem övergripande åtgärder:  

• Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd  
• Tillse tillräckliga kunskapsunderlag.  
• Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan.  
• Skapa robusta tekniska system.  
• Beakta sekretess och säkerhetsskydd  

Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen samt till kommunernas VA-huvudman, 
tillsynsmyndighet och planförvaltning. 

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland finns i bilaga 1. 

Nämnders och styrelsers synpunkter 
Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden, kretslopp och vattennämnden och miljö- 
och klimatnämnden, fastighetsnämnden fick den för kännedom och eventuellt yttrande. 
Byggnadsnämnden, kretslopp och vattennämnden och miljö- och klimatnämnden har 
inkommit med svar. 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden bedömer att dricksvattenförsörjning är omhändertagen i 
översiktsplanen, både i den nuvarande och i förslaget till ny översiktsplan. 
Skyddsområden för dricksvattentäkter är markerade på markanvändningskartan med 
tillhörande rekommendationer i enlighet med Miljöbalkens föreskrifter. I 
detaljplaneringen är skyddsområden för vattentäkt en av alla de förutsättningar som 
planarbetet tar hänsyn till. Samverkan kring skydd av dricksvattentäkt sker inom 
Göteborgsregionens kommunalförbund och med övriga kommuner längs Göta älv. 

Kretslopp- och vattennämnden 
Kretslopp och vattennämnden framför att det tydligt behöver framgå vilken status 
vattenförsörjningsplanen har, samt hur uppföljningen av planen ska göras. Nämnden 
lyfter att det inte framgår hur bindande planen är eller vilka konsekvenser ett uteblivet 
engagemang i de i planen listade åtgärder ger. Vidare framför nämnden att Länsstyrelsen 
behöver stötta kommunerna i arbetet med att ta fram verkningsfulla åtgärder och 
vattenskyddsföreskrifter, särskilt för regionalt intressanta vattentäkter. Kretslopp och 
vattennämnden föreslår att åtgärd 17 riktad till Länsstyrelsen ska kompletteras med ett 
större ansvar för Länsstyrelsen i att inrätta vattenskyddsområden tillsammans med 
kommuner. Nämnden anser även att en konsekvensutredning kring finansiering inklusive 
en fördelning av ansvar bör utföras. 

Miljö- och klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden ser positivt på det arbete som genomförts med den regionala 
vattenförsörjningsplanen. Den fyller en viktig roll i vattenförvaltningsarbetet och kan 
därmed fungera som ett kompletterande underlag för att planera tillsynsinsatser i 
framtiden. 

Nämnders och styrelser synpunkter i sin helhet finns i bilagorna 2-4. 

Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen 
Det finns en regional vattenförsörjningsplan, Vattenförsörjningsplan för 
Göteborgsregionen, som avser göteborgsregionens kommuner. Förbundsstyrelsen 
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godkände planen 2014 och samtliga kommuner har ställt sig bakom. Genom 
kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29 § 12 dnr: 1189/14, ställde sig Göteborg Stad 
bakom Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen som grund för fortsatt arbete för att 
säkerställa stadens och regionens vattenförsörjning. Under 2020 uppdaterade 
göteborgsregionen planen utifrån nya förhållanden och kunskaper gällande 
klimatförändringarnas effekter, säkerhetsfrågor gällande dricksvatten samt lagar och 
regler. Planen används som underlag både för kommunala planer och strategier, och för 
den samverkan inom VA-området som sker inom Göteborgsregionen. 

Göteborgsregionen (GR) har i sitt yttrande uttryckt sig positiv avseende Länsstyrelsens 
plan som de anser utgör ett viktigt inriktningsdokument och ett bra planeringsunderlag 
som möjliggör en långsiktig planering för vattenförsörjning och skydd av viktiga 
vattenresurser. GR framför att samtliga föreslagna åtgärder bedöms som relevanta och 
behöver genomföras men att det därför blir viktigt hur fortsatt arbete läggs upp, då 
åtgärderna saknar tidplan, inbördes prioritering, genomförandebeskrivningar, 
kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser. Planen lyfter vikten av samverkan, och GR 
vill särskilt uppmärksamma detta, vilket även tidigare identifierats som en förutsättning 
och framgångsfaktor för en robust och effektiv vattenförsörjning av bland annat den 
statliga Dricksvattenutredningen, branschorganisationen Svenskt Vatten samt i den VA-
samverkan som bedrivs inom Göteborgsregionen.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Positivt med en regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten 
Stadsledningskontoret ser positivt på den regionala vattenförsörjningsplanen. Att 
säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för produktion av dricksvatten är av stor vikt 
både på lokal och regional nivå. 

I förslaget till regional vattenförsörjningsplan tas viktiga delar upp som krävs för att ge 
beredskap och skydd för att täcka framtida vattenbehov. Planens regionala perspektiv på 
våra vattentillgångar kompletterar väl det lokala perspektivet som finns beskrivet i 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 – 2030. Delmål 2, ”Göteborg arbetar för 
renare hav, sjöar och vattendrag”, beskriver det arbete som behöver göras för att nå god 
vattenstatus i kommunen. För närvarande pågår framtagandet av Göteborgs Stads 
åtgärdsplan för god vattenstatus för att realisera detta. Planen kopplar även till miljö- och 
klimatprogrammets strategi Vi planerar för en grön och robust stad. 

Synpunkter 
Ett förtydligande bör ske avseende beskrivning av spridning och implementering av 
planen samt hur uppföljning av planen ska ske. Länsstyrelsen kan behöva ge stöd 
avseende verkningsfulla åtgärder och vattenföreskrifter för att VA-huvudmän ska kunna 
nå ett ökat vattenskydd i konkurrens med övriga intressen i samhället. Det gäller särskilt 
för regionalt intressanta vattentäkter.  

Synpunkterna i sin helhet finns i förslag till yttrande till Länsstyrelsen, bilaga 5.  

Jonas Kinnander  Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör   
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Sammanfattning 
Vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag som kan användas 

av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Planens syfte är att säkerställa 

långsiktig tillgång till råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100.  

I planen beskrivs vilka av länets vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning 

samt vilka åtgärder som behövs för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen.  

Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan 

vattentillgång och vattenbehov. Tillgång och vattenbehov varierar inom länet. Idag är 

vattentillgången begränsad främst vid kusten. Vattenbehovet är störst i Göteborgsregionen och  

i länets andra större tätorter.  

Förutsättningarna för en robust vattenförsörjning i framtiden bestäms bland annat av hur 

vattentillgång och vattenkvalitet i länets vattenresurser påverkas av klimatförändringar. Länets 

framtida vattenbehov beror bland annat på befolkningstillväxt, näringslivsutveckling och 

beteendeförändringar. Hushållens vattenbehov bedöms öka till följd av en ökande befolkning. 

Näringslivets vattenbehov är svårt att prognosticera. 

Utifrån kunskap om detta har tre kategorier av viktiga dricksvattenresurser identifierats: 

Nationellt, regionalt och kommunalt viktiga dricksvattenresurser. De nationellt viktiga 

dricksvattenresurserna har mycket stor kapacitet och nyttjas av andra regioner. Tre 

vattenresurser i länet uppfyller dessa krav; Vänern, Vättern och Göta älv. De regionalt viktiga 

dricksvattenresurserna har kapacitet nog att nyttjas över kommungränser. Totalt har 28 

grundvattenmagasin och 17 sjöar bedömts som regionalt viktiga i länet. De kommunalt viktiga 

dricksvattenresurserna utgörs av mindre resurser som nyttjas för dricksvattenförsörjning idag. 

Dessa redovisas inte i planen. Dessa är, trots mindre uttagskapacitet, fortfarande viktiga som 

allmän eller enskild vattentäkt på lokal nivå.  En välfungerande vattenförsörjning lokalt bidrar till 

ökad robusthet även ur regionalt perspektiv.  

Vattenförsörjningsplanen presenterar också förslag på åtgärder för en robust vattenförsörjning. 

De gäller för alla länets dricksvattenresurser, lokala såväl som regionala och nationella. 

Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen och till länets kommuner. Planens åtgärdsförslag kan 

summeras i fem övergripande åtgärder: 

• Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.  

• Tillse tillräckliga kunskapsunderlag.  

• Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan.  

• Skapa robusta tekniska system.  

• Beakta sekretess och säkerhetsskydd.  

Vattenförsörjningsplanen fokuserar på förvaltning av råvattenresurser men beskriver även åtgärder 

kopplade till andra delar i vattenförsörjningen eftersom frågorna har inbördes beroenden och 

behöver hanteras samlat. 

 



 

 
 

Läsanvisning 

• Kapitel 1 beskriver planens syfte, dricksvattenförsörjningens ansvarsfördelning, planens 

arbetsgång och hur den är tänkt att användas av kommuner och Länsstyrelsen. 

• Kapitel 2 beskriver länets vattentillgångar och vattenanvändning idag. 

• Kapitel 3 beskriver vattenbehov och vattentillgång i framtiden. Här beskrivs kortfattat hur 

klimatförändringar förväntas påverka vattenresurserna. 

• Kapitel 4 presenterar länets viktiga dricksvattenresurser.  

• Kapitel 5 beskriver åtgärder som behöver vidtas för att dricksvattenförsörjningen i Västra 

Götalands län ska vara robust även i framtiden. 
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1. Inledning 
Den här vattenförsörjningsplanen är ett led i Länsstyrelsens arbete för robust dricksvattenförsörjning 

i ett flergenerationsperspektiv. En viktig del i det arbetet är att skapa nödvändigt skydd för regionalt 

viktiga dricksvattenresurser (sjöar, vattendrag och grundvatten).  

I vattenförsörjningsplanen identifierar Länsstyrelsen de vattenresurser som är och kan komma att bli 

viktiga för länets, och landets, framtida dricksvattenförsörjning. Både befintliga allmänna 

vattentäkter och andra vattenresurser med god potential för vattenförsörjning är viktiga att skydda 

för en trygg och säker vattenförsörjning på lång sikt. Planen belyser vilka vattenresurser som behöver 

förvaltas och skyddas.  

Det mellankommunala perspektivet är centralt i vattenförsörjningsplanen. Kommunerna ansvarar för 

den allmänna dricksvattenförsörjningen enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och 

planerar den inom sin kommun. Länsstyrelsen verkar på regional nivå och ser istället till de 

vattenresurser med stor kapacitet och god potential för dricksvattenförsörjning som inte nyttjas idag. 

Förvaltningen av dessa behöver lyftas på regional nivå i och med att de inte alltid ligger inom den 

kommun som kan vara beroende av att nyttja dem i framtiden. 
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Vattenförsörjningsplanens syfte är att identifiera och säkra tillräckliga vattenresurser för att 

dricksvattenbehovet i länet ska kunna tillgodoses år 2100. Åttio år är en lång planeringshorisont och 

mycket kan förändras under denna tid, både tekniska lösningar och beteenden kring 

vattenanvändning. Klimatförändringar påverkar både vattenresurserna och behovet av vatten. I 

urvalet av regionalt viktiga dricksvattenresurser antas att konventionell dricksvattenförsörjning, med 

sötvatten som råvattenkälla, nyttjas i samtliga länets kommuner även år 2100. Det är inte säkert att 

så kommer att vara fallet. Avsaltningsanläggningar finns i drift vid Sveriges östkust idag och 

pilotförsök för cirkulär vattenförsörjning där avloppsvatten renas till dricksvattenkvalitet pågår. Sett 

till förvaltning av vattenresurser är det dock en säkerhetsåtgärd att ta höjd för att sötvatten nyttjas 

till hundra procent även i framtiden. 

Förutsättningarna för och behov av vattenförsörjning skiljer sig åt mellan stad och landsbygd såväl 

som mellan kust och inland. Utmaningarna för framtida dricksvattenförsörjning skiljer sig inom länet 

och så även lösningarna på dem. Samtidigt är det tydligt att samarbete krävs för en fortsatt hög 

dricksvattensäkerhet, både mellan kommuner och olika typer av verksamheter. 

Vattenförsörjningsplanen lägger grunden för länsövergripande vattenförsörjningsplanering och ska 

ses som ett första steg i det gemensamma arbetet för god dricksvattensäkerhet i hela länet.  

De vattentäkter som nyttjas idag är våra viktigaste dricksvattenresurser. Det är av största vikt att 

dessa dricksvattenresurser får erforderligt skydd för att säkerställa att de kan nyttjas långsiktigt. 

Ansvaret för skydd och förvaltning av dem faller på dricksvattenproducenten som nyttjar dem. 

Viktiga åtgärder för en god förvaltning av dessa vattentäkter redovisas i kapitel 5.  

I denna plan identifierar Länsstyrelsen vattenresurser som kommer att vara viktiga för länets 

vattenförsörjning i framtiden. Vissa är givna, som exempelvis Vänern, Göta Älv och Vättern, medan 

andra vattenresursers roll bestäms av framtida vägval. De resurser som pekas ut ska tillsammans 

fram till och med år 2100 på ett säkert, klimatrobust och hållbart sätt försörja Västra Götalands läns 

invånare med dricksvatten. I bilaga 2 beskrivs metoden för urval av dessa vattenresurser och i kapitel 

4 presenteras resultatet. 

Regional vattenförsörjningsplanering för robust 

dricksvattenförsörjning 
EU:s ramdirektiv för vatten har införlivats i svensk lag genom vattenförvaltningsförordningen 

(2004:660) och miljöbalken (1998:808). Syftet med direktivet är att vi ska förvalta våra vattenresurser 

så att kommande generationer har tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd. Den svenska 

vattenförvaltningen utgår från fem vattendistrikt som förvaltas av varsin Vattenmyndighet. Större 

delen av Västra Götalands län ingår i Västerhavets vattendistrikt.  

Varje vattenmyndighet har ett åtgärdsprogram som riktar sig till Sveriges myndigheter och talar om 

vad som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna. Åtgärdsprogrammet beslutas var sjätte år och 

sträcker sig över en sexårscykel. Programmet innehåller åtgärder som Länsstyrelsen och 

kommunerna ska utföra gällande vattenplanering, dricksvattenskydd och långsiktigt skydd av 

vattentäkter. Enligt Västerhavets åtgärdsprogram för 2016–2021 (länsstyrelsernas åtgärd 4d) ska 

Länsstyrelsen ta fram en regional vattenförsörjningsplan i samverkan med kommunerna. Under 

arbetet med vattenförsörjningsplanen har samrådshandlingar för Västerhavets åtgärdsprogram för 

2021–2027 funnits att ta del av. Åtgärder i dessa handlingar har införlivats i 

vattenförsörjningsplanens åtgärder i kapitel 5. 
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Vattenförsörjningsplaneringen är också sammanlänkad med Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete. 

Planens åtgärder i kapitel 5 går i linje med vad klimatanpassningsmålet syftar till att uppnå. 

Länsstyrelsens myndighetsmål för klimatanpassning gällande vattenförsörjning lyder: 

 

Länets vattenresurser används på ett hållbart sätt för att säkerställa  

en robust vattenförsörjning för dricksvatten, jordbruk och industri.   

 

Fokus i vattenförsörjningsplanen är dricksvattenförsörjning och perspektivet kommer att behöva 

utökas för att omfatta även jordbruket och industrin såsom målet i klimatanpassningen gör. 

Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en långsiktig 

vattenförsörjningsplanering ingår i arbetet med att nå de globala målen för hållbar utveckling. Flera 

mål berörs men tydligast är kopplingen till mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Målet är att säkerställa 

tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. 

 

Figur 1. Globala målen för hållbar utveckling. 

Vem ansvarar för dricksvattenförsörjningen? 
Kommunerna ansvarar för dricksvattenförsörjningen till de fastigheter som har allmän 

dricksvattenförsörjning. Det kan handla om fastigheter inom verksamhetsområde för dricksvatten 

eller fastigheter som har skrivit avtal med kommunen om att försörjas. Fastigheterna är då anslutna 

till en så kallad allmän vatten- och avloppsanläggning. Ägaren av vatten- och avloppsanläggningen, 

kommunen, kallas VA-huvudman. 

Kommunerna har skyldighet att ordna vattentjänster (vatten eller avlopp) om det behövs för att 

skydda människors hälsa eller miljön, enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). 

Detta gäller för befintlig eller blivande bebyggelse ”i ett större sammanhang” och så länge behovet 

kvarstår. Enligt praxis är ett större sammanhang cirka 20–30 fastigheter 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2015). Det kan handla om ett lägre antal om behoven är stora. Lagen 

om allmänna vattentjänster omfattar bara vatten för hushållsändamål men i praktiken försörjs även 

privata och offentliga verksamheter genom allmän vattenförsörjning. 

VA-huvudmannen ska leverera vatten som uppfyller de krav som finns på vattenkvaliteten. VA-

huvudmannen har alltid ansvaret för dricksvattenförsörjningen, även om en krissituation uppstår. 

Kommunen behöver därför planera för både nöd- och reservvattenförsörjning. Nödvattenförsörjning 

innebär distribution av vatten i tankar och används om ordinarie vattenförsörjningssystem inte kan 

nyttjas. Reservvattenförsörjning innebär att ordinarie vattenförsörjningssystem används men att 

vattnet tas från en annan råvattenkälla. Det finns inte några lagliga krav på reservvattenförsörjning 

men tillgång till det är en förutsättning för att kunna upprätthålla vattenförsörjningen om ordinarie 

försörjning slås ut. 
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Fastigheter som kommunen inte försörjer har enskild vattenförsörjning. Vattnet kan komma från en 

brunn på den egna fastigheten eller från en gemensam brunn för flera fastigheter. Fastighetsägaren 

ansvarar då själv för sin vattenförsörjning. Detta inkluderar att kontrollera dricksvattenkvaliteten 

genom provtagning.1 För vattenförsörjning till jordbruk och industrier ligger ansvaret hos 

verksamhetsutövaren.  

Kommunerna ansvarar för planering av mark och vatten inom sina geografiska gränser. Detta görs 

genom översikts- och detaljplanering. Dricksvatten är ett allmänt intresse som kommunen ska 

inkludera i översiktsplaneringen. Kommunen har också ansvar att inte lämna bygglov om inte 

dricksvattenförsörjningen kan lösas. 

Kommunernas miljönämnder har ansvar för viss tillsyn som rör dricksvatten. Vattentäkter som 

försörjer kommersiella verksamheter, fler än 50 personer eller där uttaget överstiger 10 m3/dygn 

omfattas av kommunens livsmedelstillsyn. Det innebär krav på bland annat dricksvattenkvaliteten. 

Tillsynen omfattar både enskilda och allmänna vattentäkter. Mindre vattentäkter omfattas inte av 

samma lagkrav. För dessa har kommunen dock tillsynsansvar genom miljöbalken. I många fall har 

kommunen också tillsyn över vattenskyddsområden.  

Uttag av vatten vid en vattentäkt kräver tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 

§ miljöbalken. Undantag gäller vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighet eller jordbruksfastighets 

husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning (11 kap. 11 § miljöbalken). Undantagen gäller endast så 

länge allmänna eller enskilda intressen inte påverkas negativt. Tillstånd ges av mark- och 

miljödomstolen. Anmälan om vattenuttag görs till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har tillsyn för både 

tillstånds- och anmälningspliktiga vattenuttag.  

Länsstyrelsen har också tillsyn över att kommunen uppfyller sin skyldighet att ordna vattentjänster 

enligt lagen om allmänna vattentjänster. Länsstyrelsen kan också besluta om att inrätta 

vattenskyddsområden och har då tillsynsansvar för området. Tillsynen kan dock överlåtas till 

kommunen. Utöver detta ansvarar Länsstyrelsen även för prövning och tillsyn av miljöfarliga 

verksamheter. Länsstyrelsen är i och med tillsynsansvaret skyldiga att arbeta med att ge stöd och 

rådgivning till kommunerna (Havs- och vattenmyndigheten, 2015). 

Arbetsprocessen 
Arbetet med Västra Götalands vattenförsörjningsplan startade under 2016. Under 2017 samlade 

arbetsgruppen på Länsstyrelsen ihop underlagsmaterial, bland annat genom enkäter riktade till 

länets kommuner. Dessa följdes upp under våren 2018 genom dialogmöten. Sammanfattande 

dokumentation från dessa finns i bilaga 4. Under 2021 var planen på remiss hos samtliga kommuner, 

kommunalförbund och dricksvattenproducenter i länet, nationella myndigheter samt till länsstyrelser 

för angränsande län. Vattenförsörjningsplanen blev beslutad i [månad] 2021 av länsledningen. 

 

 
1 Råd och stöd finns hos Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning.  

2016–2017 
Uppstart 

och insamling 
av information. 

2018
Dialogmöten 
med länets 
kommuner. 

2018–2020
Framtagande 

av plan. 

2021

Remiss.

2021
Beslut från 

Länsstyrelsens 
ledning. 

Genomförande.
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Fyra delregioner 
I vattenförsörjningsplanen beskrivs länets vattenresurser utifrån fyra delregioner som följer 

gränserna för länets fyra kommunalförbund. Uppdelningen tydliggör de delregionala skillnaderna (läs 

vidare i kapitel 2). Under arbetets gång har analyser gjorts både för länet i sin helhet samt för varje 

delregion. Vilken delregion respektive kommun tillhör visas i Figur 2. 

 

Figur 2. Karta över de fyra delregionerna i Västra Götalands län. 

Uppdatering och uppföljning av planen 
För att vattenförsörjningsplanen ska vara ett användbart verktyg i regional och kommunal planering 

behöver den uppdateras om förutsättningar, underlag eller prognoser väsentligt förändras. Därför 

kommer Länsstyrelsen att följa upp planen vart femte år eller oftare vid behov. I samband med 

uppföljningen kommer de delar av planen som bedöms inaktuella att revideras. 

Uppföljning av vattenförsörjningsplanens åtgärder bör ske årligen. Länsstyrelsen följer upp dessa 

genom inhämtning av uppgifter från bland annat kommunerna.  
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Hur ska vattenförsörjningsplanen användas? 
Vattenförsörjningsplanen ger inriktning i verksamhetsarbetet. Den är också ett underlag vid 

exempelvis planeringsarbete, rådgivning och miljöprövningar. Nedan anges exempel på hur 

vattenförsörjningsplanen kan användas av olika intressenter. 

 

 

• Inriktning för arbete med skydd av värdefulla vattenresurser.

• Planeringsunderlag för VA-plan och vattenförsörjningsplan.

• Planeringsunderlag för översiktsplan och detaljplaner.

• Inriktning vid arbetsinsatser för en tryggad tillgång till dricksvatten i kommunen.

• Underlag vid tillsyn av verksamheter.

Kommuner / vattenproducenter

• Inriktning för arbete med skydd av värdefulla vattenresurser.

• Underlag vid granskning av VA-planer, översiktsplaner och detaljplaner.

• Underlag i regional planering.

• Inriktning vid arbetsinsatser för en tryggad tillgång till dricksvatten i länet (till exempel 
tillsynsinsatser eller bidrag till kommunala insatser). 

• Inriktning för miljöövervakning.

• Underlag vid prövning och tillsyn av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet.

• Underlag vid remissyttranden. 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

• Inriktning vid planeringsarbete inom hållbar vattenförsörjning i regionen.

• Underlag vid remissyttranden.

Övriga myndigheter. Till exempel Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges 
geologiska undersökning, SMHI samt länsstyrelser i angränsande län.  
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 2. Vattenresurser och behov idag 
Vattenresurser i Västra Götaland  
Landskapet i Västra Götalands län är varierat och så även de naturgivna förutsättningarna för 

vattenförsörjning. Ur ett länsperspektiv är vattentillgången god med både Vänern, Vättern och Göta 

Älv, som på grund av sin stora kapacitet är centrala för vattenförsörjningen i Fyrbodal, Göteborgs- 

samt Skaraborgsregionen och även för andra län. Avstånden till de stora vattenresurserna är dock 

stor i vissa delar av länet. Det finns även områden med begränsade möjligheter till storskalig 

vattenförsörjning.  

Små grundvattenmagasin i till exempel morän eller urberg förekommer i hela länet. Dessa har oftast 

begränsad kapacitet och används främst till enskild vattenförsörjning. Allmänna grundvattentäkter 

kräver större uttagsmöjligheter och lokaliseras ofta till grundvattenmagasin i sand- och 

grusavlagringar eller sedimentär berggrund som sand- eller kalksten. 
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Figur 3. Jordartskarta över länet. Det är främst sjöar och områden med isälvssediment som är av intresse  

för allmän vattenförsörjning.  

I kustområdena, som präglas av tunna jordlager och berg i dagen, är möjligheten att ta ut större 

mängder grundvatten begränsad. I Fyrbodals inland, Sjuhärad och Skaraborg är jordlagren mäktigare 

och där förekommer större grundvattenmagasin i avlagringar av sand och grus. Mellan Vänern och 

Vättern finns även stora partier av skiffer, sand- och kalksten i anslutning till Västergötlands 

platåberg. Bergen består av flera lager med olika sedimentära bergarter. Uttagsmöjligheterna är 

ställvis goda i sand- och kalkstenslagren men vattenkvaliteten påverkas av förekomsten av alunskiffer 

i lagerföljden2.  

Fyrbodals kustlandskap är sjöfattigt medan landskapet i inlandet är rikt på vattendrag och 

sprickdalssjöar. I Skaraborgs jordbrukslandskap finns ett mindre antal grunda slättsjöar och åar som 

mynnar ut i Vänern. I Sjuhärad finns gott om ytvatten och landskapet präglas av Viskans och Ätrans 

vattensystem med sjöar och vattendrag. I åarnas dalgångar finns också större sammanhängande 

stråk av isälvsavlagringar som ger goda möjligheter till vattenuttag. Även i Göteborgsregionen finns 

flera sjösystem som används för vattenförsörjning, även om det större vattenbehovet här innebär 

andra krav på vattenresurserna än i övriga delar av länet.  

 
2 Tungmetaller och uran som kan lösas i grundvattnet förkommer naturligt i bergarten (SGU, 2013). 
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Inom den allmänna vattenförsörjningen används både grund- och ytvattenresurser som 

råvattenkällor. Fördelningen skiljer sig åt inom länet, se Figur 7. Skillnaderna beror både på vilka 

vattenresurser som finns att tillgå och hur stort vattenbehovet är.  

Vattenanvändning 
Enligt Statistiska centralbyråns siffror från 2015 var den totala användningen av sötvatten i länet 

cirka 250 miljoner m3/år (SCB, 2015a). Allmän vattenförsörjning utgör 56 procent 

(140 miljoner m3/år) av detta, resterande är enskild. Allmän vattenförsörjning innebär att kommunen 

ansvarar för att producera och distribuera vattnet. Enskild vattenförsörjning innebär att den som är i 

behov av vatten, till exempel en fastighetsägare eller verksamhetsutövare, själv ansvarar för att lösa 

sin vattenförsörjning. 

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar data i fyra kategorier. Vattenanvändningens fördelning 

mellan dessa visas i Figur 4.  

Figur 4. Vattenanvändning i miljoner m3/år för länet per användargrupp 2015. Industrins användning av 

kylvatten inkluderas. 

Industrin och hushållens vattenanvändning stod år 2015 för vardera strax under 40 procent av 

vattenanvändningen i länet. Jordbruket stod för endast cirka 3 procent. I SCB:s statistik redovisas 

även ”övrig vattenanvändning” vilket omfattar den del av den allmänna vattenförsörjningen som 

förser andra abonnenter än hushåll med vatten Det kan till exempel vara offentliga verksamheter 

och företag inom servicesektorn samt odebiterat vatten. 

Endast 10 procent av industrins vattenanvändning tillgodoses genom allmän vattenförsörjning. För 

hushållen råder omvänt förhållande, där cirka 85 procent försörjs via den allmänna 

vattenförsörjningen. Andelen av Sveriges befolkning med allmän vattenförsörjning har ökat sedan 
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1960-talet genom VA-utbyggnad och exploateringar som i hög grad ansluts till den allmänna 

vattenförsörjningen (SCB, 2015b). 

Siffrorna från SCB uppdateras vart femte år. Den totala vattenanvändningen ligger kvar på samma 

nivå som tidigare år. Industrins och jordbrukets vattenanvändning har minskat något under de 

senaste decennierna. Befolkningstäthet och exploateringsgrad varierar mellan länets olika delar 

vilket gör att även vattenbehovet varierar kraftigt inom länet. 

Hushåll 
År 2015 använde hushållen i Västra Götaland 92 miljoner m3 vatten (SCB, 2015a). Tack vare att 

förbrukningen inom den allmänna vattenförsörjningen mäts kan den genomsnittliga 

vattenförbrukningen uppskattas. Nationellt är den genomsnittliga förbrukningen för hushåll idag 

cirka 140 liter per person och dygn (L/p/d) (Svenskt Vatten, 2019a).  

Som framgår av Figur 4 är det inte bara hushåll som försörjs i den allmänna vattenförsörjningen. Den 

totala genomsnittliga dricksvattenförbrukningen är därför något högre, cirka 190 L/p/d (Svenskt 

Vatten, 2019b). I den totala genomsnittliga vattenförbrukningen inkluderas också offentliga och 

privata verksamheter (industrier, handel, service, allmän förbrukning med mera) och fördelas per 

person och dygn. Siffrorna beräknas efter den mängd vatten som debiteras de olika abonnenterna. 

Utöver detta finns också vattenanvändning som inte debiteras, till exempel uttag från brandposter, 

spolning av ledningsnät och vattenförluster mellan vattenverk och tappkran. Om allt vatten som 

produceras i vattenverken inkluderas blir siffran 275 L/p/d (Svenskt Vatten, 2019b). 

 

Figur 5. Hushållens vattenanvändning uppdelat på kommunalt vatten samt enskilt vatten till fritidsboende och 

enskilt vatten till permanentboende, angivet i miljoner m3/år (SCB, 2015c). 
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SCB har statistik över hur många i länets kommuner som har enskild vattenförsörjning. Statistiken 

omfattar antalet personer som är folkbokförda på en småhusfastighet med enskilt vatten. Ungefär en 

femtedel av befolkningen i Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal har enskild försörjning medan 

motsvarande siffra för Göteborgsregionen är ungefär en tiondel. Antalet personer med enskild 

vattenförsörjning skiljer sig också åt mellan olika kommuner, se Figur 6. 

 

Figur 6. Antal personer med enskild vattenförsörjning per kommun i länet. Data baseras på antalet folkbokförda 

på småhusfastighet som har enskilt vatten året om (SCB, 2015e). 

Inom den enskilda vattenförsörjningen nyttjas främst små grundvattenmagasin. Eftersom ansvaret 

för den enskilda vattenförsörjningen ligger på fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren saknas 

sammanställd kunskap om vattentillgång och vattenkvalitet inom enskild försörjning på länsnivå.  

Den största volymen vatten inom allmän vattenförsörjning kommer från ytvatten. Sett till antalet 

finns det dock fler grundvattentäkter i länet än ytvattentäkter. Kapaciteten i ytvattentäkterna i länet 

är generellt högre än i grundvattentäkterna. Vilken typ av vattenresurs som nyttjas varierar mellan 

de fyra delregionerna. I Göteborgsregionen och Fyrbodal är ytvatten den dominerande 

råvattenkällan sett till uttagsmängd, se Figur 7. I Skaraborg och Sjuhärad är fördelningen mellan yt- 

och grundvatten jämnare även om något större mängd ytvatten används även i dessa två 

delregioner. 
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Figur 7. Fördelning av yt- respektive grundvatten inom den allmänna vattenförsörjningen, baserat på uppgifter 

från kommunerna under 2017. Grundvatten innefattar även grundvattentäkter med konstgjord infiltration. 

Lantbruk 
Lantbrukets vattenanvändning står endast för ungefär tre procent av den totala vattenvändningen av 

sötvatten i länet, vilket motsvarar cirka 7 miljoner m3/år. Det saknas uppmätta vattenmängder för 

uttag inom lantbruket och siffrorna bygger på beräkningar med regionalt anpassade schabloner över 

djurhållning och växtodling (SCB, 2017).  

Figur 8. Lantbrukets vattenanvändning i Västra Götalands län år 2015 uppdelat på vatten till djurhållning och 

till bevattning, angivet i m3/år (SCB, 2015d) 

Det saknas information om hur mycket vatten som tas från respektive typ av vattenresurs inom 

lantbruket, både på nationell och regional nivå. Äldre undersökningar från 1970- och 1980-talet 

visade att cirka 85 procent av bevattningsvattnet kom från enskilda ytvattentäkter. Resterande del 

kom i huvudsak från enskilda grundvattentäkter. År 2015 utförde Jordbruksverket en studie av 

antalet vattentäkter som tyder på att fördelningen är liknande även idag. Det går dock inte att 

bedöma hur stor volym som kommer från grund- respektive ytvatten. (SCB, 2017) 
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Det ställs olika krav på vattenkvaliteten beroende på vad vattnet ska användas till inom lantbruket. 

Enligt rekommendationer från Jordbruksverket bör dricksvatten till djur hålla samma hygieniska nivå 

som krävs för dricksvatten till människor (Jordbruksverket, 2018). Kvalitetskraven för 

bevattningsvatten varierar beroende på vilken gröda som ska bevattnas. Exempelvis kräver de grödor 

som konsumeras utan att först processas, bland annat bär och vissa grönsaker, att kvalitetskraven för 

dricksvatten uppnås medan till exempel potatis eller vall kan bevattnas med vatten som inte håller 

dricksvattenkvalitet. Kommunalt vatten har god hygienisk kvalitet och detsamma gäller oftast även 

för grundvatten tack vare att viss rening sker när vattnet infiltrerar i marken. I ytvatten är den 

hygieniska kvaliteten varierande och den påverkas i högre grad av mikrobiologiska föroreningskällor 

såsom avlopp eller läckage av gödsel. 

Bevattning  

Bevattningsbehovet är säsongsbetonat och bevattning sker framför allt under perioden maj till 

augusti. Mängden vatten som krävs för bevattning varierar från år till år i förhållande till 

nederbördsmängden under växtodlingssäsongen, vilken typ av gröda som ska bevattnas, jordart, 

bevattningsteknik och odlingsmetod.   

  
 

Figur 9. Det potentiella bevattningsbehovet (per dag under maj-augusti) för fruktodling, grönsaksodling, 

jordgubbsodling, kryddväxter, potatis, plantskolor, trädgårdsodling och övriga bärodlingar. Bevattningsbehovet 

är en uppskattning baserat på medelvärdet odlad areal för åren 2014–2018 (se bilaga 3). 
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Enligt Jordbruksverkets uppskattning3 fanns strax under 500 bevattningsanläggningar i länet 2016. 

Det saknas uppgifter om hur många av dessa som används och vilken kapacitet de har. De grödor 

som bevattnas i länet idag är framförallt potatis, grönsaker och bär. Det potentiella 

bevattningsbehovet i länet har därför uppskattats utifrån var odling av ovan nämnda grödor finns, se   

 

Figur 9. Det största bevattningsbehovet bedöms finnas i Skaraborg. I övriga länet är behovet relativt 

jämnt fördelat. Huruvida bevattning faktiskt sker i dessa områden beror på om det finns 

bevattningsutrustning och ekonomi för att bevattna. Även andra grödor bevattnas, exempelvis 

slåttervall, men även för detta saknas uppgifter på var och i vilken omfattning bevattning sker.  

Djurhållning 

Djurhållningens vattenbehov är jämnt fördelat över året. Behovet ökar endast marginellt under 

sommarmånaderna och anses vara relativt väderoberoende. Vattenbehovet varierar kraftigt mellan 

olika djurslag och även beroende på djurens ålder och produktion. En mjölkko kräver exempelvis 

betydligt mer vatten än en kviga. Utöver det vatten som djuren dricker används också vatten för 

rengöring av stallar och utrustning som exempelvis mjölkutrustning. 

 

 
3 Baserad på Jordbruksverkets strukturundersökning 2016 som visar antal jordbruksföretag i Västra Götaland 
med bevattningsutrustning. Då undersökningen ej är heltäckande är uppskattningen behäftad med osäkerhet. 
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Figur 10. Vattenbehovet för länets djurbesättningar år 2018. Hänsyn har tagits till; fjäderfä, får, get, gris, häst 

och nötkreatur 2018 (baseras på beräkningar, se bilaga 3). 

Vattenbehovet för djurhållningen i länet har uppskattats baserat på schablonsiffror från 

Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2018) gällande djurbesättningarnas storlek och sammansättning i 

länet. I Industri 

Vattenbehovet varierar stort mellan olika typer av industrier. Vatten används för kylning, i processer, 

för sköljning med mera. Kylvatten är oftast det användningsområde som kräver störst vattenvolymer. 

Industrier vid kusten använder vanligen havsvatten för kylning.  

Ytvatten är industrins vanligaste råvattenkälla i länet, se  

. Under 2015 försågs industrierna i Västra Götaland med cirka 15 miljoner m3 vatten från den 

allmänna vattenförsörjningen. Grundvatten används endast i mindre volymer för vattenförsörjning 

till industrin. Industriverksamheter i länet som har stort vattenbehov är bland annat pappers- och 

massaindustrin, livsmedelsindustrin, raffinaderier och kemiindustrier. Den ungefärliga lokaliseringen 

av vattenbehovet i länet presenteras i Figur 12. 

Figur 11. Industrins användning av sötvatten i Västra Götalands län år 2015 samt fördelningen mellan ytvatten, 

grundvatten och inköpt dricksvatten, angivet i miljoner m3/år. Kylvattenanvändning inkluderas (SCB, 2015 f). 

 framgår att det största vattenbehovet finns i Skaraborg. I övriga länet är behovet relativt jämnt 

fördelat. Mjölkproduktionen står för det enskilt största vattenbehovet inom djurhållningen i länet.  

Industri 
Vattenbehovet varierar stort mellan olika typer av industrier. Vatten används för kylning, i processer, 

för sköljning med mera. Kylvatten är oftast det användningsområde som kräver störst vattenvolymer. 

Industrier vid kusten använder vanligen havsvatten för kylning.  
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Ytvatten är industrins vanligaste råvattenkälla i länet, se  

. Under 2015 försågs industrierna i Västra Götaland med cirka 15 miljoner m3 vatten från den 

allmänna vattenförsörjningen. Grundvatten används endast i mindre volymer för vattenförsörjning 

till industrin. Industriverksamheter i länet som har stort vattenbehov är bland annat pappers- och 

massaindustrin, livsmedelsindustrin, raffinaderier och kemiindustrier. Den ungefärliga lokaliseringen 

av vattenbehovet i länet presenteras i Figur 12. 

Figur 11. Industrins användning av sötvatten i Västra Götalands län år 2015 samt fördelningen mellan ytvatten, 

grundvatten och inköpt dricksvatten, angivet i miljoner m3/år. Kylvattenanvändning inkluderas (SCB, 2015 f). 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2005 2010 2015

m
ilj

 m
3

/å
r

År

Industrins användning av sötvatten i Västra Götaland län 

Ytvatten (inkl. konstgjord
infiltration)

Grundvatten (exkl.
dräneringsvatten)

Inköpt dricksvatten



 

24 
 

 

Figur 12. Sötvattenanvändning i stora industrier i Västra Götalands län år 2019.4 

Övrig vattenanvändning 
Inom samhället finns även vattenbehov för verksamheter som skolor, sjukhus, hotell, restauranger, 

kontor med flera. Andra verksamhetstyper som generellt sett kan vara vattenkrävande är till exempel 

kraftverksanläggningar, golfbanor, fotbollsplaner, kyrkogårdar och campingplatser. 

  

 
4 Baseras på miljörapporter 2018–2019 från länets anläggningar. 
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Erfarenheter av torka från 2016–2018 
År 2016 var ett torrt år och på flera håll i landet ledde detta till sjunkande vattennivåer som inte 

återhämtade sig till det normala under 2017 (SMHI, 2020a). Under 2016–2017 uppmärksammades 

låga grundvattennivåer och låga flöden i Sverige. Detta medförde problem för vattenförsörjningen i 

framförallt sydöstra delen av landet. Länsstyrelsen i Västra Götaland undersökte läget i länets 

kommuner genom en enkät och fann att problem förekom även inom delar av Västra Götalands län. 

Flera kommuner införde restriktioner för bevattning under sommaren 2017. 

Under sommaren 2018 drabbades stora delar av Sverige av vattenbrist inom olika sektorer. 

Sommaren 2018 var varm och nederbörden under året var lägre än normalt, speciellt under 

sommaren. Värmen 2018 gjorde att vattenförbrukningen var hög samtidigt som vattentillgången i 

både yt- och grundvatten var lägre än normalt. 

Sommaren 2018 skapade Länsstyrelsen i Västra Götaland krissamverkan för att stötta kommuner, 

samla in information om situationen i kommunerna och rapportera om läget till regeringen. 

Vattenflödena blev låga i både stora och små vattendrag vilket ledde till att Länsstyrelsen meddelade 

att vattenuttag inte kunde göras utan risk för skada på enskilda och allmänna intressen och därmed 

inte var tillåtna. Restriktionerna gällde samtliga små och medelstora vattendrag i länet. Många 

kommuner i länet införde även bevattningsförbud för kommunalt vatten. 

Även sjöarna i länet hade generellt låga vattennivåer. I några kommunala ytvattentäkter hade 

dricksvattenproducenterna svårt att hålla produktionen uppe och samtidigt hålla tillåtna 

vattennivåer enligt tillståndet. Vattennivåerna påverkades även i Vänern och Vättern. 

Vattentemperaturen i Vättern var högre än normalt vilket påverkade reningsprocesserna i 

vattenverken. Strax under hälften av länets kommuner angav att läget i den allmänna 

dricksvattenproduktionen var ansträngt under sommaren 2018. Samtliga kustkommuner i länet hade 

en ansträngd vattenförsörjning men problem förekom även i inlandet, både för grundvatten- och 

ytvattenbaserad vattenförsörjning.  

Även den enskilda vattenförsörjningen påverkades under sommaren 2018. Ansvaret för enskild 

försörjning ligger på fastighetsägaren och en heltäckande bild av påverkan saknas. Ett 15-tal 

kommuner som tillfrågats uppgav att de fått samtal från oroliga fastighetsägare angående låga 

vattennivåer. Utöver bevattningsförbud vidtog flera kommuner åtgärder som informationskampanjer 

för att spara vatten, öppna vattenkiosker och mycket mer. 

De största effekterna av torkan 2018 drabbade lantbruket och naturmiljön eftersom mindre ytvatten 

torkade ut och möjligheterna till bevattning var små. I endast ett fall i länet konstaterades direkt 

konkurrens mellan dricksvattenuttag och vattenuttag för annat ändamål. Den konkurrens som i 

övrigt upptäckts mellan dricksvatten och andra intressen involverar vatten till naturmiljön eller till 

kraftproduktion.  
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3. Tillgång och behov år 2100 
Klimat-och samhällsförändringar kommer att påverka vattenbehovet och tillgången till vatten. I detta 

kapitel redovisas klimatpåverkan och befolkningsframskrivningar till år 2100. Dessa långsiktiga 

prognoser innebär stora osäkerheter. De förutsägelser om framtiden som presenteras i detta kapitel 

kommer därför att behöva uppdateras efter hand som prognoserna förbättras eller förändras. En 

långsiktig samhällsplanering är ett kontinuerligt arbete.  

Syftet med detta kapitel är att, trots osäkerheterna, presentera en översiktlig bild av vilka 

utmaningar som behöver beaktas i vattenförsörjningsplaneringen och hur dessa förväntas skilja sig åt 
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mellan länets delregioner. Här presenteras scenarion att sikta mot i långsiktig planering men siffrorna 

för exempelvis vattenbehovet vid nästa sekelskifte ska inte tas som absoluta.  

Länets vattenresurser i ett förändrat klimat 
Genomsnittstemperaturen i länet förväntas vara 3–5 grader högre i slutet av seklet (SMHI, 2015). 

Antalet varma och torra dagar förväntas bli fler under sommarhalvåret och vegetationsperioden bli 

längre. Detta gör att växtligheten tar upp mer vatten och då blir tillrinningen till yt- och grundvatten 

lägre. Högre temperaturer innebär också att mer vatten avdunstar. Sammantaget förväntas detta 

innebära längre perioder med låga flöden. Samtidigt ökar årsmedelnederbörden, den maximala 

dygnsnederbörden, den kraftiga korttidsnederbörden och tillrinningen. Detta ger ökad risk för skyfall 

med höga flöden som följd. Havsnivån stiger, både i form av kontinuerlig höjning och i form av 

kortvariga extrema höjningar vid specifika vädersituationer.

 

Figur 13. Sammanfattning av framtida förändring för yttre hydrologiska parametrar som påverkar 

vattentillgången och vattenkvaliteten i länets yt- och grundvattentillgångar. 

Grundvatten 
Grundvattentillgången är beroende av hur mycket nederbörd som bildar grundvatten och av 

markens förmåga att magasinera det vattnet. Klimatförändringarna medför en förändring av 

grundvattenbildningen i länet.  

För moränjordar spås grundvattenbildningen minska med upp emot tio procent jämfört med dagens 

läge medan det för grövre jordarter spås att grundvattenbildningen kan öka med upp till tio procent.  

I Västra Götaland förutspås ökad grundvattenbildning under vintern (SGU, 2009). Detta ger högre 

grundvattennivåer i början av året. Längre vegetationsperiod medför att sommarperioden med låg 

grundvattenbildning blir längre vilket kan orsaka lägre grundvattennivåer både på sommaren och 

längre in på hösten. En längre period med låg grundvattenbildning ökar risken för vattenbrist, 

framförallt i mindre grundvattenmagasin (Rhode et. al., 2009).  

När grundvattennivån stiger påverkas också vattenkvaliteten. Vattenkvaliteten påverkas av kemiska 

processer i marken när det infiltrerar från markytan till grundvattenmagasinet. När uppehållstiden i 

marken blir kortare kan grundvattenkvaliteten försämras. En högre vattentemperatur kan också 
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påverka vattenkvaliteten negativt, eftersom de kemiska processerna är temperaturberoende. 

Nivåförändringar kan medföra förändrade flöden och en ökad spridning av föroreningar. 

Vissa grundvattenmagasin står i kontakt med ytvatten. Dessa kan påverkas av flödesförändringar i 

ytvattnet och vice versa. Till exempel kan strömriktningen lokalt förändras vid en sänkt 

grundvattennivå. Detta kan innebära att områden där grundvatten tidigare trängde ut och blev 

ytvatten istället får ett omvänt strömningsmönster och ytvatten istället infiltrerar marken och tillförs 

grundvattenmagasinet. Översvämningar kan också förändra kvaliteten på grundvattnet. 

Stora och små grundvattenmagasin reagerar olika 

Stora och små grundvattenmagasin påverkas i olika grad av klimateffekterna. Störst påverkan på 

vattentillgång förväntas i små magasin. Grundvattentillgången i små grundvattenmagasin är 

beroende av att nederbörden faller regelbundet eftersom de inte kan lagra större vattenmängder. De 

reagerar alltså snabbt på förändringar i nederbörd och kallas därför ibland för snabbreagerande 

magasin. I dessa förändras vattennivån redan efter några dagar vid nederbörd eller torka. Små 

grundvattenmagasin är därför känsliga för förändringar av hur nederbörden fördelas över året och 

förväntas få minskad vattentillgång, främst under sommar och tidig höst då nederbörden är som 

lägst och vegetationsperioden fortfarande pågår (SGU, 2017).  

Stora magasin är inte lika känsliga som små magasin eftersom de kan lagra större mängd vatten och 

reagerar långsammare på förändringar i nederbörd. Enstaka torrår har ofta liten påverkan på stora 

magasin där den magasinerade vattenvolymen är mycket större än grundvattenbildningen ett enskilt 

år (SGU, 2017). Minskad grundvattentillgång uppstår om grundvattenbildningen är låg flera år i rad 

som till exempel under perioden 2016–2018, se avsnittet Erfarenheter av torka från 2016–2018 

(sidan 24). 

Ytvatten 
Tillrinningen till ytvattenförekomsterna i länet förväntas öka på grund av ökad medelnederbörd. 

Flödena kommer också att variera kraftigare över året. Under höst och vinter ökar mängden vatten 

som tillförs sjöar och vattendrag. Vintertid lagras en del av nederbörden som snö och ger en vårflod 

när snön smälter. I framtiden kommer nederbörden under vinterhalvåret i större utsträckning falla 

som regn. Detta ger snabbare avrinning. Tillrinningen till ytvatten blir större på vintern och vårfloden 

minskar eller uteblir. Sommartid blir perioderna med låga flöden längre till följd av större 

avdunstning och längre växtsäsong. Konsekvensen blir att risken för översvämningar och höga flöden 

ökar i vattendrag under höst och vinter. Dessutom ökar risken för vattenbrist under sommaren, 

främst i mindre sjöar och vattendrag (SMHI, 2015). Regleringar och tappningsstrategier kan behöva 

förändras för att kompensera de förändrade flödesmönstren. 

Sjöar och vattendrag med små avrinningsområden är känsliga för perioder med låg tillrinning. I dessa 

resurser finns det risk för påtagligt minskad vattentillgång under sommarhalvåret. 

Kapacitetsminskningen förväntas främst under andra hälften av seklet.  

Sjöar med stora avrinningsområden är inte lika känsliga för tillfälliga perioder av låg tillrinning. Mot 

slutet av seklet kan dock säsongsbunden kapacitetsbrist uppstå även i sjöar med större 

avrinningsområden.  

Fler kraftiga nederbördstillfällen medför en ökad risk för försämrad vattenkvalitet genom 

översvämmad mark, bräddning av avloppsreningsverk och enskilda avlopp.  

Högre vattentemperatur kan, tillsammans med en ökad avrinning, medföra en ökad risk för 

övergödning och förhöjda humushalter i vattnet. Sådana trender ses redan idag (Livsmedelsverket, 

2019).  Detta medför också risk att föroreningar sprids. 
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Vättern 

I ett förändrat klimat förväntas det bli vanligare med låga nivåer i Vättern (SMHI, 2018). De högsta 

vattennivåerna blir oförändrade på grund av att sjön är reglerad. Vätterns kallvattenekosystem kan 

förändras när vattentemperaturen stiger. Ett förändrat ekosystem kan medföra förändrad 

vattenkvalitet. Sjön har en lång omsättningstid som gör att föroreningar kan stanna kvar i sjön under 

lång tid. 

Vänern och Göta Älv 

I framtiden beräknas den naturliga vattennivån i Vänern att variera mer (SMHI, 2018). Det blir 

vanligare med höga nivåer, främst under vintern, med större översvämningsrisk som följd. Under 

sommarhalvåret blir det istället vanligare med låga nivåer eftersom avdunstningen ökar med 

temperaturen. Vattennivån i Vänern är reglerad och tappningen justeras för att hålla nivåerna inom 

dämnings- och sänkningsgränserna. I framtiden förväntas det bli vanligare med höga och låga 

tappningar i Göta älv. Tappningsstrategin för Vänern kommer att påverka hur de faktiska nivå- och 

flödesförhållanden i vattensystemet blir. 

Även i Vänern kan ekosystemet påverkas av att vattentemperaturen stiger. Vänerns 

vattenvårdsförbund bedömer att högre vattentemperatur gynnar algblomning, etablering av invasiva 

arter och tillväxt av bakterier och parasiter som kan påverka råvattenkvaliteten negativt (Vänerns 

vattenvårdsförbund, 2016).  

I Göta älvs dalgång är skredrisken stor (SGI, 2012). Enligt en kartläggning från Statens Geotekniska 

institut (SGI) kommer en fjärdedel av älvens sträckning få ökad risk för skred som följd av 

klimatförändringarna. Detta eftersom både ökade nederbördsmängder och extremväder men också 

torrperioder påverkar markstabiliteten negativt. Då kan markens jämnviktsläge hamna ur balans 

vilket är en bidragande faktor till skred (SGI 2018). Hur stora effekter ett skred får för 

dricksvattenproduktionen är helt beroende av var det sker och hur stort skredet är (SGI, 2012). Det är 

störst risk att vattenresursen påverkas om ett skred uppstår inom något av de förorenade områdena 

utmed älven. 

Stigande havsnivå kan ge ökande problem med saltvattenuppträngning i Göta älv vilket påverkar 

råvattentäkten. På grund av älvens begränsade djup är också risken stor för höga 

vattentemperaturer.  

Klimatrisker för vattenförsörjningen 
På nästa sida redogörs kort för vilka förändringar som kan påverka länets vattenresurser. Den data 

som finns att tillgå idag är framtagen på nationell nivå och går inte att direkt översätta till en 

kvantifierad påverkan i en specifik vattenresurs. De nationella klimatanalyserna ger en fingervisning 

om problemområden men grunden i bedömning av lokala förhållanden måste vara mätningar (flöde, 

vattennivå, kvalitet) och trendanalyser från den aktuella vattenresursen. Livsmedelsverket har tagit 

fram en handbok för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen. Att följa den är en viktig åtgärd i 

arbetet med att rusta vattenförsörjningen mot klimatförändringar, se Åtgärder riktade till 

kommunernas VA-huvudmän (sidan 45). 
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• Främst kustnära, bergborrade brunnar och ytvatten som mynnar i havet 
(Göteborgsregionen och Fyrbodal).

Saltvatteninträngning

• Främst vintertid. Störst ökning i Sjuhärad och inom Upperudsälvens 
avrinningsområde (Fyrbodal) men även påtaglig ökning längs kusten.

Höga flöden 

(översvämningsrisk)

• Låga grundvattennivåer och risk för kapacitetsbrist förväntas främst i 
små grundvattenmagasin sommartid. I Sjuhärad och Skaraborg även 
lägre grundvattennivåer under hösten.

• I Göteborgsregionen finns viss risk för kapacitetsbrist även i stora 
grundvattenmagasin.

Minskad 
grundvattentillgång

• Ökningen är störst i länets östra delar där antalet dagar med låg 
markfuktighet är högst redan idag. Ökat bevattningsbehov förväntas, 
främst i Skaraborg

Torka 

(Ökat antal dagar med 
låg markfuktighet)

• Risk för minskad kapacitet sommartid i mindre sjöar och vattendrag 
med små avrinningsområden i Fyrbodal, Skaraborg och i viss mån även 
Göteborgsregionen.

• Låga flöden i vattendrag förväntas inträffa oftare i hela länet (främst 
sommartid) med störst påverkan i Skaraborg och Göteborgsregionens 
östra delar.

• I Fyrbodal finns risk för periodvis minskad kapacitet även i sjöar med 
större avrinningsområden.

• Reglering av sjöar har stor betydelse för möjligheten att magasinera 
vatten över lågflödesperioder och lokala skillnader kan vara stora.

Minskad 
ytvattentillgång 

• Till följd av höga flöden och översvämningar i skredkänsliga områden i 
Fyrbodal, Göteborgsregionen och Sjuhärad.

Erosion, ras och 
skred

• Vattenkvaliteten beror av vattentemperatur, flödes- och 
nivåförändringar i vattenresurserna, markkemiska processer, 
översvämningar och markanvändningen. Exakta förändringar är svåra att 
förutspå. 

Vattenkvalitet
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Länets framtida vattenbehov 
Idag saknas prognoser för framtida vattenanvändning på nationell nivå. Enskilda verksamheter och 

dricksvattenproducenter gör prognoser, men oftast med ett relativt kort tidsperspektiv. Det är svårt 

att förutsäga det framtida behovet av vatten eftersom det styrs av flera olika faktorer: 

• Befolkningsutvecklingen och den geografiska spridningen i befolkning, industri och lantbruk 

påverkar vattenbehovet och dess fördelning i länet.  

• Klimateffekter kan påverka hur vi anpassar verksamheter efter exempelvis 

säsongsvariationer i vattentillgång.  

• Ålder och status på tekniska anläggningar påverkar vattenförluster till exempel i ledningsnät.  

• Tekniska innovationer kan effektivisera vattenanvändningen eller introducera nya 

vattenbehov. Tekniska lösningar kan också möjliggöra en mer differentierad 

vattenanvändning än vi har idag. Där vatten av dricksvattenkvalitet idag används för till 

exempel bevattning eller toalettspolning hade en sämre vattenkvalitet kunnat nyttjas.  

• Informationskampanjer har under de senaste åren använts med gott resultat för att påverka 

dricksvattenanvändares beteenden och minska vattenbrist. Beteendeförändringar kan även 

uppstå av andra anledningar och då ha en mer långsiktig påverkan på hur vi använder vatten. 

De fem punkterna kan i sin tur påverkas av ekonomisk, juridisk och politisk styrning. Osäkerheten i 

prognoser för framtidens vattenbehov är stor. Samtidigt är tillgången till tillräcklig mängd råvatten 

samhällsviktig. Det behöver finnas marginaler i vattenförsörjningsplaneringen för att ta höjd för 

osäkerheterna. 

Befolkningsutveckling 
Befolkningsutveckling påverkas av många olika aspekter, både inom Sverige och i vår omvärld. 

Målåret för vattenförsörjningsplanen är 2100. I nuläget finns ingen befolkningsprognos för länet som 

sträcker sig så långt. För att få en bild av befolkningsmängden 2100 har befintliga prognoser 

förlängts. Att förlänga befolkningsprognoser innebär stora osäkerheter och folkmängden ökar oftast 

inte linjärt. I Figur 14 illustreras befolkningsutvecklingen i länet till år 2100 utifrån två prognoser: 

• Västra Götalandsregionens prognos för länet 2019–2040, (VGR, 2019) (grön) 

•  Statistiska centralbyråns befolkningsprognos för länet 2020–2070, (SCB, 2020), (orange) 
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Figur 14. Befolkningsprognoser för Västra Götalands län från Västra Götalandsregionen (VGR) och Statistiska 

centralbyrån (SCB). 

SCB:s prognos har längst tidsspann och är mest aktuell. Den visar på en lägre befolkningsökning än 

Västra Götalandsregionens prognos. Vid jämförelse av prognoserna, som visas i Figur 14, blir det 

tydligt att de skiljer sig åt, även om båda visar en befolkningsökning. SCB:s prognos är publicerad i 

juni 20205 och beräkningarna baseras på observationer från de senaste nio åren samt ett antagande 

om att denna utveckling fortsätter (SCB, 2020). En framskrivning till år 2100 är osäker eftersom både 

stora och små strukturförändringar påverkar befolkningsutvecklingen. I vattenförsörjningsplanen har 

SCB:s data använts vid uppskattning av det framtida vattenbehovet. 

SCB:s kommunvisa prognos 2020–2070 visar att befolkningen ökar i ett 30-tal av länets 49 kommuner 

fram till år 2030. Under prognosens senare del vänder trenden och befolkningen förväntas istället 

minska i många av länets kommuner. Två tredjedelar av länets kommuner kommer enligt SCB:s 

prognos ha en lägre folkmängd år 2020 än år 2070. Urbaniseringen fortsätter och den procentuellt 

sett största befolkningsökningen sker i och i anslutning till regionens större tätorter.  

 
5 Underlaget för den regionala befolkningsframskrivningen togs fram i mars 2020 och effekter som 
överdödlighet och lågkonjunktur till följd av Coronapandemin har inte inkluderats i beräkningarna. Det är ännu 
inte möjligt att bedöma vilka effekter pandemin har på befolkningsutvecklingen då såväl hälsomässiga som 
ekonomiska faktorer har en inverkan på detta.  
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Hushållens vattenbehov och allmän vattenförsörjning år 2100 
Vattenbehovet för länet har beräknats utifrån SCB:s befolkningsprognos och presenteras i . 

 Tabell 1. Vattenbehov är beräknat utifrån tre värden för genomsnittlig vattenförbrukning per 

person. Vad som inkluderas i dessa tre värden förklaras i avsnittet Hushåll (sidan 17). 

 Tabell 1. Länets totala vattenbehov 2100 baserat på SCB:s befolkningsprognos 2020–2070 samt en faktor för 

högsäsong baserad på fritidshusbebyggelse. Hushållens vattenbehov speglar det totala behovet i länet, oavsett 

allmän eller enskild försörjning. Det totala vattenbehovet och det totala dricksvattenbehovet inom allmän 

vattenförsörjning är något överskattat eftersom 100 procent anslutning till allmän vattenförsörjning antas i 

beräkningarna. 

 

 

 

 

 

 

Även vattenförbrukningen per person kommer att förändras på sikt men prognoser för detta saknas. 

I Danmark är till exempel vattenförbrukningen lägre jämfört med Sverige, bland annat på grund av 

begränsad vattentillgång och ett högre pris på vatten. Detta visar på potential till minskad 

vattenförbrukning även i Sverige i framtiden (Havs- och vattenmyndigheten, 2020). 

I oktober 2020 antog Europaparlamentet och rådet ett nytt EU-direktiv om kvaliteten på dricksvatten 

och bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen (Regeringskansliet, 2020). I kommittédirektivet 

framgår att kommissionen kommer att ange ett tröskelvärde för vattenläckage som ska gälla för 

större vattenproducenter. Medlemsstaterna ska tillse att tröskelvärdet inte överskrids. Vid 

överskridande kommer krav ställas på en handlingsplan för att minska läckaget. Regeringen har 

tillsatt en särskild utredare för att föreslå hur direktivet ska genomföras i Sverige och utredningen ska 

vara klar i september 2021.   

Detta, tillsammans med att det utvecklas ny teknik och nya försörjningslösningar till följd av 

vattenbrist i framförallt sydöstra Sverige, är några av faktorerna som påverkar vår framtida 

vattenförbrukning. Sannolikt kommer den totala vattenförbrukningen per person att sjunka men det 

är inte möjligt att prognosticera. 

Lantbrukets framtida vattenbehov 
Klimatförändringarna förväntas leda till att tillgången på vatten tidvis och regionalt minskar. De 

förväntas också leda till att jordbrukets vattenbehov ökar på lång sikt (Jordbruksverket, 2018). Det 

faktiska behovet av vatten i lantbruket beror också på hur livsmedelsproduktionen utvecklas.  

De nuvarande trenderna inom lantbruket är att jordbruksarealen minskar, antalet 

produktionsenheter blir större men färre och produktionen inom både växtodling och djurhållning 

minskar något. Samtidigt har Sverige en livsmedelsstrategi som innebär att produktionen inom 

lantbruket ska öka (Regeringskansliet, 2017). Strategin sträcker sig till 2030.  

Västra Götalands läns vattenbehov år 2100 vid högsäsong (m3/dygn) 

Hushållens vattenbehov (140 L/p/d) 350 000 

Totalt dricksvattenbehov i allmän vattenförsörjning (190 L/p/d) 480 000 

Totalt vattenbehov inom allmän vattenförsörjning (utgående från vattenverk) 
(275 L/p/d) 

690 000 
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Jordbruksverket har gjort förenklade6 framtidsanalyser till år 2030 för att bedöma hur lantbrukets 

vattenbehov kan komma att se ut (Jordbruksverket, 2018). Prognoser på längre sikt än till 2030 har 

bedömts vara för osäkra att göra. Beroende på hur produktionen inom lantbruket utvecklas kan 

vattenbehovet öka eller minska. 

Vattenbehovet för djurhållning är stabilt över året och är därför främst beroende av antalet djur per 

produktionsenhet (Jordbruksverket, 2018). Enligt Jordbruksverkets prognoser kan vattenbehovet för 

djurhållning antingen öka något eller minska beroende på vilka antaganden som görs. Skillnaderna 

inom djurhållningen är dock små relativt de stora variationer som finns i prognoserna för 

bevattningsbehovet. Lantbrukets samlade vattenbehov kan därför skilja sig åt mycket beroende på 

förutsättningarna inom växtodlingen. 

Det framtida bevattningsbehovet beror av många faktorer, såsom jordtyp, växt, odlingsmetod, klimat 

och väder, bevattningsteknik och ekonomi (Jordbruksverket, 2018). Detta gör det komplext att 

uppskatta hur stort vattenbehovet förväntas bli i framtiden. Det finns också stora osäkerheter i 

uppmätt data eftersom bevattningsbehovet skiljer sig stort från år till år då det är starkt 

väderberoende.  

Idag är det inte lönsamt att bevattna alla typer av grödor i Sverige (Jordbruksverket, 2018). Detta kan 

dock förändras i ett torrare och varmare klimat eftersom produktionsbortfallet på grund av 

torkstress kan bli stort. Detta medför att de ekonomiska riskerna kan bli stora i ett obevattnat 

lantbruk. 

Dagens siffror är osäkra och att de olika faktorerna som påverkar vattenbehovet kan ge både ökat 

och minskat bevattningsbehov (Jordbruksverket, 2018). Det är därför svårt att ge en prognos för 

framtiden. Möjlighet till bevattning antas vara en viktig faktor för lantbruket då nederbörden i 

framtiden förväntas variera mer över året och även mellan olika år. Trots osäkerheten i prognoserna 

behöver även lantbruket diskutera, planera för och samverka kring hållbar vattenförsörjning redan 

nu. Robust vattenförsörjning är en förutsättning även för lantbruket. 

Industrins framtida vattenbehov 
Även inom industrin är god vattenförsörjning en viktig faktor för produktionen. Vattenbehovet 

varierar kraftigt mellan olika typer av verksamheter. Vattenförbrukningen är ofta starkt relaterad till 

produktionens omfattning. Samtidigt varierar möjligheterna att recirkulera vatten eller minska 

vattenanvändningen beroende på typ av verksamhet och processens utformning. Generella 

bedömningar är inte möjliga att göra.  

Det finns ingen prognos för hur industrin i Västra Götalands län kommer att utvecklas eftersom detta 

beror av konjunktur, förutsättningar på en global marknad och många andra faktorer. 

  
 

 

 
6 Länsspecifika underlagsdata för Västra Götaland saknas och prognosen bygger på antaganden från andra län. 
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4. Länets dricksvattenresurser  

För att en vattenresurs ska anses som en robust dricksvattenresurs för flera generationer framåt 

behöver flera kriterier vara uppfyllda. Vattentillgången behöver kunna täcka det behov som finns 

under alla tider på året, vattenresursen måste vara gynnsamt belägen i förhållande till 

vattenbehovet, vattenkvaliteten behöver vara god nog för att kunna producera dricksvatten till en 

rimlig kostnad och risk för föroreningspåverkan eller kapacitetspåverkan ska vara låg. Utöver detta 

behöver vattenresursens gynnsamma egenskaper bestå i ett förändrat klimat och den behöver kunna 

uppfylla även de framtida kraven på kapacitet och kvalitet.  

De viktigaste dricksvattenresurserna i länet är de som redan nyttjas idag och flera av dessa uppfyller 

samtliga krav ovan. Det finns dock dricksvattenresurser som nyttjas idag men som inte är långsiktigt 

hållbara och det finns delar av länet som idag inte har ordnat reservvattenförsörjning. De 
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dricksvattenresurser som nyttjas för allmän vattenförsörjning behöver därför kompletteras för en 

fortsatt robust vattenförsörjning i länet. 

För att identifiera vilka vattenresurser som kan vara aktuella som komplement ur ett regionalt 

perspektiv har Länsstyrelsen gjort en analys av samtliga vattenförekomster i länet. Analysen har 

mynnat ut i tre kategorier, se Figur 15. 

 

Figur 15. Länets viktiga dricksvattenresurser delas in i tre kategorier; nationellt, regionalt och kommunalt viktig. 

Förutsättningarna för och behovet av förvaltning och skydd skiljer sig mellan de tre kategorierna. 

Analysen omfattar uttagsmöjlighet, flöde, vattenkvalitet, läge, klimataspekter, föroreningsrisker och 

möjlighet till konstgjord infiltration. Yt- och grundvattenresursernas uttagsmöjlighet har även 

jämförts med ett uppskattat värde för medianvattenbehovet år 2100 i delregionen de är belägna i för 

att bedöma på vilken skala (nationell, regional, kommunal) de bedöms kunna nyttjas. Urvalsmetod 

och tillvägagångsätt vid prioritering framgår av bilaga 3. 

Regionalt och nationellt viktiga dricksvattenresurser presenteras i detta kapitel. Kommunalt viktiga 

dricksvattenresurser utgörs av vattentäkter som nyttjas idag och presenteras inte i planen. Då det 

ändå är centralt för länets dricksvattenförsörjning att dessa får erforderligt skydd presenteras 

åtgärder för dem i kapitel 4. 

Nationellt viktiga dricksvattenresurser 
Vättern och vattensystemet Vänern och Göta älv är viktiga för vattenförsörjningen i flera län. För att 

skydd och förvaltning av dessa ska vara enhetlig krävs samarbeten över länsgränserna. 

Riskhanteringen för de nationellt viktiga dricksvattenresurserna kräver också ett något annorlunda 

perspektiv än för övriga dricksvattenresurser. I dessa vattensystem finns vattenrelaterade intressen, 

exempelvis sjöfart, av en annan betydelse än i de flesta andra sjöar och vattendrag.  

Regionalt viktiga dricksvattenresurser 
De regionalt viktiga dricksvattenresurserna är sådana som kan vara av mellankommunalt intresse. De 

kräver därför samordnad förvaltning över kommungränser.  

Ytvattenresurser och grundvattenresurser har olika sårbarhet och skyddsbehovet skiljer sig därför 

emellan dem. Grundvattenmagasin har ett naturligt skydd i och med att föroreningar kan brytas ner 

eller fastläggas i den ovanliggande marken, innan de når grundvattnet. Ytvatten har inte samma 

• Vattenresurs med mycket stor kapacitet som redan idag nyttjas av andra regioner. 
Förvaltningen av dessa kräver samarbete över länsgränser.

Nationellt viktig dricksvattenresurs

• Vattenresurs med stor kapacitet som nyttjas eller kan nyttjas över kommungränser. 
Förvaltningen av dessa kräver samarbete över kommungränser.

Regionalt viktig dricksvattenresurs

• Mindre vattenresurs som är viktig för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning idag.

Kommunalt viktig dricksvattenresurs
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naturliga skydd och där har vattnet oftast kortare omsättningstid. I grundvattenmagasin stannar en 

förorening som väl når grundvattnet länge, dels på grund av att vattenomsättningen ofta är långsam 

dels för att temperaturen är lägre, den biologiska aktiviteten är låg och miljön ofta är syrefattig. 

Detta gör att föroreningar inte bryts ner på samma sätt som i ett ytvatten.  

I grundvattenmagasin finns också en risk för förändring av själva magasinet genom utbrytning av 

naturgrus och andra material. Täktverksamhet ökar magasinets sårbarhet när naturligt skydd tas bort 

och innebär en föroreningsrisk genom att verksamheten sker där magasinet är sårbart. Större 

täktverksamheter kan även påverka grundvattenströmning och vattentillgång i magasinet.  

Skillnaderna i sårbarhet och risk mellan yt- och grundvatten gör att det kan krävas olika åtgärder för 

att säkerställa skyddet av dem. Det finns ett större behov av att synliggöra grundvattenmagasin 

varför urvalet av regionalt viktiga dricksvattenresurser har något fler grundvattenförekomster än 

ytvatten.  

Mer information om de nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurserna finns i bilaga 1. 

Tabell 2. Nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurser i länet med ID-nummer enligt karta i Figur 16. 

 

Nationellt viktiga dricksvattenresurser 

1. Göta Älv 2. Vänern 3. Vättern 

Regionalt viktiga dricksvattenresurser – grundvatten 

4. Algutstorp-Horla 11. Dalstorp-Tranemo 18. Hökensås (Källefall) 25. Svenljunga 

5. Backen 12. Diseröd Norra 19. Larv 26. Tibro 

6. Blidsberg-Ulricehamn 13. Diseröd Södra 20. Lokaåsen-Värpe-Fägre 27. Tranemo 

7. Bollebygd Norra 
14. Fänneslunda- 
       Rångedala 

21. Magasinsgrupp Rösjön  
       Hornborga Valle Timmersdala 

28. Ödskölts moar 

8. Bullarebygden Västra 15. Gråbodeltat 22. Rådaåsen 29. Örbydeltat 

9. Bullarebygden Östra 16. Göjeholm 23. Sandhem-Hömb norr 30. Östadsdeltat 

10. Dalsjöfors 17. Hagelberg 24. Sandhem-Hömb söder 31. Östra Frölunda 

Regionalt viktiga dricksvattenresurser – ytvatten 

32. Kärnsjön 37. Rådasjön 42. Västra Nedsjön 47. Östra Nedsjön 

33. Lelång 38. Stora Hällungen 43. Åsunden 48. Östra Öresjön 

34. Lygnern 39. Säven 44. Ömmern  

35. Mjörn 40. Södra Bullaresjön 45. Öresjö (Lilla Edet)  

36. Norra Bullaresjön 41. Tolken (Ulricehamn) 46. Öresjö (Borås)  
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Figur 16. Karta med nationellt och regionalt viktiga dricksvattenresurser. Siffrorna motsvarar ID-nummer i 

Tabell 2. 
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5. Åtgärder för robust 

dricksvattenförsörjning 
Dricksvattensäkerhet innebär att tillgodose behovet av vatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet 

utan väsentliga avbrott. Grunden till en robust dricksvattenförsörjning är att ha kännedom om vilka 

hot, risker och sårbarheter som finns idag, hur dessa kan komma att förändras och ha en plan för att 

hantera detta. Risker för vattenförsörjningen kan röra sig om klimatrisker, sabotagerisker, 

olycksrisker och risker i ordinarie markanvändning och exploatering. De fem övergripande åtgärder 

som identifierats som viktiga för dricksvattensäkerheten i länet presenteras i Figur 17.  



 

40 
 

 

Figur 17. Fem övergripande åtgärder för långsiktigt robust dricksvattenförsörjning i Västra Götalands län. 

För att vattenförsörjningen ska vara robust behöver också de organisationer som arbetar med den ha 

tillräckliga personella och ekonomiska resurser och god kompetens för att utföra sitt uppdrag. Även 

detta behöver planeras för så att det finns kontinuitet i arbetet med vattenförsörjningsplanering.  

Som beskrivits i avsnittet Länets framtida vattenbehov (sidan 310) finns det också många faktorer 

som påverkar hur vatten används i samhället. Information om vattenförsörjning och 

vattenanvändning kan ändra beteenden både på kort och lång sikt. Att kommunicera om det arbete 

som görs kan påverka både vattenanvändningen och kompetensförsörjningen i branschen genom att 

synliggöra dricksvattenyrken. 

Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig 

mängd 
En robust dricksvattenförsörjning kräver tillräckliga marginaler så att leveransavbrott eller naturliga 

variationer i vattentillgång inte påverkar leveransen av vatten. Långsiktig planering i regionala och 

kommunala vattenförsörjningsplaner lägger grunden för detta. En viktig åtgärd för kommunerna är 

att säkerställa en tillräcklig reservvattenförsörjning inom den allmänna vattenförsörjningen. I den 

långsiktiga planeringen behöver även klimataspekter vägas in. Livsmedelsverket har tagit fram en 

handbok för klimatanpassning av dricksvattenproduktionen. Klimatanpassning är en 

samhällsbyggnadsfråga och kräver politisk förankring och samarbeten mellan flera olika kompetenser 

inom kommunens organisation. Handboken beskriver både administrativa åtgärder och fysiska 

åtgärder.  

Marginaler kan också skapas genom vattenbesparande åtgärder och effektivisering av 

vattenanvändningen.  
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Leveranssäkerheten behöver också kunna upprätthållas vid kris och utvecklingen av 

dricksvattenförsörjningen behöver gå hand i hand med samhällsutvecklingen så att sårbarheter kan 

förutses och förebyggas. 

När dricksvattenresurser synliggörs genom vattenskyddsområden eller genom att de pekas ut i en 

vattenförsörjningsplan läggs grunden för att kunna skydda dem. Enligt ramdirektivet för vatten 

2000/60/EG, artikel 7 ska vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller producerar mer än 10 

m3/dygn ha erforderligt skydd. Skydd innebär att reducera risker som kan påverka möjligheten till 

långsiktigt nyttjade av vattentäkten. 

Det finns många olika vattenskyddsåtgärder att ta till för att minska risker för viktiga vattenresurser. 
En heltäckande riskanalys lägger grunden till att vidta rätt skyddsåtgärder. De naturgivna 
förutsättningarna, användningen och riskbilden vid en vattenresurs avgör hur den bäst bör skyddas. 
Lokala skillnader kan vara stora och skyddet behöver därför vara lokalt anpassat. Ett effektivt 
vattenskyddsarbete innebär att anpassa skyddsåtgärderna efter riskens karaktär: 

• Vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter används för att reglera 
risker kopplade till markanvändning. En viktig del i vattenskyddsarbetet är också att utöva 
tillsyn för att säkerställa efterlevnaden av vattenskyddsföreskrifterna. 

• Olycksrisker minskas genom exempelvis beredskap eller fysiska åtgärder som hindrar en 
förorening från att nå vattenresursen.  

• Genom att synliggöra vattentäkter i fysisk planering kan exempelvis miljöfarliga 
verksamheter lokaliseras så att risken för förorening av en viktig vattenresurs minimeras.  

• Aktivt informationsarbete ökar medvetenheten om behovet av att skydda vattentäkter och 
om vilka risker som förekommer. I Naturvårdsverkets handbok för vattenskyddsområde 
(2010:5) lyfts väl anpassad information fram som en kostnadseffektiv åtgärd för att förhindra 
oönskade aktiviteter och olyckstillbud inom ett vattenskyddsområde. Skyltning av 
vattenskyddsområden är ett exempel på sådan information. 

Skyddsåtgärder för regionalt viktiga vattenresurser som inte nyttjas som vattentäkt 

idag 
De regionalt viktiga dricksvattenresurserna som inte är i bruk idag skyddas inte på samma sätt som 

befintliga vattentäkter. Precis som för nuvarande vattentäkter ska skyddet vara riskbaserat och 

avvägt efter behov. I och med att dricksvattenresurserna inte nyttjas idag syftar skyddet i första hand 

till att bibehålla goda förutsättningar för att resurserna ska kunna användas framöver. Skyddet består 

främst i att dricksvattenintresset synliggöras och beaktas i samhällsplanering och vid exploatering. 

Här behöver både kommunerna och Länsstyrelsen utveckla sina arbetssätt. 

Tillse tillräckliga kunskapsunderlag 
Det finns idag luckor i den kunskap som behövs för att ta fram en heltäckande vattenförsörjningsplan 

för Västra Götalands län. Det finns behov att kartlägga och planera för vattenbehov utöver 

dricksvattenbehovet för människor. Exempelvis behövs kunskap om vattenbehovet för lantbruk och 

industri samt vattenbehovet för att bibehålla känsliga naturmiljöer. Det krävs också bättre kännedom 

om vilka vattenuttag som görs från respektive vattenresurs. Det sistnämnda arbetar SMHI med att 

kartlägga på nationell nivå (SMHI, 2020b). 

Klimatförändringarna orsakar större variationer i vattentillgång, både sett över året och mellan olika 

år. Det innebär större osäkerheter för de verksamheter som är beroende av vattenuttag ur våra 

vattenresurser och risk för konkurrens om vatten i bristområden. De vattenresurstyper som är mest 
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sårbara i Västra Götaland är små yt- och grundvattenresurser. I dessa riskerar minskad vattentillgång 

under sommaren att orsaka vattenbrist, främst inom enskild vattenförsörjning.  

Längs Bohuskusten är säsongsvariationerna stora med hög vattenförbrukning sommartid. Det är 

också under sommaren som vattentillgången är som lägst. I och med att en helhetsbild av 

vattenuttagen saknas finns inte en heltäckande bild av länets bristområden. Det finns ett behov av 

att fortsätta identifiera och genomföra insatser i bristområden för att förebygga 

konkurrenssituationer.  

Det behövs också mer kunskap om naturliga variationer i vattentillgång i de regionalt viktiga 

vattenresurserna. Detta innebär exempelvis behov av nivåövervakning i grundvattenmagasin för att 

se variationer under året och mellan år. Detta är en grund för att bedöma grundvattenmagasinens 

robusthet mot klimatförändringar och identifiera bristområden. 

Erfarenheterna från 2018 visar att vi behöver större kännedom om hur torka påverkar vattenmiljöer 

samt i vilka vattenförekomster det finns risk för konkurrens mellan vatten till naturmiljön och bland 

annat vattenuttag för bevattning och i vissa fall för allmän vattenförsörjning.  

Det finns även behov av en materialförsörjningsplan för länet som övergripande och strategiskt 

redogör för samhällets behov av byggmaterial i form av berg, grus och sand samt förutsättningarna 

att tillgodose behovet. En materialförsörjningsplan kan tillsammans med den regionala 

vattenförsörjningsplanen förebygga konflikter mellan naturgrusbrytning och vattenförsörjning i 

grundvattenförekomster. 

Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan 
En robust vattenförsörjning för hela länet innebär att tillgängliga resurser används effektivt. Eftersom 

vattenresurserna inte är jämnt fördelade i länet är samverkan en nyckel till detta. Det finns 

förbättringspotential i länet vad gäller samarbeten över kommungränser såväl som över 

förvaltningsgränser. Mellankommunala diskussioner är extra viktigt när kommuner delar 

vattenresurser men kan även vara till stor nytta för att effektivt nyttja andra resurser, kompetens och 

sprida erfarenheter.  

I Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32) konstaterades att förutsättningarna för att skapa en säker, 

stabil och hållbar dricksvattenförsörjning skiljer mycket sig åt mellan landets vatten- och 

avloppsorganisationer. Detsamma gäller inom Västra Götalands län. Mellankommunal samverkan 

kan vara ett led i att minska skillnaderna och möjliggöra en mer strategisk, långsiktig planering i 

kommunerna. Länsstyrelsen kan ta en mer aktiv roll i att möjliggöra samarbeten, exempelvis genom 

att aktivt samordna mellan kommuner och erbjuda forum för diskussion om dricksvattenrelaterade 

frågor. 

De nationella dricksvattenresurserna har betydelse både för vattenförsörjning och andra intressen 

som exempelvis sjöfart och fiske med mera. Då dessa dricksvattenresurser är så centrala för 

dricksvattenförsörjningen behöver de förvaltas efter sina specifika förutsättningar samtidigt som 

övriga intressen beaktas. Förvaltningen av Vänern och Vättern berör flera län. Samarbetet mellan län 

och kommuner, vattenvårdsförbund och vattenproducenter i anslutning till Vänern respektive 

Vättern är väl etablerat. Detta ger goda förutsättningar bland annat för att säkerställa skydd och 

effektivisera övervakningen i sjöarna. 
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Skapa robusta tekniska system 
De tekniska systemen är en central del i en robust dricksvattenförsörjning. Ansvaret för anordnande, 

drift och underhåll av dessa åligger kommunens VA-huvudman eller dricksvattenproducenten. 

Effektivt resursutnyttjande minskar sårbarheten i vattenförsörjningen. Rening och distribution av 

vatten är energikrävande. Stora ledningsläckage innebär därför inte bara en förlust av vatten utan 

också stora energikostnader. Underhåll och förnyelse av tekniska anläggningar med bristfällig status 

effektiviserar resursutnyttjandet. Många kommuners dricksvattenanläggningar har idag ett stort 

behov av underhåll och förnyelse vilket också påverkar möjligheterna att avsätta resurser till 

långsiktig dricksvattenplanering. Anläggningarnas långa livslängd och de stora investeringar som 

krävs vid utbyggnad eller nybyggande innebär också att vägval om hur dricksvattenförsörjningen 

anordnas på lång sikt indirekt tas vid beslut om byggnation. Det är därför viktigt med långsiktig 

planering för vatten och avlopp som är väl anpassad efter samhällsutvecklingen i kommunen och 

klimatpåverkan.  

Dricksvattenproduktion behöver också vara motståndskraftig i kris. För en robust vattenförsörjning 

är det även viktigt att dricksvattenproducenterna har plan och beredskap för hur exempelvis 

elförsörjning och tillgång till kemikalier och annat som förbrukas i produktionen. 

Denna plan fokuserar på skydd av råvattenresurser och åtgärder i de tekniska systemen tas inte upp 

vidare. 

Beakta sekretess och säkerhetsskydd 
För att dricksvattenförsörjningen ska vara robust behöver också informationen om den hanteras på 

ett säkert sätt. Informationssäkerhet består av tre delar: 

• Tillgänglighet – informationen ska finnas på rätt plats när den behövs.  

• Riktighet – informationen ska vara korrekt, inte manipulerad eller förstörd 

• Konfidentialitet – endast behöriga personer får ta del av informationen (gäller också 

information som inte är sekretessbelagd) 

Synen på informationshantering inom vattenförsörjning har förändrats under de senaste åren bland 

annat på grund av regeringens beslut att återuppta totalförsvarsplaneringen, förändringar i 

säkerhetsskyddslagen samt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.  

Vattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet och en del i totalförsvaret. Det gör att information 

som rör vattenförsörjning kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). Viss sekretessbelagd information anses vara av betydelse för Sveriges säkerhet och 

omfattas därmed även av säkerhetsskyddslagen (2018:585). Informationshanteringen behöver 

anpassas efter detta.7 Arbetssätten för informationshantering är under förändring såväl inom 

nationella myndigheter som länsstyrelser och kommuner. Samarbete i frågorna är viktigt för att 

bedömningen av hur olika uppgifter ska hanteras ska bli enhetlig. Konkreta åtgärder utarbetas 

efterhand som gemensamma ramar för informationssäkerhet har arbetats fram. Under tiden är det 

viktigt att fortsätta se över den information som hanteras inom den egna organisationen i 

förhållande till informationssäkerhet. 

 
7 Mer information om informationssäkerhet kopplat till vattenförsörjningsplanering finns i Havs- och 
vattenmyndighetens vägledning (Havs- och vattenmyndigheten, 2020). 
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Föreslagna åtgärder  
I detta kapitel presenteras förslag på specifika åtgärder för att säkerställa en hållbar 

dricksvattenförsörjning i länet. Varje åtgärd kopplar mot någon av de övergripande åtgärderna i Figur 

17 vilket illustreras med sortering och färgsättning i tabellerna. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen 

såväl som olika förvaltningar inom kommunen. För att tydliggöra ansvarsfördelningen har varje 

berörd aktör ett eget avsnitt med åtgärder.  

 

I kapitlen nedan riktas åtgärder till den aktör som är främst ansvarig att initiera  

och driva åtgärden, men andra aktörer kan behöva bidra med sin kunskap och sina resurser. 

 

Då den regionala vattenförsörjningsplanen fokuserar på dricksvattenförsörjning finns endast åtgärder 

för kommuner och länsstyrelser. Även aktörer med enskild vattenförsörjning kan behöva vidta 

åtgärder för att tillse robust vattenförsörjning. 

Flera av åtgärderna arbetar Länsstyrelsen och kommunerna med redan idag. För att åtgärdslistan ska 

bli heltäckande nämns även dessa. Samtliga åtgärder är viktiga för en fortsatt robust 

dricksvattenförsörjning i länet. Vattenförsörjningsplanens åtgärder innebär främst mer samverkan 

mellan kommuner och med Länsstyrelsen samt att Länsstyrelsen avser att ta fram tydligare 

kunskapsunderlag för länets viktiga vattenförekomster.  

Åtgärderna har arbetats fram utifrån förslag i den dialog med kommuner som hölls i starten av 

planeringsarbetet (se bilaga 4). Åtgärderna är även samordnade med vattenförvaltningens 

åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt och vägledningar från nationella myndigheter för att 

gå i linje med dessa. 
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Åtgärder riktade till kommunernas VA-huvudmän 

Tabell 3. Åtgärder riktade till kommunernas VA-förvaltning/dricksvattenproducenter. Åtgärderna 1–10 berör 

säkerställa råvattentillgång, tillse kunskapsunderlag samt möjliggöra samordning och samverkan. 

Säkerställa råvattentillgång 

1 Säkerställa riskbaserat skydd av vattentäkter och vid behov: 
a) Inrätta vattenskyddsområden för de allmänna vattentäkter som saknar skydd, 

samt revidera äldre vattenskyddsområden (gäller vattenskyddsområden som 
inrättats före miljöbalkens införande, 1999)8 

b) Tillse god beredskap för olyckor och oförutsedda händelser som kan påverka 
råvattenkvaliteten 

c) Sprid information om vattenskyddsområden till berörda fastighetsägare och 
verksamhetsutövare. 

d) Vidta fysiska åtgärder för att minska risken att en vattentäkt förorenas/blir 
obrukbar. 

2 Säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för 
vattenuttag.9 

3 Inkludera de regionalt viktiga vattenresurserna i den kommunala VA-planeringen. 

4 Ta fram kommunal vattenförsörjningsplan.10 

5 Klimatsäkra dricksvattenförsörjningen enligt Livsmedelsverkets handbok för 
klimatanpassning.11 

6 Beredskapsplanering för torka. 

7 Planera för redundans och reservvattenförsörjning. 

8 Planera för nödvatten enligt Livsmedelsverkets guide för nödvattenplanering.12 

Tillse kunskapsunderlag 

9 Övervaka nivåer och flöden i befintliga vattentäkter. 

Möjliggör samordning och samverkan 

10 Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten och samarbeta om dricksvattenfrågor 
över förvaltningsgränserna inom kommunen.13 

 

 
8 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 3a-b. 
9 Innebär ett tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet 9 och 9a §§ miljöbalken. Se även 
Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 3d. 
10 Se SGU 2009:24 ”Vattenförsörjningsplan - Identifiering av vattenresurser viktiga för dricksvattenförsörjning”. 
11 Se Livsmedelsverkets rapport 2019 version 1 ”Handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning”. 
12 Se Livsmedelsverket KC:1701, 2017 ”Guide för planering av nödvattenförsörjning”. 
13 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 1 som syftar 
till förvaltningsöverskridande samarbete om vattenplanering med avstamp i den regionala 
vattenförsörjningsplanen. 
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Åtgärder riktade till kommunernas tillsynsmyndighet 

Tabell 4. Åtgärder riktade till kommunernas tillsynsmyndighet. Åtgärderna 11–13 berör säkerställa 

råvattentillgång samt möjliggöra samordning och samverkan. 

Säkerställa råvattentillgång 

11 Genomföra systematisk och regelbunden tillsyn inom vattenskyddsområden.14 

12 Visa hänsyn till vattenskyddet vid tillsyn eller anmälan enligt miljöbalken i eller i 
anslutning till vattentäkter eller utpekade dricksvattenresurser i den regionala 
vattenförsörjningsplanen.  

Möjliggör samordning och samverkan 

13 Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten och samarbeta om dricksvattenfrågor 
över förvaltningsgränserna inom kommunen.13 

 

Åtgärder riktade till kommunernas planförvaltning 

Tabell 5. Åtgärder riktade till kommunernas planförvaltning. Åtgärderna 14–16 berör säkerställa 

råvattentillgång samt möjliggöra samordning och samverkan. 

Säkerställa råvattentillgång 

14 Beakta skyddet av dricksvattenresurser vid översiktsplanering. Uppdatera översiktsplaner 

med vattenskyddsområden och de utpekade dricksvattenresurserna i den regionala 

vattenförsörjningsplanen.  

15 Visa hänsyn till dricksvattenintresset vid detaljplanering. 

Möjliggör samordning och samverkan 

16 Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten och samarbeta om dricksvattenfrågor 
över förvaltningsgränserna inom kommunen.13 

 

  

 
14 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 3c. 
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Åtgärder riktade till Länsstyrelsen 

Tabell 4. Åtgärder riktade till Länsstyrelsen. Åtgärderna 17–29 berör säkerställa råvattentillgång, tillse 

kunskapsunderlag samt möjliggöra samordning och samverkan. 

Säkerställa råvattentillgång 

17 Inrätta vattenskyddsområden när kommuner ansöker samt främja arbetet genom råd och 

stöd till kommuner.15 

18 Genomföra systematisk och regelbunden tillsyn av vattenskyddsområden med tillhörande 

föreskrifter. Ge tillsynsvägledning till kommunerna vad gäller tillsyn i 

vattenskyddsområden.16 

19 Vid granskning av översiktsplaner och detaljplaner uppmärksamma om 

dricksvattenförsörjningsintresset synliggörs genom vattenskyddsområden och koppling till 

den regionala vattenförsörjningsplanen. 

20 Vägleda om hur dricksvattenintresset ska synliggöras och hanteras i fysisk planering. 

21 Visa hänsyn till vattenskyddet och effektiv vattenanvändning vid prövning av miljöfarlig 
verksamhet i eller i anslutning till vattentäkter eller utpekade dricksvattenresurser i den 
regionala vattenförsörjningsplanen. 

22 Visa hänsyn till vattenskyddet vid prövning av vattenverksamhet i eller i anslutning till 
vattentäkter eller utpekade dricksvattenresurser i den regionala 
vattenförsörjningsplanen. 

23 Genom tillsyn kontrollera att tillståndspliktiga vattenuttag i grund- och ytvatten har 

tillstånd.17 

24 Identifiera och genomföra insatser i områden med risk för vattenbrist i länet. Särskilt 

följande åtgärder behöver utföras i områden med risk för vattenbrist18: 

a) Utveckla rådgivning för vatteneffektivisering till små och medelstora företag i samtliga 

branscher. 

b) Ta fram en ny eller uppdatera befintlig våtmarksstrategi för länet.  

c) Bistå Havs- och vattenmyndigheten i arbetet med att ta fram en plan för omprövning 

av tillstånd för vattenuttag. 

Tillse kunskapsunderlag 

25 Fortsätt kartlägga vattenuttag och vattenbehov för att få en överblick över det totala 

uttaget ur vattenresurser i länet. 

26 Ta fram en materialförsörjningsplan för länet i samverkan med kommunerna.19 

27 Kartlägga nuvarande vattenkvalitet och vattentillgång i länet samt trender och 
förändringar. 

 
15 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 5a och 5c 
16 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 5b och 5c 
17 Se Vattenmyndighetens Åtgärdsprogram för Västerhavet för 2021–2027, kommunernas åtgärd 5e 
18 Se Vattenmyndighetens Delförvaltningsplan med åtgärder mot 
vattenbrist och torka för Västerhavet för 2021–2027. 
19 Se SGU, rapport 2015:05 ”Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplanering”. 
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Möjliggör samordning och samverkan 

28 Skapa forum för samverkan och diskussion om dricksvattenfrågor i länet. 

29 Se över behovet av länsövergripande samarbeten för aktiv förvaltning av Vänern, Vättern 
och Göta älv ur ett dricksvattenperspektiv. 
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Västra Götalands län 
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Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns  

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över 

remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-02-19, med bilaga.  

Beslutsgång  
Ordföranden föreslår att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner 

att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.  

Justering 
Protokollet under denna paragraf förklaras omedelbart justerat. 

 

 

 

Dag för justering 

2021-03-18 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Alex Andersson 
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Stadsbyggnadskontoret 
 

 
 
Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-02-19 

Byggnadsnämnden 2021-03-16 

Diarienummer 0177/21 

 
Handläggare 

Sara Brunnkvist 

Telefon: 031-368 19 75 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 
 
 

Remissyttrande förslag till regional vattenförsörjningsplan 
för dricksvatten i Västra Götaland 

Förslag till beslut 

1. Tjänsteutlåtandet godkänns. 

2. Tjänsteutlåtandet översänds till kommunstyrelsen som yttrande över remissen. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har skickat ett förslag till ny regional 

vattenförsörjningsplan på remiss. Byggnadsnämnden yttrar sig över hur 

dricksvattenförsörjningen i Göteborg omhändertas i planeringen för mark och vatten. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att dricksvattenförsörjning är omhändertagen i 

översiktsplanen, både i den nuvarande och i förslaget till ny översiktsplan. 

Skyddsområden för dricksvattentäkter är markerade på markanvändningskartan med 

tillhörande rekommendationer i enlighet med Miljöbalkens föreskrifter. I 

detaljplaneringen är skyddsområden för vattentäkt en av alla de förutsättningar som 

planarbetet tar hänsyn till. Samverkan kring skydd av dricksvattentäkt sker inom 

Göteborgsregionens kommunalförbund och med övriga kommuner längs Göta älv. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Inga ekonomiska konsekvenser förväntas för stadsbyggnadskontoret av detta ärende. 

Det är däremot alltid viktigt att i såväl översiktsplanering som i detaljplanering har 

kunskap om vilka eventuella investeringskostnader för tillgång dricksvatten (och andra 

tekniska försörjningssystem som t.ex. avlopp och avfallshantering) som planen kan 

komma att innebära. Samverkan mellan berörda förvaltningar och nämnder är mycket 

viktig för att ha kontroll över kostnadsutvecklingen, både på kort och lång sikt. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den 

ekologiska dimensionen. 

 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen/bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den sociala 

dimensionen. 

mailto:fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se
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Bilagor 

1. Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland, 

remissversion 
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Ärendet 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har skickat ett förslag till regional vattenförsörjningsplan 

för länet på remiss. Byggnadsnämnden yttrar sig över hur dricksvattenförsörjningen i 

Göteborg omhändertas i planeringen för mark och vatten. Remisstiden varar till och med 

den 22 mars 2021. 

I framtagandet av detta yttrande har samråd skett med strategiska avdelningen, 

planavdelningen och med Göteborgsregionens kommunalförbund. 

 

Beskrivning av ärendet 

Syfte och innehåll i förslaget till regional vattenförsörjningsplan för 

dricksvatten i Västra Götaland 

Syftet med Länsstyrelsen i Västra Götalands förslag till regional vattenförsörjningsplan 

för dricksvatten i Västra Götaland är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att 

täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka vattenresurser som 

är viktiga för länets framtida dricksvattenförsörjning samt förslag på åtgärder för en 

robust vattenförsörjning. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen samt till kommunernas 

VA-huvudman, tillsynsmyndighet och planförvaltning. 

Kommunerna ansvarar för planering av mark och vatten inom sina geografiska gränser. 

Detta görs genom översikts- och detaljplanering. Dricksvatten är ett allmänt intresse som 

kommunen ska inkludera i översiktsplaneringen. Kommunen har också ansvar att inte 

lämna bygglov om inte dricksvattenförsörjningen kan lösas. 

I förslaget till regional vattenförsörjningsplan anges att nedanstående tre åtgärder 

omhändertas av kommunens planering för mark och vatten, som i Göteborgs fall är 

Byggnadsnämnden. 
 

Åtgärder riktade till kommunernas planförvaltning 

 
Säkerställa råvattentillgång 

14 Beakta skyddet av dricksvattenresurser vid översiktsplanering. Uppdatera 

översiktsplaner med vattenskyddsområden och de utpekade 

dricksvattenresurserna i den regionala vattenförsörjningsplanen. 

15 Visa hänsyn till dricksvattenintresset vid detaljplanering. 

Möjliggör samordning och samverkan 

16 Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten och samarbeta om 

dricksvattenfrågor över förvaltningsgränserna inom kommunen.13 

 
 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att dricksvattenförsörjningen är omhändertagen inom 

ramen för översiktsplanen, både i den nuvarande och i förslaget till ny översiktsplan, och 

att hänsyn tas i detaljplanering. 

I översiktsplanens strategi för ett robust samhälle står: 
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”En god leveranssäkerhet för dricksvatten är en självklarhet. Idag är Göta 

älv vattentäkt för de allra flesta i Göteborg och i flera av 

grannkommunerna. Vid översvämningar och höga vattentemperaturer i 

älven finns risk för föroreningar och vattenintaget stängs. För att säkra 

dricksvattenförsörjningen bör alternativ till Göta älv som vattentäkt sökas. 

Det är viktigt att öka säkerheten mot ras i tunnlar, mot störning i Göta älv 

och mot smittspridning. Vattenskyddsområdet för Göta älv bör utökas och 

sträcka sig upp till Vänern. För att minska risken för föroreningar bör även 

övriga vattentäkter ha ett skyddsområde med 1 dygns rinntid eller mer. 

Skyddszoner kring jordbruksmark och reningsanläggningar för dagvatten 

från vägar och andra hårdgjorda ytor i råvattentäkternas skyddsområden 

bör övervägas för att minska risken för smittspridning och förorening av 

t.ex. bekämpningsmedel och näringsämnen.” (Översiktsplanen del 1, sid. 

61) 

På kartan nedan visas de skyddsområden runt vattentäkt med särskilda föreskrifter som 

finns på översiktsplanens karta 2, regler och rekommendationer. 

I detaljplaneringen är skyddsområdena för vattentäkt en av alla de förutsättningar som 

planarbetet tar hänsyn till. 
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Områdena runt huvudvattentäkten Göta älv och Delsjöarna omfattas av skyddsområden 

med särskilda föreskrifter enligt 7 kap. 21-22 §§ Miljöbalken. Inom skyddsområdena 

ställs bland annat skärpta krav på hantering av avlopp, bekämpningsmedel, avfall och 

oljeprodukter. Beslutade skyddsområden finns också runt grundvattentäkterna i 

Kvisljungeby och i Olofstorp samt runt Arlas vattentäkter vid Gundla mosse, Kallebäck. 

I förslaget till ny översiktsplan finns samma skyddsområden med i mark- och 

vattenanvändningskartan. Vattentäkten i Gundla mosse, Kallebäck, är tydligare markerad 

i kartan i den nya översiktsplanen än i den nuvarande. 

Följande står om dricksvattenförsörjning i förslag till ny översiktsplan för Göteborg: 

Under rubriken Regionala och mellankommunala intressen, Teknisk försörjning: 

”Vattenförsörjning, energiförsörjning, avloppsvatten, avfall, täkter och 

schaktmassor är frågor av intresse för såväl Göteborg som angränsande 

kommuner. Vattenförsörjningen från Göta älv är ett gemensamt intresse 

för flera kommuner. För att nå en långsiktigt hållbar och säker leverans av 

dricksvatten behöver det regionala samarbetet utökas. Det är viktigt att 

planering och arbete med sammankopplingar med grannkommuner sker 

Skyddsområden runt vattentäkt i översiktsplanen för Göteborg, karta 2. 
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parallellt med att utredning om framtida kompletterande råvattentäkter 

fortgår. 

Lerums kommun utreder tillsammans med Göteborg om Mjörn kan 

användas som gemensam vattentäkt vid ett konstgjort grundvattenverk i 

Gråbo, eller som råvattenkomplement till Göteborg. Även sjön Lygnern 

lyfts fram i Regional Vattenförsörjningsplan som viktig resurs i regionalt 

perspektiv.” 

Under rubriken Bostäder, samhällsservice och teknisk försörjning, Dricksvatten och 

avloppshantering: 

”För att möta befolkningsökning i staden samt för att öka säkerheten i 

dricksvattenleveranserna pågår omfattande kapacitetsutbyggnader på 

vattenverken i Göteborg. Stora förstärkningar behöver även genomföras på 

huvudvattenledningsnätet. I planområdet finns ett utbyggt va-system med 

förnyelsebehov. Hänsyn behöver tas tidigt i planering till va-systemet och 

hur detta kan påverka exploateringsekonomin i utveckling av en tät 

blandstad. Nätet för dricksvatten behöver förstärkas och förnyas, och en ny 

stor vattenledning kommer behövas öster om boulevarden, ungefär mellan 

Radiomotet och Marconimotet. I området kring boulevarden behöver även 

åtgärder på befintligt avloppssystem göras.” 

Stadsbyggnadskontoret konstaterar att Länsstyrelsen i Västra Götaland inte lyfter fram 

riksintresset dricksvatten i förslaget till regional vattenförsörjningsplan. Göteborgs Stads 

dricksvattenanläggningar är en av de 28 anläggningar som Havs- och vattenmyndigheten 

pekat ut som riksintresseanspråk för vattenförsörjning enligt 3 kap 8§ MB. Göteborgs 

stad tar hänsyn till riksintresset för dricksvatten i planeringen och de omfattas av 

översiktsplanen. 

Samordning och samverkan 

Regional samverkan för dricksvattenförsörjning sker inom Göteborgsregionens 

kommunalförbund, GR. År 2019 aktualitetsförklarade GR den regionala 

vattenförsörjningsplanen. Samverkan för att utöka och stärka skyddsområdet för 

dricksvatten i Göta Älv och i Vänersborgsviken pågår mellan Göteborg, Kungälv, Ale, 

Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. (www.gavso.se). GR driver ett projekt kring en 

målbild för regionens framtida vattenförsörjning, HÅVAR. GR har också ett 

mellankommunalt nätverk för tjänstemän som arbetar med dricksvattenfrågor. 

 

 
 

Henrik Kant 

 

 
Stadsbyggnadsdirektör 

Katja Ketola 

 

 
Chef Strategiska avdelningen 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-03-17 

§ 58 0118/21 

Yttrande över remiss från Länsstyrelsen - Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands 
län  
 

Beslut 

Enligt förvaltningens förslag: 

Kretslopp och vattennämnden beslutar att översända yttrandet till 

kommunstyrelsen som svar på remissen. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2021-03-02 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 

2021-03-17 

 

Vid protokollet 

 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  

Sekreterare 

 

________________________ 

Emilia Dahlstedt 

 

 

Ordförande 

 

________________________ 

Claes Johansson 

Justerande 

 

________________________ 

Jöran Fagerlund 
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Yttrande över remiss från Länsstyrelsen - 
Regional vattenförsörjningsplan för 
dricksvatten i Västra Götaland 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att översända yttrandet till 

kommunstyrelsen som svar på remissen. 

2. Paragrafen förklaras härmed omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Kretslopp och vatten har fått i uppdrag att lämna synpunkter på remiss om 

regional vattenförsörjning för Västra Götalandsregionen. Yttrandet ska ha 

inkommit till Stadsledningskontoret för Göteborg senast 22 mars. 

Vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag som 

kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Planens 

syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka 

dricksvattenbehovet till och med år 2100.  

Det behöver tydligt framgå vilken status vattenförsörjningsplanen har, samt hur 

uppföljningen av planen ska göras. Det framgår inte hur bindande planen är eller 

vilka konsekvenser ett uteblivet engagemang i de i planen listade åtgärder ger. 

Länsstyrelsen behöver stötta kommunerna i arbetet med att ta fram verkningsfulla 

åtgärder och vattenskyddsföreskrifter, särskilt för regionalt intressanta 

vattentäkter. Kretslopp och vatten föreslår att åtgärd 17 riktad till Länsstyrelsen, 

kompletteras med ett större ansvar för Länsstyrelsen i att inrätta 

vattenskyddsområden tillsammans med kommuner. 

En konsekvensutredning kring finansiering inklusive en fördelning av ansvar bör 

utföras. 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Bilagor 

1. Länsstyrelsen - Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i 

Västra Götaland  

Kretslopp och vatten 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-02 

Diarienummer 0118/21 

 

Strategiska samordningsstaben,                           

Projekt och utvecklingsavdelningen 

Lena Blom, Kristina Holm 

Telefon: 031-368 2728 

E-post: lena.blom@kretsloppochvatten.goteborg.se 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att yttra sig över remiss om regional 

vattenförsörjning för Västra Götalandsregionen. Sista svarsdag är 17 maj till 

Länsstyrelsen i Västra Götaland via Stadsledningskontoret för Göteborg senast 22 

mars. 

Beskrivning av ärendet 

Vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag som 

kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Planens 

syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka 

dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka av länets 

vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning samt vilka 

åtgärder som behövs för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen.  

Robust vattenförsörjning innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns 

balans mellan vattentillgång och vattenbehov. Tillgång och vattenbehov varierar 

inom länet. Idag är vattentillgången begränsad främst vid kusten. Vattenbehovet 

är störst i Göteborgsregionen och i länets andra större tätorter.  

Förutsättningarna för en robust vattenförsörjning i framtiden bestäms bland annat 

av hur vattentillgång och vattenkvalitet i länets vattenresurser påverkas av 

klimatförändringar. Länets framtida vattenbehov beror bland annat på 

befolkningstillväxt, näringslivsutveckling och beteendeförändringar. Hushållens 

totala vattenbehov bedöms öka till följd av en ökande befolkning. Näringslivets 

vattenbehov är svårt att prognosticera.  

Utifrån kunskap om detta har tre kategorier av viktiga dricksvattenresurser 

identifierats: Nationellt, regionalt och kommunalt viktiga dricksvattenresurser. De 

nationellt viktiga dricksvattenresurserna har mycket stor kapacitet och nyttjas ofta 

av flera regioner. Tre vattenresurser i länet uppfyller dessa krav; Vänern, Vättern 

och Göta älv. De regionalt viktiga dricksvattenresurserna har kapacitet nog att 

nyttjas över kommungränser. Totalt har 28 grundvattenmagasin och 17 sjöar 

bedömts som regionalt viktiga i länet. De kommunalt viktiga 

dricksvattenresurserna utgörs av mindre resurser som nyttjas för 

dricksvattenförsörjning idag. Dessa redovisas inte i planen. Dessa är, trots mindre 

uttagskapacitet, fortfarande viktiga som allmän eller enskild vattentäkt på lokal 

nivå. En välfungerande vattenförsörjning lokalt bidrar till ökad robusthet även ur 

regionalt perspektiv.  

Vattenförsörjningsplanen presenterar också förslag på åtgärder för en robust 

vattenförsörjning. De gäller för alla länets dricksvattenresurser, lokala såväl som 

regionala och nationella. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen och till länets 

kommuner. Planens åtgärdsförslag kan summeras i fem övergripande åtgärder: 

  

• Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig 

mängd.  
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• Tillse tillräckliga kunskapsunderlag.  

• Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan.  

• Skapa robusta tekniska system.  

• Beakta sekretess och säkerhetsskydd.  

 

Vattenförsörjningsplanen fokuserar på förvaltning av råvattenresurser men 

beskriver även åtgärder kopplade till andra delar i vattenförsörjningen eftersom 

frågorna har inbördes beroenden och behöver hanteras samlat. 

Förvaltningens bedömning 

Kretslopp och vatten är positiva till Länsstyrelsens initiativ till detta arbete och 

uppskattar syftet med att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för att täcka 

dricksvattenbehovet till och med år 2100.  

I förslaget till regional vattenförsörjningsplan tas viktiga delar upp som krävs för 

att ge beredskap och skydd för att täcka framtida vattenbehov. Det behöver tydligt 

framgå vilken status vattenförsörjningsplanen har, samt hur uppföljningen av 

planen ska göras. Det framgår inte hur bindande planen är eller vilka 

konsekvenser ett uteblivet engagemang i de i planen listade åtgärder ger. 

Beskrivning av det inledande arbetet med spridning och implementering av planen 

i kommuner och inom Länsstyrelsen saknas också. Alla dessa områden bör vara 

tydligt beskrivna i planen. 

Uppföljning bör ske på ett konstruktivt sätt, så det säkerställs att de samlade 

besluten som rör VA-frågor inom kommun och Länsstyrelse går i linje med den 

regionala vattenförsörjningsplanen. Här kan VA-huvudmännen behöva stöd, för 

att kunna nå målen kring vattenskydd, i konkurrensen från övriga intressen i 

samhället. Länsstyrelsen behöver stötta kommunerna i arbetet med att ta fram 

verkningsfulla åtgärder och vattenskyddsföreskrifter, särskilt för regionalt 

intressanta vattentäkter.  Kretslopp och vatten föreslår att åtgärd 17 riktad till 

Länsstyrelsen, kompletteras med ett större ansvar för Länsstyrelsen i att inrätta 

vattenskyddsområden tillsammans med kommuner. 

Under kapitel 5, ”Åtgärder för robust dricksvattenförsörjning”, tas vikten av 

tillräckliga personella och ekonomiska resurser upp, tillsammans med vikten av 

kompetens och kontinuitet i arbetet med vattenförsörjningsplanering. En 

konsekvensutredning kring finansiering inklusive en fördelning av ansvar bör 

utföras.  

Kretslopp och vatten anser att de regionalt viktiga dricksvattenresurserna som inte 

är i bruk idag och därmed inte skyddas på samma sätt som befintliga vattentäkter, 

är ett mycket viktigt område. I arbetet med att skydda och synliggöras dessa 

vattentäkter kan den regionala vattenförsörjningsplanen vara till värdefull nytta. 

Intentionen och omfattningen av det skydd som länsstyrelsen nämner behöver 

tydliggöras. För att kunna ge en vattenförekomst ett verkningsfullt skydd och 
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värdering gentemot övriga intressen, måste även potentiella vattentäkter omfattas 

av tex föreskrifter. Riksintressestatus kan vara ett sätt att ge vattenförsörjningen 

tyngd i samhällsplaneringen. Kopplat till åtgärd 17 anser Kretslopp och vatten att 

Länsstyrelsen har ett extra ansvar för regionalt utpekade resurser, samt att det är 

bra att tydliggöra Havs och vattenmyndighetens vägledningsroll här. Hänsyn 

behöver även tas till små och enskilda vattentäkter som idag saknar skydd, men 

kan ha en viktig strategisk roll.  

Åtgärd 5 och 6 bör samordnas under en åtgärd Klimatsäkring av 

vattenförsörjningen där vattenbrist hanteras (dvs. det behövs ingen egen åtgärd för 

torka). Här kan också ingå hantering av s.k. brunifiering, kvalitetspåverkan av 

råvatten med exempelvis bräddning, m.m samt det regionala perspektivet. 

I åtgärd 20 bör Boverkets roll tydliggöras kopplat till denna åtgärd.  

Kretslopp och vatten anser att åtgärd 28: Skapa forum för samverkan och 

diskussion om dricksvattenfrågor i länet är en viktig åtgärd och välkomnar detta 

initiativ.  

Förvaltningen anser även att det vore bra att tydligt referera till 

Göteborgsregionens regionala vattenförsörjningsplan, då den redan är beslutad 

inom regionen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Vid finansiering av föreslagna åtgärder kommer VA-taxan att behöva öka. I den 

regionala vattenförsörjningsplanen listas åtgärder riktade till berörda aktörer. 

Bedömningen är dock att de åtgärder som ställs till Kretslopp och vatten som VA-

huvudman i stort redan är identifierade och ingår i det långsiktiga och strategiska 

arbetet på förvaltningen. Det går att dra slutsatsen att förvaltningen ligger väl 

framme i bedömning av behoven för att säkra vattenförsörjningen, där stora 

ekonomiska investeringar kommer krävas. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Miljön och den ekologiska dimensionen bedöms gynnas av att den regionala 

vattenförsörjningsplanen genomförs. Generationsmålet om ett hälsosamt och gott 

dricksvatten för framtida generationer gynnas liksom uppfyllandet av miljömålen, 

även nya miljö- och klimatprogrammet och klimatstrategiska arbetet påverkas i 

positiv riktning av planen.  

Bedömning ur social dimension 

Att planen genomförs bedöms ha en positiv effekt på hälsa, jämställdhet, 

mänskliga rättigheter och för barn bl.a. genom att alla får tillgång till ett hälsosamt 

och gott dricksvatten.  

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen 
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§ 69 Dnr 2021-2267  
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland, 
0401/21 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remissen Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra 
Götalands län till kommunstyrelsen med följande tillägg: 
Den regionala vattenförsörjningsplanen bör även utveckla bedömningen av följderna för 
vattenförsörjningen i Västra Götaland vid en global uppvärmning.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-03-04 med bilagor. 

Tilläggsyrkande från MP och V daterat 2021-03-12. 

Ajournering 
Miljö- och klimatnämnden ajournerar mötet klockan 16.53–17.00. 

Yrkanden 
Emmyly Bönfors Jansson (C) med instämmande av representanterna från L, M, S, MP 
och V yrkar bifall till miljöförvaltningens förslag samt följande del av tilläggsyrkandet 
från MP och V: Den regionala vattenförsörjningsplanen bör även utveckla bedömningen 
av följderna för vattenförsörjningen i Västra Götaland vid en global uppvärmning. 

Peter Danielsson (D) med instämmande av Pedram Shirin Bolaghi (SD) yrkar bifall till 
miljöförvaltningens förslag och avslag på tilläggsyrkandet. 

Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på miljöförvaltningens förslag och finner att nämnden 
bifaller förslaget. Ordförande ställer därefter proposition på bifall till tilläggsyrkandet från 
Emmyly Bönfors Jansson (C) mot avslag och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs. 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-03-16 
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§ 69 forts. 
Omröstning 
Godkänd omröstningsordning är: ”Ja” för bifall till tilläggsyrkandet från Emmyly 
Bönfors Jansson (C), ”Nej” för avslag på tilläggsyrkandet. 

Följande röstar ja: Gustaf Göthberg (M), Rikard Ledin da Rosa (S), Gunvor Bergkvist (V), 
Ellen Österberg (L), Helena Norin (MP), Conny Källström (S), Lena Hammarström och 
Emmyly Bönfors Jansson (C). 

Följande röstar nej: Peter Danielsson (D), Lars Andreasson (D) och Pedram Shirin 
Bolaghi (SD). 

Miljö- och klimatnämnden beslutar med 8 röster mot 3 att bifalla tilläggsyrkandet från 
Emmyly Bönfors Jansson (C). 

Protokollsanteckning 
Representanterna för MP och V antecknar följande till protokollet: 
Remissversionen av den regionala vattenförsörjningsplanen förhåller sig för snävt till 
följderna av ett scenario på en uppvärmning mellan 3-5 grader. Förutom de konsekvenser 
som tas upp skulle sannolikt den inhemska livsmedelsproduktionen behöva öka betydligt 
beroende på minskade möjligheter till livsmedelsimport på grund av klimatförändringar. 
Förutsättningarna för jordbruk riskerar att försämras i många länder samtidigt som 
jordbruksproduktiviteten kan komma att öka i norra Europa. Ett scenario med ökad 
inhemsk livsmedelsproduktion skulle innebära ett ökat behov av vattentillförsel till 
jordbruket. En uppvärmning som i scenariot kommer att driva miljoner människor på 
flykt undan torka, svält och översvämningar. Prognosen för befolkningstillväxten bör 
även ta in detta i scenariot, då en trolig befolkningsökning skulle öka behovet av 
vattenförsörjning. Planen bör även inkludera en grundläggande omvärldsbevakning. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2021-03-19 
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Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2021-03-19. 
 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yrkande angående – Yttrande till 
kommunstyrelsen över remiss Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i 
Västra Götaland, 0401/21 
 

Förslag till beslut 
 

1. Miljö-och klimatnämndens yttrande kompletteras med följande tillägg: 
 
Den regionala vattenförsörjningsplanen bör även utveckla bedömningen av följderna 
för vattenförsörjningen i Västra Götaland vid en global uppvärmning på mellan 3-5 
grader. I ett sådant scenario kommer regionen med största sannolikhet behöva öka den 
inhemska livsmedelsproduktionen betydligt på grund av kraftigt minskade möjligheter 
till livsmedelsimport och därmed även vattentillförseln till jordbruket. Dessutom 
skulle sådana klimatförändringar medföra ett kraftigt ökat globalt migrationstryck 
vilket kan medföra en betydlig ökning av befolkningen i regionen och därigenom ett 
ökat behov av vattenförsörjning.   

 

Yrkandet 
Remissversionen av den regionala vattenförsörjningsplanen förhåller sig alltför snävt till 
följderna av ett scenario med en global uppvärmning på mellan 3-5 grader. I planen nämns 
det enbart att “Klimatförändringarna förväntas leda till att tillgången på vatten tidvis och 
regionalt minskar. De förväntas också leda till att jordbrukets vattenbehov ökar på lång sikt 
(Jordbruksverket, 2018).”  

En aspekt som saknas är att Sverige i dagsläget är i hög grad beroende av importerade 
livsmedel, där närmare 50% av vår mat är importerad [1,2]. I en betydligt varmare värld 
förväntas förutsättningarna för jordbruket i många av de länder som Sverige importerar 
mest livsmedel från försämras markant, till exempel länder som Spanien, Italien och 
Frankrike [3]. Samtidigt förväntas förutsättningarna för jordbruk i norra Europa förbättras 
[4]. Därför behöver vattenförsörjningsplanen förhålla sig till att regionen vid en global 
uppvärmning på 3-5 grader med största sannolikhet kommer behöva öka den inhemska 
livsmedelsproduktionen betydligt och därmed även vattentillförseln till jordbruket. 

En ytterligare aspekt som saknas är att prognosen för befolkningstillväxt i länet inte nämner 
att en global uppvärmning på 3-5 grader förväntas innebära ett ökat globalt 
migrationstryck. Redan år 2050 förväntas ytterligare 200 miljoner människor att drivas på 

Miljö- och klimatnämnden  
  
  

Tilläggsyrkande 
Datum 2020-03-12 
 

(MP, V) 
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flykt på grund av klimatrelaterade orsaker [5], detta ovanpå dagens 80 miljoner flyktingar 
[6]. Migrationsströmmarna kommer påverka stora delar av världen och inte allt för 
osannolikt även befolkningstillväxten i Sverige såväl som i Västra Götaland. Det innebär i 
sin tur ett ökat behov av vattenförsörjning i regionen. 

Eftersom vattenförsörjningsplanen utgår från en global uppvärmning på 3-5 grader behöver 
perspektivet vara att Sverige och Västra Götaland inte är skilda från resten av världen och 
därför bör även grundläggande omvärldsbevakning inkluderas i planen. 

 

[1]:https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-
fiske/amnesovergripande-statistik/allman-jordbruksstatistik/pong/tabell-och-
diagram/import-och-export-av-jordbruksvaror-och-livsmedel/  

[2]: https://www.svd.se/tufft-for-sverige-att-klara-maten-i-en-kris  

[3]: Pa-tal-om-jordbruk-och-fiske-Handelsutveckling-2019.pdf (s. 6) 

[4]:https://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2015/artiklar/jordbruket-
och-klimatforandringen  

[5]: https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/andrat-klimat-driver-manniskor-pa-
flykt  

[6]: https://unicef.se/fakta/barn-pa-flykt  
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 
Regional vattenförsörjningsplan för 
dricksvatten i Västra Götaland, 0401/21 

Förslag till beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande över remissen Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra 

Götalands län till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss om den regionala vattenförsörjningsplanen till 

miljö- och klimatnämnden. Vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett 

planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust 

vattenförsörjning i länet. Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för 

att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. I planen beskrivs vilka av länets 

vattenresurser som är viktiga för framtida dricksvattenförsörjning samt vilka åtgärder som 

behövs för att öka eller bibehålla robustheten i vattenförsörjningen. 

Vattenförsörjningsplanen presenterar förslag på åtgärder för en robust vattenförsörjning. 

De gäller för alla länets dricksvattenresurser, lokala såväl som regionala och nationella. 

Planens åtgärdsförslag kan summeras i fem övergripande åtgärder: 

1. Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd  

2. Tillse tillräckliga kunskapsunderlag.  

3. Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan.  

4. Skapa robusta tekniska system.  

5. Beakta sekretess och säkerhetsskydd.  

Utifrån åtgärderna presenteras åtgärder riktade till olika aktörer, däribland kommunens 

tillsynsmyndighet, som behöver genomföras för att säkerställa en långsiktig tillgång till 

råvatten i länet.  

Miljö- och klimatnämnden ser positivt på det arbete som genomförts med den regionala 

vattenförsörjningsplanen. Den fyller en viktig roll i vattenförvaltningsarbetet och kan 

därmed fungera som ett kompletterande underlag för att planera tillsynsinsatser i 

framtiden. 

 

 

Miljöförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-04  

Diarienummer 2021-2267 

 

Handläggare  

Liselotte Lindgren 

Telefon: 031-3683850 

E-post: liselotte.lindgren@miljo.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Bedömning ur ekologisk dimension utvecklas under rubriken Förvaltningens bedömning. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bilagor 
1. Remissversion av regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland, 

länsstyrelsen 

2. Bilagor till regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland, 

länsstyrelsen  
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Ärendet  
Länsstyrelsen har skickat en remiss till kommunstyrelsen rörande den regionala 

vattenförsörjningsplanen för dricksvatten. Kommunstyrelsen har skickat remissen till 

bland annat miljö-och klimatnämnden. Svar ska skickas till kommunstyrelsen senast den 

22 mars 2021.  

Beskrivning av ärendet 
Den regionala vattenförsörjningsplanenens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till 

råvatten för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100. Robust vattenförsörjning 

innebär att vattenkvaliteten är god och att det finns balans mellan vattentillgång och 

vattenbehov. Förutsättningarna för en robust vattenförsörjning i framtiden bestäms bland 

annat av hur vattentillgång och vattenkvalitet i länets vattenresurser påverkas av 

klimatförändringar. Länets framtida vattenbehov beror bland annat på befolkningstillväxt, 

näringslivsutveckling och beteendeförändringar. Hushållens vattenbehov bedöms öka till 

följd av en ökande befolkning. Näringslivets vattenbehov är svårt att prognosticera.  

Tre kategorier av viktiga dricksvattenresurser identifierats: Nationellt, regionalt och 

kommunalt viktiga dricksvattenresurser. De nationellt viktiga dricksvattenresurserna har 

mycket stor kapacitet och nyttjas av andra regioner. Tre vattenresurser i länet uppfyller 

dessa krav; Vänern, Vättern och Göta älv. De regionalt viktiga dricksvattenresurserna har 

kapacitet nog att nyttjas över kommungränser. Totalt har 28 grundvattenmagasin och 17 

sjöar bedömts som regionalt viktiga i länet. De kommunalt viktiga dricksvattenresurserna 

utgörs av mindre resurser som nyttjas för dricksvattenförsörjning idag. Dessa redovisas 

inte i planen. 

De regionalt viktiga dricksvattenresurserna som inte är i bruk idag skyddas inte på samma 

sätt som befintliga vattentäkter. I dessa fall behöver dricksvattenintresset synliggöras och 

beaktas i samhällsplanering och vid exploatering. Här behöver både kommunerna och 

Länsstyrelsen utveckla sina arbetssätt. 

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett planeringsunderlag 

som kan användas av alla som arbetar med en robust vattenförsörjning i länet. Den kan 

användas som underlag vid exempelvis planeringsarbete, rådgivning och 

miljöprövningar. Planen kan användas av kommunen för att ge inriktning för arbete med 

skydd av värdefulla vattenresurser och som ett planeringsunderlag för VA-planer, 

vattenförsörjningsplaner, översiktsplaner och detaljplaner. Planen kan också användas för 

att ge inriktning vid arbetsinsatser för en tryggad tillgång till dricksvatten i kommunen. 

Planen är även tänkt att kunna användas vid tillsyn av verksamheter inom kommunen. 

Vattenförsörjningsplanen ska även kunna användas av länsstyrelse och andra 

myndigheter.  

Vattenförsörjningsplanen presenterar förslag på åtgärder som behöver vidtas för att säkra 

en robust vattenförsörjning. De gäller för alla länets dricksvattenresurser, lokala såväl 

som regionala och nationella. Åtgärderna riktar sig till Länsstyrelsen och till länets 

kommuner. Planens åtgärdsförslag kan summeras i fem övergripande åtgärder:  
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1. Säkerställa tillgång till råvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd.  

2. Tillse tillräckliga kunskapsunderlag.  

3. Utnyttja möjligheter till samordning och samverkan.   

4. Skapa robusta tekniska system.  

5. Beakta sekretess och säkerhetsskydd.  

Ett antal åtgärder föreslås vidare i planen riktade till olika aktörer baserat på dessa fem 

övergripande åtgärder. De åtgärder som är riktade till kommunernas tillsynsmyndighet är:  

- Genomföra systematisk och regelbunden tillsyn inom vattenskyddsområden 

- Visa hänsyn till vattenskyddet vid tillsyn eller anmälan enligt miljöbalken i eller i 

anslutning till vattentäkter eller utpekade dricksvattenresurser i den regionala 

vattenförsörjningsplanen  

- Vid behov utveckla mellankommunala samarbeten 

Förvaltningens bedömning 
Miljö- och klimatnämnden ser positivt på det arbete som genomförts med den regionala 

vattenförsörjningsplanen. Att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för produktion av 

dricksvatten är av största vikt både på lokal och regional nivå.  

Förvaltningen anser att arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen kan förväntas 

ha en positiv påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag 

och Grundvatten av god kvalitet.  

Planens regionala perspektiv på våra vattentillgångar kompletterar väl det lokala 

perspektivet som finns beskrivet i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 – 

2030.  

Delmål 2, ”Göteborg arbetar för renare hav, sjöar och vattendrag”, beskriver det arbete 

som behöver göras för att nå god vattenstatus i kommunen. För närvarande pågår 

framtagandet av en åtgärdsplan för god vattenstatus för att realisera detta.   

Hittills har tillsynen för att skydda våra vattentillgångar utgått från till exempel 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för våra vattenmiljöer samt skyddsföreskrifter för 

vattenskyddsområden. Den regionala vattenförsörjningsplanen fyller en viktig roll i 

vattenförvaltningsarbetet och kan därmed fungera som ett kompletterande underlag för att 

planera tillsynsinsatser i framtiden.  

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

 

Peter Berntsson 

Avdelningschef  

 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Levande-sjoar-och-vattendrag/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Grundvatten-av-god-kvalitet/
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Yttrande till Länsstyrelsen    Bilaga 5 

Länsstyrelsens diarienummer: 14381-2017 

Till Länsstyrelsens e-tjänst: 

 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-
yttrande-i-arende.html 

 

Göteborgs Stads yttrande över Regional 
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland 
 

Göteborgs Stad ser positivt på det arbete som genomförts med den regionala 
vattenförsörjningsplanen. Att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten för produktion av 
dricksvatten är av stor vikt både på lokal och regional nivå. Göteborgs Stad bedömer att 
arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen kan förväntas ha en positiv påverkan 
på de nationella miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av 
god kvalitet. 

Koppling till lokal strategi och mål 
I förslaget till regional vattenförsörjningsplan tas viktiga delar upp som krävs för att ge 
beredskap och skydd för att täcka framtida vattenbehov. Planens regionala perspektiv på 
våra vattentillgångar kompletterar väl det lokala perspektivet som finns beskrivet i 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021 – 2030. Delmål 2, ”Göteborg arbetar för 
renare hav, sjöar och vattendrag”, beskriver det arbete som behöver göras för att nå god 
vattenstatus i kommunen. För närvarande pågår framtagandet av Göteborgs Stads 
åtgärdsplan för god vattenstatus för att realisera detta. Planen kopplar även till miljö- och 
klimatprogrammets strategi vi planerar för en grön och robust stad. 

Planens implementering och uppföljning 
Länsstyrelsen kommer att följa upp planen vart femte år eller oftare vid behov. I samband 
med uppföljningen kommer de delar av planen som bedöms inaktuella att revideras. 
Avseende uppföljning av vattenförsörjningsplanens åtgärder anges i planen att 
uppföljning bör ske årligen och att Länsstyrelsen följer upp dessa genom inhämtning av 
uppgifter från bland annat kommunerna.  

Göteborgs Stad önskar ett förtydligande avseende hur uppföljning av planen ska ske och 
vill framföra att uppföljning bör ske på ett sätt som säkerställer att de samlade besluten 
som rör VA-frågor inom kommun och Länsstyrelse går i linje med den regionala 
vattenförsörjningsplanen. Ett förtydligande bör även ske avseende beskrivning av 
spridning och implementering av planen.  

Stöd från Länsstyrelsen till kommunen 
För att VA-huvudmän ska kunna nå ett ökat vattenskydd i konkurrens med övriga 
intressen i samhället kan kommuner behöva stöd från Länsstyrelsen avseende att 
verkningsfulla åtgärder och vattenföreskrifter. Det gäller särskilt för regionalt intressanta 
vattentäkter. 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
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Regionalt viktiga dricksvattenresurser 
De regionalt viktiga dricksvattenresurserna som inte är i bruk idag och därmed inte 
skyddas på samma sätt som befintliga vattentäkter, är ett viktigt område. I arbetet med att 
skydda och synliggöras dessa vattentäkter kan den regionala vattenförsörjningsplanen 
vara till nytta. Intentionen och omfattningen av det skydd som länsstyrelsen nämner 
behöver tydliggöras. För att kunna ge en vattenförekomst ett verkningsfullt skydd och 
värdering gentemot övriga intressen, behöver även potentiella vattentäkter omfattas av till 
exempel föreskrifter. Kopplat till åtgärd 17, Inrätta vattenskyddsområden när kommuner 
ansöker samt främja arbetet genom råd och stöd till kommuner, anser staden att 
Länsstyrelsen har ett extra ansvar för regionalt utpekade resurser. Havs och 
vattenmyndighetens vägledningsroll kan tydliggöras.  

Riksintresset dricksvatten  
Göteborgs Stads dricksvattenanläggningar är en av de 28 anläggningar som Havs- och 
vattenmyndigheten pekat ut som riksintresseanspråk för vattenförsörjning enligt 3 kap 8§ 
MB. Göteborgs stad tar hänsyn till riksintresset för dricksvatten i planeringen och de 
omfattas av översiktsplanen. Göteborgs Stad noterar att Länsstyrelsen inte lyfter fram 
riksintresset dricksvatten i förslaget till regional vattenförsörjningsplan. 

Klimatsäkring av vattenförsörjningen  
I stadens arbete med klimatanpassning ingår att skapa förutsättningar för blå-gröna 
strukturer som gynnar stadens naturliga ekosystem i syftet att skapa ett mer robust och 
resilient samhälle mot klimatförändringar. Planen kan ge stöd i det arbetet med syfte att 
skapa en mer hållbar dricksvattenproduktion. Att skapa förutsättningar för blå-gröna 
strukturer och en naturanpassad samhällsutveckling är en mer kostnadseffektiv 
samhällsbyggnad som ger mindre klimatavtryck. 

Göteborgs Stad föreslår att åtgärd 5 Klimatsäkra dricksvattenförsörjningen enligt 
Livsmedelsverkets handbok för klimatanpassning samt åtgärd 6 Beredskapsplanering för 
torka samordnas under en åtgärd som kan kallas Klimatsäkring av vattenförsörjningen -
där även beredskapsplanering för torka ingår. Den kan kompletteras med hantering av 
brunifiering, kvalitetspåverkan av råvatten med exempelvis bräddning. 

Tillsyn 
Hittills har miljöförvaltningens tillsyn för att skydda vattentillgångar utgått från till 
exempel Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för våra vattenmiljöer samt 
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden. Den regionala vattenförsörjningsplanen 
fyller en viktig roll i vattenförvaltningsarbetet och kan därmed fungera som ett 
kompletterande underlag för att planera tillsynsinsatser i framtiden. 

Åtgärder riktade till kommunernas planförvaltning 
Avseende de tre åtgärderna som riktas till kommunernas planförvaltning bedömer 
Göteborgs Stad att de är omhändertagna och utförs. Dricksvattenförsörjningen inkluderas 
inom ramen för översiktsplanen, både i den nuvarande och i förslaget till ny översiktsplan 
och hänsyn tas i detaljplanering.  

Översiktsplanering och detaljplanering 
I översiktsplanen finns en karta som visar de skyddsområden runt vattentäkt, med 
särskilda föreskrifter, som finns. Områdena runt huvudvattentäkten Göta älv och 
Delsjöarna omfattas av skyddsområden med särskilda föreskrifter enligt Miljöbalken. 
Inom skyddsområdena ställs bland annat skärpta krav på hantering av avlopp, 
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bekämpningsmedel, avfall och oljeprodukter. Beslutade skyddsområden finns också runt 
grundvattentäkterna i Kvisljungeby och i Olofstorp samt runt Arlas vattentäkter vid 
Gundla mosse, Kallebäck.  

I förslaget till ny översiktsplan finns samma skyddsområden med i mark- och 
vattenanvändningskartan. Vattentäkten i Gundla mosse, Kallebäck, är tydligare markerad 
i kartan i den nya översiktsplanen än i den nuvarande.  

Följande står om dricksvattenförsörjning i förslag till ny översiktsplan för Göteborg, 
under rubriken Regionala och mellankommunala intressen, Teknisk försörjning: 
”Vattenförsörjning, energiförsörjning, avloppsvatten, avfall, täkter och schaktmassor är 
frågor av intresse för såväl Göteborg som angränsande kommuner. Vattenförsörjningen 
från Göta älv är ett gemensamt intresse för flera kommuner. För att nå en långsiktigt 
hållbar och säker leverans av dricksvatten behöver det regionala samarbetet utökas. Det är 
viktigt att planering och arbete med sammankopplingar med grannkommuner sker 
parallellt med att utredning om framtida kompletterande råvattentäkter fortgår.  

Lerums kommun utreder tillsammans med Göteborg om Mjörn kan användas som 
gemensam vattentäkt vid ett konstgjort grundvattenverk i Gråbo, eller som 
råvattenkomplement till Göteborg. Även sjön Lygnern lyfts fram i Regional 
Vattenförsörjningsplan som viktig resurs i regionalt perspektiv.”  

Under rubriken Bostäder, samhällsservice och teknisk försörjning, Dricksvatten och 
avloppshantering: ”För att möta befolkningsökning i staden samt för att öka säkerheten i 
dricksvattenleveranserna pågår omfattande kapacitetsutbyggnader på vattenverken i 
Göteborg. Stora förstärkningar behöver även genomföras på huvudvattenledningsnätet. I 
planområdet finns ett utbyggt va-system med förnyelsebehov. Hänsyn behöver tas tidigt i 
planering till va-systemet och hur detta kan påverka exploateringsekonomin i utveckling 
av en tät blandstad. Nätet för dricksvatten behöver förstärkas och förnyas, och en ny stor 
vattenledning kommer behövas öster om boulevarden, ungefär mellan Radiomotet och 
Marconimotet. I området kring boulevarden behöver även åtgärder på befintligt 
avloppssystem göras.”  

I detaljplaneringen är skyddsområdena för vattentäkt en av alla de förutsättningar som 
planarbetet tar hänsyn till.  

Samordning och samverkan  
Regional samverkan för dricksvattenförsörjning sker inom Göteborgsregionens 
kommunalförbund, GR. År 2019 aktualitetsförklarade GR den regionala 
vattenförsörjningsplanen. Samverkan för att utöka och stärka skyddsområdet för 
dricksvatten i Göta Älv och i Vänersborgsviken pågår mellan Göteborg, Kungälv, Ale, 
Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. (www.gavso.se). GR driver ett projekt kring en 
målbild för regionens framtida vattenförsörjning, HÅVAR. GR har också ett 
mellankommunalt nätverk för tjänstemän som arbetar med dricksvattenfrågor. 

Göteborgs Stad anser att åtgärd 28 Skapa forum för samverkan och diskussion om 
dricksvattenfrågor i länet, är en viktig åtgärd.  Det vore bra att tydligt referera till 
Göteborgsregionens regionala vattenförsörjningsplan,  

 
För Göteborgs kommunstyrelse 
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