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KS/2022:237 

KS § 118 
 

Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022 
– yttrande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta yttrande över vattenförsörjningsplan Dalarnas län 2022 samt 
översända yttrandet till Länsstyrelsen Dalarna. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Motivering till beslut 
Gagnefs kommun har i samarbete med Dala Vatten och Avfall AB granskat 
remissutgåvan av Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022 och 
framför därefter följande synpunkter som bör beaktas av Länsstyrelsen Dalarna.  

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarna har skickat ut ”Regional vattenförsörjningsplan 
2022” på remiss till olika aktörer i länet. Dalarnas läns regionala 
vattenförsörjningsplan syftar till att säkerställa dricksvattenförsörjningen för 
länet i framtiden. Strategiska vattenresurser synliggörs så att hänsyn kan tas 
till dessa vid nuvarande och framtida markanvändning. Ytterligare ett syfte 
med den regionala vattenförsörjningsplanen är att ge läsaren en 
övergripande bild av hur vattenförsörjningen ser ut inom länet med särskilt 
fokus på dricksvattenförsörjningen. 
 
Målen med Dalarnas läns regionala vattenförsörjningsplan är att;  

• Vattenförsörjningsintresset ska synliggöras och att planen ska utgöra ett 
tillämpbart planeringsverktyg för myndigheter, kommuner, 
verksamhetsutövare och enskilda.  

• Öka förutsättningarna för mellankommunal samverkan bland annat vid 
framtagande av kommunala VA-planer, nödvattenplaner och 
vattenförsörjningsplaner.  

• Uppfylla Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2016 – 2021 där det i 
åtgärd 4 anges att länsstyrelserna särskilt behöver utarbeta regionala 
vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna.  

 
Länsstyrelsen vill dels få in synpunkter på remitterad regional 
vattenförsörjningsplan, dels få in synpunkter på vad planen bör omfatta 
framöver. En successiv utveckling av planen kommer att ske så att den inom 
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en femårsperiod i stora drag motsvarar Havs- och vattenmyndighetens 
rapport ”Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering”. 

Bedömning 
Planen som helhet är en bra grund för fortsatt planering av arbete med 
vattenförsörjningen inom länet, men planen behöver arbetas igenom och ta 
hänsyn till framförda synpunkter. 

Yttrande över Vattenförsörjningsplan Dalarnas län 2022 
Gagnefs kommun ser att det behövs ytterligare diskussion mellan länsstyrelsen 
och huvudmän och därefter förtydliganden kring hur dialogen och skyddet av 
regionala vattenförsörjningsintressen ska gå till i praktiken. Gagnefs kommun 
anser även att det kan behövas stöd från länsstyrelsen till kommuner och 
huvudmän i arbetet med att ta ett större grepp kring reservkapaciteten i och 
mellan kommunerna, särskilt där vattenförsörjningsintressen korsar 
kommungränser och mellankommunal dialog ska föras i denna fråga. 
 
Avgränsningarna i planen är något snäva, i avseendet att ytvattenförekomster 
eller tillrinningsområden inte inkluderats. Fokuset på grundvattenförekomster 
är givetvis motiverat med anledning av att det utgör basen för länets 
dricksvattenförsörjning. Men, då planen samtidigt anger att ett ökat arbete 
behöver göras kring reservvattenkapacitet samt risker kring kvalitetspåverkan 
så anser Gagnefs kommun att ytvattenfrågan inte helt går att bortse från i 
skyddsarbetet. 
 
Gagnefs kommun instämmer i tidsperspektivet för det fortsatta arbetet med 
att utveckla planen under de kommande fem åren och förslaget om att den 
därefter överses vartannat år för att säkerställa aktualitet och relevans.  
 
En plan bör innehålla konkreta, nåbara och mätbara mål. I den utsända 
planen finns endast tre övergripande mål beskrivna som snarare är syften än 
mål, med utsänd plan. Det finns också ett antal åtgärder som är föreslagna. 
Vissa av dem skulle kunna vara mål men är exempelvis inte tidsatta. 
Målarbetet skulle kunna vara en punkt att jobba med i kommande planabete. 

Detaljerade synpunkter: 

• Sida 10 – i målen hänvisas till ”vattenförsörjningsintresse” – 
Gagnefs kommun föreslår en starkare skrivning och att det i stället 
står som ”vattenförsörjningsansvar”. 

• Sida 10 – i målen anges att den regionala planen vill öka 
förutsättningarna för mellankommunal samverkan. Även här anser 
Gagnefs kommun att dokumentet tjänar på en tydligare skrivning och 
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föreslår att det helt enkelt skrivs ut att samverkan ska ske för att realisera 
planen. 

• Sida 33 – två industrier omnämns som konsumenter av allmänt 
dricksvatten i länet och beräknas tillsammans stå för ca 10% av den totala 
förbrukningen. Det kan här även vara relevant att nämna att det även 
inom länets kommuner finns annan industri vars konsumtion kan få stora 
konsekvenser för övriga konsumenter i händelse av ökad produktion vid 
kris (tex. Orkla) eller vattenbrist, i förhållande och proportion till 
mängden vatten som produceras i den enskilda kommunen. 

• Vidare är det är önskvärt att varje kommun tar fram en siffra som visar i 
vilket spann (%) industrin brukar det kommunala dricksvatten i stället för 
att namnge specifika verksamheter i några av kommunerna. Förtydliga 
vilka verksamheter som ingår i begreppet industri. Särskilj företag som 
bedrivs privat och offentlig samhällsservice som sjukvård. 

• Sida 31 formulera om meningen ”kommunen alternativt ofta via det 
kommunala driftbolaget” 

• Sida 71 Lägg till ordet ”kommunal” VA-huvudman 

• Sida 71 första rutan: Flytta hela texten till en ”generell 
princip/ståndpunkt” – texten är mer av en värdegrund.  

• Sida 71 första rutan: Identifiera och planera för framtida behov och 
säkerställa de regionala/kommungemensamma behoven. 

• Sida 71 ruta 2: byt ordet allmänhet till inom verksamhetsområde 

• Sida 72 ruta 4: Hur formuleras huvudmannens ansvar i denna 
ansvarsfråga/planering, lägg ev. till ansvar på sida 71 (jmf. med avfalls 
ansvar för avfallsplan (kan enskilda lösningar jmf med verksamheter)) 

• Sida 72 första rutan: Flytta hela texten till en ”generell 
princip/ståndpunkt” – texten är mer av en värdegrund.  

• Sida 72 byt ordet ”allmänheten” till: sprida information till de enskilda 
fastighetsägarna med egen brunn, föreningar med egen vattentäkt samt 
verksamhet med egen vattentäkt 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-09-09, 4 sidor. 

Remiss – Regional vattenförsörjningsplan för Dalarnas län 2022, remiss, 
Länsstyrelsen Dalarnas län, 2022-05-31, ärendebeteckning 536-2322-2022, 
3 sidor. 

Regional vattenförsörjningsplan Dalarnas län (rapport 2022:12), 
samrådsversion – maj 2022, Länsstyrelsen Dalarnas län, 92 sidor. 
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Underlag 
Synpunkter på remissen Regional Vattenförsörjningsplan för Dalarnas Län, 
Dala Vatten och Avfall AB, 2022-09-07, 3 sidor. 

Lagrum 
Redovisade på olika ställen i planen. 

Protokollsutdrag 
Länsstyrelsen Dalarnas län 
Dala Vatten och Avfall AB 
 

 


