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Enskild dricksvattenproduktion
Denna samverkan initierades av Elisabet Dagreus och Frida Wolme, Norrtälje kommun, hösten
2018 och har godkännts av styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län.
Du som vill delta i samverkan inom området anmäler dig via miljosamverkanstockholm.se.

Syftet med samverka
Dricksvattenfrågorna kommer alltmer i fokus och det finns ett stort behov av att ta fram
underlag för hur dessa frågor ska hanteras. Det gäller dricksvattenproduktion under 10
kubikmeter per dygn, dvs. enskild dricksvattenproduktion.
Vid ansökan om förhandsbesked remitteras dessa frågor till miljö- och hälsa. Den fråga som ska
besvaras är om det går att ordna en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning för kommande
fastigheter i ett område som ligger utanför område med kommunal vattenförsörjning. Uttag av
dricksvatten ska kunna ske utan att de påverkar befintliga fastigheter negativt. Idag används ofta
provpumpning som en metod för at besvara frågan. Bland entreprenörer råder det delade
meningar om hur en provpumpning ska genomföras och det är svårt för att inte säga omöjligt att
få svar från myndigheter och forskare om vilken metod/undersökning som besvarar frågan om
det finns tillräckligt med dricksvatten.
Via de överklaganden som görs i dessa ärenden kommer tydliga signaler från Länsstyrelsen
med kravställan på hydrogeologiska undersökningar som tar hänsyn till klimatvariationer och
saltvatteninträngning över tid. Dessa krav upplevs som för högt ställda och i de fall då dessa
överklagats till MMD så har de avslagit Länsstyrelsens beslut.
Det finns ett behov av att ha ett forum där dricksvattenfrågor ur detta perspektiv tas upp.
Frågan berör även de som jobbar med detaljplaner och bygglov samt de som arbetar med
lantmäteriförrättningar.

Mål med samverkan
Samverkan ska skapa förutsättningar ör en samsyn och ta fram metoder som på bästa sätt
besvarar frågan om långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning för de som inte kan ansluta till
kommunalt VA.
Antalet återvisningar från länsstyrelsen på pga. bristande utredning från kommunens sida ska
minska.
Gemensamma rutiner och checklistor samt handläggarstöd ska tas fram.
Det behöver fastställas vilka krav som är rimliga att ställa när de gäller undersökningar som ska
säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning.
Frågeställningar gällande krav på anmälan vid upptag av ny dricksvattentäkt behöver också
behandlas.
Ett forum där dricksvattenfrågor kan diskuteras ska skapas samt möjlighet för
kompetensutveckling inom området för miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Metod och avgränsning
Projektet avgränsas till dricksvattenförsörjning för 1-2 hushåll.
Samverkan sker genom möten, diskussionsforum, studiebesök samt seminarium.

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Samverkansgruppens bemanning
Stockholms län.

Projektledare för samverkan
Frida Wolme, Norrtälje kommun, Bygg- och miljökontoret, frida.wolme@norrtalje.se.

Tidsinsats för deltagare i samverkan
Lämpligt antal möten, runt 10 mötestillfällen.

Start för samverkan och tidsplan
Start 2018-12-04.
Slut 2019-12-04.

Ekonomi
Kostnad för lokal för seminarium, studiebesök och föreläsare

Implementering
Genom tydliga och klara riktlinjer för hur ett arbete för en långsiktigt hållbar
dricksvattenförsörjning ska säkras för de som inte kan få kommunalt vatten blir
ärendehanteringen snabbare och enklare och med en samsyn ställs samma krav på
undersökningar oavsett var man bor i Stockholms län.

Utvärdering
Färre överklaganden
Snabbare ärendehandläggning
Tydligare och klarare riktlinjer för handläggare, entreprenörer, brunnsborrare och
fastighetsägare.

Kommentar
Det finns generellt sätt väldigt lite material inom detta ämnesområde. Gotland är ett exempel på
kommun som har kommit långt i detta arbete.

Samverkansförslaget lämnat av
Elisabet Dagreus och Frida Wolme, Norrtälje kommun.
Läs mer på miljosamverkanstockholm.se.
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