
Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län

- status ett år senare

• Beslut om RVP i kommunerna

• Strategiska samtal

• Arbete med åtgärder



24 kommuner har beslutat 

att ställa sig bakom planen:

Danderyd

Ekerö

Haninge

Huddinge

Järfälla

Lidingö

Nacka

Norrtälje

Sigtuna

Sollentuna

1 kommun har beslutat att inte 

ställa sig bakom planen:

NykvarnSolna

Stockholm

Södertälje

Upplands-Bro

Upplands Väsby

Vallentuna

Värmdö

Österåker

Salem

1 kommun har meddelat att 

de avvaktar med beslut:

Botkyrka

Nynäshamn

Sundbyberg 

Tyresö

Täby

Vaxholm

Kommunernas ställningstaganden



Del 2
▪ Mål och strategier 

▪ Prioriterade dricksvattenresurser

▪ Åtgärder



Mål för dricksvattenförsörjningen



Del 2



Av regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Havs- och 

vattenmyndigheten samt av förordning om statligt stöd till åtgärder för en 

bättre vattenhushållning framgår att högst 45 000 000 kronor, får 

användas till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre 

tillgång till dricksvatten. HaV har efter uppdrag från regeringen fördelat 

45 000 000 kronor till länsstyrelserna. 

Anslagsposten får användas för åtgärder i frågan om:

▪ vattenskyddsområden, 

▪ vattenbesparing, 

▪ framtagning av kunskaps- och planeringsunderlag, 

▪ investering i ny teknik 

▪ eller andra åtgärder för en bättre tillgång till dricksvatten. 

▪ Medel får även användas av länsstyrelserna för arbete avseende 

samma ändamål samt för kommunikation och administration av 

bidraget. 

Syftet är att stärka länsstyrelsernas arbete för bättre vattenhushållning 

och tryggare tillgång till dricksvatten. 

Bidraget kan vara högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av 

kostnaden för de stödberättigade åtgärderna.

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten









240 miljoner kronor ytterligare satsas på åtgärder för havs- och 

vattenmiljö

• en ökad satsning mot övergödning (inkl LOVA) men även åtgärdssamordnare och pilotområden (mkt 

till lst)

• satsningar för att den nya lagstiftningen om att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor ska 

kunna genomföras (främst till lst)

• uppdrag att utreda ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i 

Östersjön inkl. möjligheten till utsläppshandel (RU HaV)

• ytterligare förstärkning av vattenskyddsområden (mkt till lst)

* Även satsningar på 1:4 och 1:2 



Restaureringsbehovsinventering

» HaV ger bidrag till länsstyrelserna om restaureringsinventering

» En del av dessa kommer vi att finansiera under 2020

» Syftet är också att skaffa underlag för en nationell restaureringsstrategi

» En strategi ger underlag för samordning på avrinningsområdesnivå

» En strategi ger också underlag för helhetsgrepp av restaurering- och åtgärdsprojekt samt med projekt i 

samband med NAP

» En strategi ger också möjligheter att planera för källa-till-hav-perspektivet

» Det kräver mer samarbete mellan länsstyrelser, mellan kommuner.



Tack!

www.lansstyrelsen.se/stockholm


