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ü Bakgrund – varför gjordes detta

ü Processen – hur gick det till

ü Förslag – utredningens slutsatser

ü Vad har hänt sen?



Sydvatten – bildat ur ett behov av
samordning för att möta behoven i
en växande region

• 1949 Vombsjön

• 1963 Ringsjön

• 1966 bildades Sydvatten (5 kommuner)

• 1975 påbörjades Bolmentunneln

• 1987 invigdes Bolmentunneln



Nya utmaningar…

• Befolkningstillväxten i regionen
fortsätter

• Klimatförändringar
– Direkt påverkan på kvalitet
– Ökad vattenanvändning

• Ökad konkurrens mellan olika
mark- och
vattenanvändningsintressen



Mål och syfte med utredningen Klimatsäkert Vatten

– Ta ett helhetsgrepp kring
vattenfrågan - hela
sötvattenresursen - ur ett
brett samhällsperspektiv

– Väcka diskussion, öka
medvetenheten, lyfta
vattenfrågan politiskt

– Presentera konkreta förslag
på lösningar för en mer
holistisk och hållbar
vattenförvaltning



Medverkande – ett brett samhällsperspektiv



Process

Intervjuer

Internationell
utblick

Bransch-
jämförelser

Bearbetning
Syntes

Presentation av
rapport med förslag

Almedalen
3 juli 2019

Genomgång av
genomförda och

pågående
utredningar

Organisatoriskt
förslag

Lagförslag
Rapport

Höst
2018



Frågeställningar vi samtalade om

• Vilka problem och utmaningar ser de olika intressenterna med dagens och
morgondagens vattenförsörjning?

• Vilka möjligheter till lösningar ser de olika intressenterna?

• Var är flaskhalsarna? Vilka är hindren?

• Vad behövs för att problemen ska kunna lösas? Vilka förändringar krävs?



Behov

Hinder
Möjligheter

Förslag



Anneli Hulthén,
Landshövding, Skåne

Jakob Granit, GD,
Havs- och
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Lena Söderberg, GD,
SGU

Annica Sohlström, GD,
Livsmedelsverket

Kristina Yngwe (C),
ordf. Miljö- och
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Sara Sundquist,
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Livsmedelsföretagen

Karin Lexén,
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• Jörgen Johansson, VD
• Jenny Åström, ÅF (numera Sydvatten)



Vi behöver kunna planera för en optimalt värdeskapande
vattenanvändning. Det innebär att kunna:

• Planera för och fördela den gemensamma resursen:
– Vem har rätt till vad, vem ska leverera vad till vem, rätt vatten till rätt

sak
– Från kvalitetsfokus till helhetsgreppet och 2030-perspektivet kring

vattenfrågan

• Planera för en större variation i väder och förändrad
befolkningsmängd:

– Extremväder, både för mycket vatten och för lite vatten
– Glesbygd och urbanisering

• Planera för en krisberedskap för de mer långsamma förloppen
som kan bli mer påfrestande för samhället:

– Möta behov då det inte finns tillräckligt med vatten vid en tidpunkt
och/eller på  en plats



De mest tydligt framträdande gemensamma hindren
utifrån alla aktörer i värdekedjan handlar om

• Fragmenterad kunskap och medvetandegrad
• Vem bestämmer och prioriterar?
• Kunskap och data om nivåer, uttag och

användning
• Saknas ett ekonomiskt och upplevt värde på

vatten
• Kommunernas förmåga att hantera VA-

uppdraget
• VA-lagstiftningens utformning

Helhetsbilden saknas!



Användning av vatten
• Ökad medvetenhet och

kunskap
• Spara, effektivisera,

återcirkulera, olika vatten till
olika ändamål, etc

• Utveckla samverkan och dialog

Skapa förutsättningar och drivkrafter
• Politik
• Ansvarsfördelning och förvaltning
• Planering
• Värde på vatten
• VA-lagstiftningen



Våra förslag på holistisk vattenförvaltning

Sammanhållen
vattenpolitik

(i ett department)

Planering och åtgärder
utifrån vattnets naturliga

rörelse (avrinningsområde)

Transparent och känd
fördelning / prioritering

mellan olika
vattenanvändare vid

normaltillstånd och olika
typer av klimatscenarior

En avgift för vattenuttag

Kända och tillgängliggjorda
data om tillgång på vatten i

realtid och lång sikt

Mellankommunal
samverkan gällande VA-

frågor

Förtydligat ansvar men
samtidigt utökade

möjligheter att hantera
skyfallsproblem i urban

miljö

Finansiering av lösningar
för skyfallsproblematik via

en klimatsäkringsavgift

Nationellt

Regionalt

Lokalt



Lagförslag – kommunernas förutsättningar för VA-uppdraget

VAD VAR
ü Krav på mellankommunal samverkan gällande VA-frågor

ü Utvidgat kommunalt samhällsuppdrag som omfattar
skyfallsproblematik:

• Säkerställa möjlighet till finansiering av lösningar
• Krav på att VA-huvudmannen ska utföra åtgärder
• Upprätta plan för dessa åtgärder som antas av KF
• Länsstyrelsen utför tillsyn

ü Finansiering av lösningar för skyfallsproblematik via en
klimatsäkringsavgift

Lagen om allmänna
vattentjänster

Lagen om allmänna
vattentjänster samt plan- och
bygglagen

Lagen om allmänna
vattentjänster



Vattenanvändare
(stad, industri, lantbruk, natur)

Funktion för planering och åtgärder

Transparent och känd fördelning /
prioritering vid normaltillstånd och
olika typer av klimatscenarior

Avgift för uttag av vattenKänd och tillgängliggjord
data om tillgång på vatten på
kort och lång sikt

Principbild för holistisk och hållbar vattenförvaltning i ett avrinningsområde:

Bl a
SMHI,
SGU



Räkneövning:
Om den föreslagna avgiften för uttag till
vatten sätts till exempelvis 10 öre per

kubikmeter blir det 200 miljoner kronor
per år från hushållens och industrins

användning till åtgärder inom
vattenförvaltning inklusive dess

organisation.

För ett medelhushåll i Sverige innebär
det drygt 10 kr extra i VA-avgift per år.



ü Många mål motsägelsefulla

Helhetssyn

ü Små steg, även om de var och en går i rätt riktning,
räcker inte

Stora transformativa steg och
systemändringar

De globala målen för hållbar utveckling
– första stora utvärderingen

Formas-utlysning: ‘Att förverkliga
de globala hållbarhetsmålen’



Policylab
med medverkande från

hela värdekedjan

Sveriges
Vatten-
budget

Legala
verktyg för

att prioritera
mellan

användare

Konstruktion
och nivå av

en
vattenuttags-

avgift

Vatten-
förvaltning i

ett
avrinnings-

område

Detta vill vi testa:



Feb 2020: HaV startar
dialoggrupp om hållbar
vattenresursförvaltning



Kontakt:
Jenny Åström, Hållbarhetschef Sydvatten
jenny.astrom@sydvatten.se

Ladda ned rapporten och lyssna på våra intervjupersoner i korta klipp på

www.sydvatten.se/klimatsakert-vatten/

Ladda ned rapporten och lyssna på våra
intervjupersoner i korta klipp på
www.sydvatten.se/klimatsakert-vatten/
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