
Välkomna till kunskapsdag om enskilt dricksvatten! 

- 10 mars i Södertälje 

 

 

Plats: Södertälje kommun (Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje), salen ”demokratin” på plan 1. 

Tema: Hur kan kommunen verka för långsiktig planering för hållbar vattenförsörjning?  

Vilken är tillgången och kvaliteten på enskilt dricksvatten.  

Målgrupp: avdelningar inom kommunen som berörs av eller arbetar med (enskilt) vatten: Plan, 

bygglov, miljö -och hälsa, VA, förtroendevalda politiker, forskare, myndigheter som arbetar med eller 

berörs av enskilda vattenfrågan. 

Syftet med denna kunskapsdag är att från myndigheter och nationella experter höra mer om 

kunskapsläget rörande vattentillgång och kvalitet om grundvatten och ha ett särskilt fokus på enskilt 

dricksvatten. Vi kommer diskutera hur kommunen kan kartlägga nuläget för att proaktivt kunna 

verka för hållbar vattenanvändning ur perspektivet människors hälsa och miljö.  

Vi kommer också att diskutera kommunens ansvarsområden utifrån miljöbalken, plan -och 

bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster och livsmedelstillsynen. 

 

Anmäl dig via epost till: helfrid.schulte-herbruggen@ecoloop.se senast den 2 mars! 

Frågor kan ställas till Helfrid Schulte Herbruggen 070 – 373 51 96 / Mats Johansson 070 – 650 00 51 
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Bakgrund: Trots att en stor andel av Sveriges befolkning (10%) hämtar sitt vatten från enskilda 

brunnar är kunskapsunderlaget rörande tillgång och kvalitet bristande. Detta blir särskilt 

problematiskt bland de kommuner där en stor andel är beroende av enskilt vatten och som har hög 

befolkningstillväxt. Detta är tydligt i flera av Sveriges kust -och skärgårdskommuner, men också i 

kommuner som drabbats av vattenbrist och sinande brunnar de senaste åren.  

I Södertälje kommun finns ett stort intresse av att bo och verka på landsbygden. För att kunna 

planera och ta bra beslut, framförallt när det gäller grundvatten och enskilt vatten, har kommunen 

behov av kunskapsunderlag som omfattar både kvantitet och kvalitet, liksom en uppskattning av hur 

vattenförbrukningen ser ut idag. För att bedöma om marken är lämplig för ny bebyggelse enligt plan 

och bygglagen (PBL) och för att kunna uppfylla ansvaret för att ordna vatten enligt ”Lagen om 

allmänna vattentjänster” (LAV) behövs ett nytt planeringsunderlag.  

Kunskapsdagen är en del av projektet ”Förstudie förstrategiskt arbete med vattentillgång, 

användning och kvalitet av enskilda brunnar, Södertälje kommun” som finansieras av Länsstyrelsen i 

Stockholms län. 

Tid Tema 

9.30 – 10.00  Ankomst; kaffe o macka 

10.00 – 10.10 Välkomna! Bakgrund till kunskapsdagen 

Liselotte Löthagen, Södertälje kommun 

Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop 

10.10 – 10.20 Hur arbetar svenska kommuner med enskilt dricksvatten? 

Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop 

10.20 – 10.35 Enskilt dricksvatten i Södertälje kommun 

Tage Gripenstam & Liselotte Löthagen, Södertälje kommun 

10.35 – 11.10 Grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning 

Calle Hjerne, SGU 

11.10 – 11.40 Utmaningar och risker kopplade till enskilt dricksvatten i Stockholms län 

prof Bo Olofsson, KTH 

11.40 – 12.00 Frågor och diskussion  

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.25 Vattenförvaltning för dricksvatten och miljö 

Herman Carr, Länsstyrelsen 

13.25 – 13.50 Enskilt dricksvatten – ansvarsfördelning 

Vilket ansvar har kommunerna? 

Pär Aleljung, Livsmedelsverket 

13.50 – 14.30 Juridik kring enskilt dricksvatten 

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB 

14.30 – 15.15 Diskussion med föreläsare och publik  

- Kommunernas möjlighet att arbeta proaktivt med enskilt dricksvatten 

Leds av Mats Johansson, Ecoloop 

15.15 – 15.30 Avslutning och sammanfattning av dagen  

Liselotte Löthagen, Södertälje kommun 

Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop 

 


