
Välkomna hit!

Kunskapsdag om enskilt dricksvatten



Kunskapsdag kring enskilt dricksvatten

Hur kan kommunen verka för långsiktig planering för 

hållbar vattenförsörjning?

Liselotte Löthagen, Södertälje kommun (Liselotte.Lothagen@sodertalje.se)

Helfrid Schulte-Herbrüggen, Ecoloop AB (helfrid@ecoloop.se)

Vad har 
kommunen för 

ansvar?

Vad behöver 
kommunen veta om 
enskilt dricksvatten?

Vad kan man 
ställa för krav?

Vad säger 
forskningen?



Tid Tema

10.10 – 10.20 Enskilt dricksvatten i svenska kommuner
Helfrid Schulte-Herbruggen, Ecoloop

10.20 – 10.35 Enskilt dricksvatten i Södertälje kommun
Liselotte Löthagen & Tage Gripenstam, 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 (plan 1)

13.00 – 13.30 Vattenförvaltning  för dricksvatten och miljö
Herman Carr, Länsstyrelsen

13.00 – 13.30 Enskilt dricksvatten – ansvarsfördelning. Vilket ansvar har kommunerna?
Pär Aleljung, Livsmedelsverket

13.50 – 14.30 Juridik kring enskilt dricksvatten
Jonas Christensen, Ekologen Miljöjuridik AB

14.30 – 15.15 Diskussion med föreläsare och publik
Kommunernas möjlighet att arbeta proaktivt med enskilt dricksvatten
Leds av Mats Johansson

15.15 – 15.30 Avslutning och sammanfattning av dagen



◼ kunna bedriva en hållbar VA-planering i befintlig bebyggelse

◼ veta vilka andra vattenanvändare det finns (som inte är boende)

◼ kunna bedöma var det är lämpligt med mer bebyggelse på landsbygden

◼ uppfylla de krav från vattenmyndigheten som åligger kommuner

Södertälje behöver mer kunskap om enskilt 

dricksvatten för att 
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Mentimeter - fråga

- Vi har bra kunskap om 
enskilt dricksvatten i min kommun!

https://www.mentimeter.com/s/82dbd9b3c03b156727ad30fc04f7af4d/243fd60ccaad/edit


Enskilt dricksvatten i svenska kommuner

Helfrid Schulte-Herbruggen, Ecoloop



1,2 miljoner fast boende har 
enskilt dricksvatten i Sverige



Ek et al. 2008 SSI Rapport 2008:15

Uran i 
grundvatten

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-uranstralning.html



Kandidatexamen, Linn Andersson

Enskilda brunnar är 
utanför kommunens 

ansvarsområde
Det råder stor 

kunskapsbrist, både hos 
ägarna och kommunen

Vattenbrist: extra rådgivning, 
tappvattenkranar mm

Någon form av rådgivning
(hemsida, lokaltidning, kampanjer, 

provtagning)



Österåker kommun

http://www.osteraker.se/boendemiljo/enkaterochspecialsidor/testadittvatten.4.6fdc263a153e5210a2413ed.html

Provtagning
Bedömning 
Åtgärder

Exempel av kartläggning i Österåker kommun



Värmdö kommun

• Kommungemensamt GIS-skikt, förvaltningsövergripande (va, plan, miljö)

• Syftet: etablera intern kommunikation (tjänsteperson nivå)

För att förenkla handläggning, 
planering, beslut och  svara på 

remisser

vattenfrågan är 
avgörande för prioritering 
av vilket område som ska 
få tillgång till vatten och 

avlopp
Vi behöver baskunskap 

för vårt arbete som 
tillsynsmyndighet

Mätdata (kvantitet och 
kvalitet) för att bedöma 

allvaret vid tecken på 
vattenbrist

Rådgivning till 
enskilda



Öka precision av 
beräkningar med 
kompletterande 

mätdata

Trender över tid

Vattnet är slut!



Gotland

Ön med vattenbrist





Resultat från regionalt projekt, Sthlm län

Fråga SMOHF SRMH Vallentuna Österåker Huddinge Södertälje 

Brunnar 13 000 2000 3000 5500 1500 6000

Datahantering Cl i excel. pdf pdf excel pdf ovisst

Visualisering Nej Nej (Cl) Nej Ja, GIS Nej Nej

Hur mäter vi status av enskilda brunnar? Nyckeltal och åtgärdstakter



Förstudie för strategiskt arbete med vattentillgång, användning och kvalitet av 
enskilda brunnar, Södertälje kommun

• Kunskapsdag

• Intervjuer

• Intern workshop

→ förslag på strategi för Södertälje att
hantera enskilt dricksvatten

Period: dec 2019 – okt 2020



Enskilt dricksvatten i Södertälje kommun

• Tage Gripenstam, Södertälje kommun

• Liselotte Löthagen, Södertälje kommun
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VA-verksamhetsområde VA       VA-verksamhetsområden i

i Södertälje



◼ kunna bedriva en hållbar VA-planering för befintlig bebyggelse

◼ I VA-planen finns åtgärden ”Ta fram underlag till en vattenförsörjningsplan för enskild vattenförsörjning”.

◼ veta vilka andra vattenanvändare det finns (som inte är boende). 

◼ Exempelvis lantbruk och trädgårdsodling samt turism

Södertälje behöver mer kunskap om enskilt 

dricksvatten för att 
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◼ kunna bedöma var det är lämpligt med mer bebyggelse på landsbygden

◼ 20 000 bostäder fram till 2036 – hur mycket på landsbygden? Utbyggnadsstrategin, vad säger den? 

◼ uppfylla de krav från vattenmyndigheten som åligger kommuner

◼ Miljökvalitetsnormer för vatten 

◼ ÅTGÄRD 5 Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 

dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt

1) anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 

personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn
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Södertälje behöver mer kunskap om enskilt 

dricksvatten för att



Mentimeter

- Var ska enskilt dricksvatten höra hemma? 

Blå: miljökontor, gul:VA, grön:plan, SBK, rosa:kommunledning, lila:annan plats

https://www.mentimeter.com/s/82dbd9b3c03b156727ad30fc04f7af4d/243fd60ccaad/edit


Diskussion och syntes
- Kommunens möjligheter att arbeta proaktivt med 
enskilt dricksvatten

- Pär Aleljung

- Jonas Christensen

- Liselotte Löthagen



Möjlighet till extern 
finansiering 

- Åtgärder för en tryggad 
tillgång till dricksvatten



”Paraplyprojekt” enligt LOVA-modell !?

Exempel på projekt som kan ingå:

- Kartläggning enskilt dricksvatten

- ”100-provtagning”

- Utvärdering av reningsteknik/avsaltning

- Återanvändning av dagvatten,
BDT-vatten osv.

- Vattenbesparing (teknik, kommunikation)

- Annat

Nyfiken? Kontakta LSt!



vattenbesparing och 
avsaltning

Välkomna på seminarium och workshop!

Dagen kommer innehålla resultat från två projekt: 
- Vattenbesparing genom tekniklösningar och 
regnvattenanvändning
- Exempel på avsaltningsanläggningar för hushåll och mindre 
sammanhang.

Frågor/anmälan: Caroline Holm (caroline@wrs.se) eller Helfrid 
Schulte-Herbrüggen (helfrid@ecoloop.se).

Spara datumet!
Tisdag den 2:a juni 

2020
webinarium



Tack för idag! 

• Dokumentation på www.ecoloop.se

• Rapport från projektet höst 2020

http://www.ecoloop.se/

