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Remiss: Regional Vattenförsörjningsplan för
Jönköpings län 2020-2050 (med utblick till år
2100)
BAKGRUND

I Länsstyrelsens uppdrag ingår bland annat att ta fram en regional vattenförsörjningsplan
för länet. Nu ges möjlighet att ge synpunkter på ett förslag till sådan plan.
Det är en utökad vattenförsörjningsplan som omfattar flera miljömål, inte bara
dricksvatten. Den ska utgöra underlag för planläggning och beslut som kan påverka
vattentillgången i länet i flergenerationsperspektiv. Det är därför viktigt att politiker och
beslutsfattare, plan-, klimat-, miljöhandläggare med flera, så väl som VA-ansvariga,
tar vara på möjligheten att tycka till om och svara på remissen.
Under perioden 19 mars 2021 till och med 31 maj 2021 ges möjlighet för alla som vill att:
•

lämna synpunkter på rapporten med dess utpekade vatten, samt

•

svara på de föreslagna åtgärder som din organisation kan bidra med att genomföra.

Den regionala vattenförsörjningsplanen har identifierat vattenobjekt (sjö, rinnande vatten
samt grundvatten) som för olika värden och intressen bedöms som angelägna att planera
såsom viktiga för länets framtida vattenförsörjning. Avsikten är att planen ska utgöra
underlag för lokala åtgärder som säkerställer utpekade vattenobjekt och införs i andra
planer som bidrar till att säkerställa vattenbehoven i framtiden. Vattenförsörjningsplanen
ersätter en tidigare plan från 2015.
Remissen består av:
1. Rapport: skriven på ett tillgängligt vis utan detaljer (detaljerad version innebär
begränsad spridning pga sekretess)
2. Tre bilagor som innehåller a) specifika vattenförekomster, b) kartor, samt c) möjliga
åtgärder för att uppfylla målen i planen.
3. GIS-filer över utpekade vattenförekomster: Filerna skickas på begäran då de
betraktas som arbetsmaterial med reglerad informationsklass.
HÄR HITTAR DU REMISSEN OCH SÅ HÄR SVARAR DU

Ladda ner remissversion med tillhörande bilagor och svarsmall (excelfil) från
Länsstyrelsens webbplats: (https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/omlansstyrelsen-i-jonkopings-lan/remisser.html) (direktlänk). Här hittar du även det
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webbformulär som du sedan digitalt kan fylla i dina remissvar i. Man kan även svara med
hjälp av svarsmallen (excelfil) via mail.
Det finns möjlighet att få GIS-skikt med utvalda vattenförekomster tillsända er digitalt – se
kontaktuppgifter i detta brev.
1. Svara gärna i kapitelvis ordning. Använd gärna nedanstående frågor som
stöd.
A. Kapitel 2: Inledning
Är målen för vattenförsörjningsplanen nåbara inom uppsatt tid? Borde något mål
tidigareläggas?
B. Kapitel 3: Länets förutsättningar
Behövs ytterligare utläggning eller avsnitt för att ge en oerfaren läsare basförståelse för
vattenförutsättningarna i länet?
C. Kapitel 4: Vattenbehov och användning
Det är många siffror, andelar och procent i kapitlet. Är det rätt detaljnivå för
målgruppen? För mycket/för lite information?
D. Kapitel 5. Regionalt viktiga vattenresurser
Rapporten visar på sammanfallande intressen men inte på prioriteringar. Är det viktigt
med prioriteringar?
E. Kapitel 6: Bedömning av hot och risker
Finns det något som inte är relevant? Eller ytterligare hot och risker?
F. Kapitel 7. Möjliga åtgärder för säkra vattenförsörjningen:
De åtgärder som föreslås - är de realistiska? Har de avsedd effekt?
G. Kapitel 8. Behov inför kommande uppdatering och revidering
Är förslagen relevanta? Något som är mer angeläget? Saknas något?
2. Ange dina övriga synpunkter på rapporten i sin helhet, både generella och
detaljerade. Exempelvis:
• Är rapporten begriplig (språk, upplägg, detaljeringsgrad) och tillräckligt
underbyggd för de föreslagna objekten? Notera att detta är en övergripande
version som ska kunna delas fritt och inte ska innehålla känslig information.
Sådana tillägg som kan betraktas som känsliga är planerade i en detaljerad
version med begränsad spridning.
• Hur lätt/svårläst är rapporten? Är visuella element (figurer mm) läsvänliga
vad gäller färg, storlek, skärpa etc.
• Är avsaknad av underlag om vissa vattenbehov (kunskapsbrist) avgörande?
• Detta är en utökad plan som ska bidra till vattenförsörjning i stort, inte
enbart dricksvatten. Är detta angreppsätt för vattenförsörjning rimligt eller
övermäktigt?
• Ser ni nytta med underlaget i planen? Vad är mest användbart? Generella
tankar? Åtgärder? GIS-skikt?
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Svar önskas senast den 31 maj 2021 i det digitala svarsformuläret eller med e-post till
Länsstyrelsen: jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 536-10306-2019.
(https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/om-lansstyrelsen-i-jonkopingslan/remisser.html) (direktlänk).
Remissinstanser är välkomna att kontakta Länsstyrelsen med frågor under remisstiden och
att diskutera förslag till urvalet av vatten och åtgärder.
Kontaktperson är:
Nina Jonsson, 010-22 36 251 Nina.f.jonsson@lansstyrelsen.se

Per Hallerstig
Chef Naturavdelningen
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Sändlista
Samtliga kommuner i länet
Angränsande länsstyrelser
Angränsade kommuner
Branschorganisationer (LRF, Skogsindustrierna, Svenskt Vatten)
Föreningar, förbund och organisationer (Naturskyddsföreningen Jönköping,
Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Civilförsvaret,
Hushållningssällskapet)
Myndigheter (Boverket, Försvarsinspektören för hälsa och miljö,
Försvarsmakten, HaV, Jordbruksverket, Livsmedelsverket,
Naturvårdsverket, MSB, SGU, Skogsstyrelsen, SMHI, Statens
veterinärmedicinska anstalt, Södra Östersjöns vattendistrikt, Trafikverket,
Västerhavets vattendistrikt)
Region Jönköping
Regionala företagarorganisationer (Företagarna Jönköpings län,
Handelskammaren Jönköpings län, Nuvab, Svenskt näringsliv Jönköpings
län)
Räddningstjänsten
Vattenråd i Jönköpings län
VA- och energibolag i länet

