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KS § 125 Regional Vattenförsörjningsplan för 
Jönköpings län 2020-2050 (med utblick till år 
2100) 

Dnr KS 2021/256 

Beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

att övergripande ställa sig positiv till remissversion av regional 
vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 2020-2050 (med utblick mot 2100) och 
lämna bifogad svarsfil som remissvar från Aneby kommun, samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 

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.   

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 på grund av 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.

Aneby kommun uppfattar remissversionen av regional vattenförsörjningsplan 
som väl genomarbetad och informativ. Planen är angelägen och ett viktigt 
dokument och instrument i den kommande och framtida planeringen såväl 
regionalt som kommunalt. Kommunen bedömer också översiktligt att 
åtgärdsförslagen i bilaga 3 är möjliga att genomföra. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 
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Beslutsunderlag 

Remissversion regional vattenförsörjningsplan 2020-2050 
Missiv till remissen 
Svarsmall Aneby kommun 
Tjänsteskrivelse, 2021-05-28 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
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