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 Länsstyrelsen Uppsala län 
 
 
 

Remiss förslag till Regional 
vattenförsörjningsplan för Uppsala län 
(dnr. 408-3369-20) 

Beslut  
Härmed beslutas 
- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt 
svar.  
 

Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet lämna synpunkter på 
rubricerad remiss. 
Bifogat yttrande har utarbetats av forskare Henrik Josefsson, 
juridiska institutionen och universitetslektor Roger Herbert, 
institutionen för geovetenskaper. 
 
 
 
Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av 
undertecknad prorektor i närvaro av ställföreträdande 
universitetsdirektör Per Abrahamsson, efter föredragning av 
fakultetshandläggare Lena Forsell. Närvarande därutöver var 
Uppsala studentkårs ordförande Jacob Färnert. 
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 YTTRANDE 
 
 
 
 Länsstyrelsen Uppsala län 
 

 

Förslag till Regional vattenförsörjningsplan 
för Uppsala län 
(dnr. 408-3369-20) 
Uppsala universitet har beretts möjlighet lämna synpunkter på 
rubricerad remiss. 
Uppsala universitet anser att ambitionerna i planen i stort är 
goda men att kraven på skydd av våra vatten i vissa hänseenden 
borde vara högre ställda. 

 

Kort sammanfattning 
• Uppsalas vattentäkter borde redan (enligt Ramdirektivet) 

ha ett erforderligt skydd. Att då ange att antalet vatten-
täkter med funktionella och uppdaterade vattenskydds-
områden ska öka är en för låg ambitionsnivå. 

• Åtgärder för att bemöta yttre påverkan i form av 
terrorhandlingar bör nämnas i planen.  

• Reflektioner kring kommande tillämpningsområden för 
AI inom förvaltningen av grundvattenresurser saknas i 
planen. 

 

Kommentarer och ändringsförslag 
Del C, Avsnitt 8 Har vi brist på vatten i Uppsala län? 
Förslaget nämner inget om den utveckling som pågår idag inom 
digitalisering inom VA-branschen. De verktyg som håller på att 
utvecklas inom områden för artificiell intelligens (AI) blir ett allt 
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viktigare sätt att finna samband mellan olika uppmätta 
parametrar. Digitalisering kommer att spela en stor roll i 
framtidens vattenförvaltning. En del av ansvaret och intresset i 
digitalisering ligger hos vattenproducenterna och berörs därmed 
inte av förslaget, men digitaliseringsrevolutionen är relevant för 
en så kallad redundans i sammankopplade system (s.71, 73) och 
samverkan (s.72).  
Sammankopplade system och samverkan leder till ett ökat 
beroende av digitala lösningar för vattenförvaltning – så att flera 
instanser simultant kan använda sig av mätningar från sensorer 
runtom om i nätverket. Det som är intressant här är att tekniken, 
och användningen av digitalisering (som inbegriper IoT, Internet 
of Things) är under utveckling. Här finns ett behov av 
innovation.   
På s. 70 står det ” Den faktiska risken för vattenbrist är dock 
oklar, eftersom det saknas kunskap om hur grundvattennivåerna 
förhåller sig till kapaciteten.” Här finns ett tydligt tillämpnings-
område för AI och förvaltningen av grundvattenresurser.  
Det kan hända att digitalisering hamnar utanför ramarna för 
remissen, men det kommer troligen att påverka arbetet med 
vattenförsörjning under kommande åren.  
 
Del C, Avsnitt 10 Åtgärder 
Uppsala universitet är mycket kritiska till att länsstyrelsen inte 
avser att leva upp till kravet om att alla dricksvattenförekomster 
ska ha ett erforderligt skydd. Alltså att vårt dricksvatten ska 
skyddas. Istället är myndigheten nöjd med att ”Uppdatera länets 
vattenskyddsområden så att antalet vattentäkter med 
funktionella och uppdaterade vattenskyddsområden och 
förskrifter ökar.” (s. 77). Det är inte i linje med kraven inom 
detta rättsområde utan alla dessa vattentäkter ska redan ha 
erforderligt skydd (art. 7(3) Ramvattendirektivet). Att då satsa 
på att det ska blir bättre känns minst sagt som en underkänd 
ambitionsnivå. Övriga ambitioner är goda men om det inte finns 
ett adekvata och uppdaterat skydd av vårt vatten då faller dessa 
åtgärder kort. 
 
I tabellen på sid. 77-79 och i andra delar av texten berörs 
skyddsåtgärder som verkar vara mest inriktade på föroreningar 
från trafiken. Här bör även nämnas en ökad medenvetenhet 
kring yttre påverkan i form av terrorhandlingar. 
Vattenproducenter har ökat säkerheten på vattenverken under de 
senaste åren för att bemöta detta ökande hot. Denna typ av 
åtgärder borde nämnas i planen. Sådana säkerhetsåtgärder är 
nödvändiga men kan i vissa fall försvåra samarbeten mellan 
kommuner och minska tillgång till data. Detta kan ses som en 
utmaning. 
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