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Grundvattenrådet 27 April 2022

Forum
Om hållbarhet, vattenbesparing, 

vattenförsörjning
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Gruppdiskussion

Diskutera nedanstående frågor i korthet.

När ni är klara, och om ni hinner, ta en titt på tankeställaren och 
fundera en stund.  
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1. Hur har ni själva löst egen vattenförsörjning?

Är er vattenförsörjning beroende av en eller flera källor? (egen brunn, 

kommunalt, samfällighet, insamlat regnvatten etc)

2. Hur långt har ni planerat vattenförsörjningen för?

Vad ser ni för risker eller möjligheter framöver?

Vad skulle ni kunna göra i form av vattenbesparing?

Vad skulle ni behöva i vattenmängder framöver? Kommer ni klara er på nuvarande 

givna volymer, behövs det mer, mindre?

3. Vilka vattenresurser har ni själva tänkt på som tillgångar vi kan, eller borde kunna, 

utnyttja framöver? 



Tankeställare
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Vad är ni beredda att avvara om det inte finns åtkomst till nog 

med vatten av rätt kvalitet för all den användning ni och 

samhället i stort har idag? 

▪Om ni kan få 80% av vad ni behöver?

▪Om ni kan få 50%?

▪Om ni endast får 30%?
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Salsdiskussion
Grupperna funderar kort på och framlägger förslag på 
nedanstående.

Diskussion om de förslag som lagts fram

Fritt forum för tankar på temat som man vill lägga fram.
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o Konkreta tips på hur man kan förbättra sin 

vattenförsörjning/hushållning/besparing. 

o Om vi bortser från ekonomiska faktorer eller begränsningar pga lagrum (ex 

vad kommunalt VA-bolag får utföra/bekosta), vad hade vi kunnat ha för 

lösningar för vattenbesparing och hållbarhet?

o Tankar om vad som måste till för att komma runt ekonomiska eller andra 

begränsningar som för närvarande står i vägen för vattenförsörjning? 

Grupperna framlägger:
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Salen diskuterar:

o Svårigheter, varianter och andra tankar man stött på angående tipsen. Vad har 

fungerat, vad har inte fungerat? Har någon andra erfarenheter, andra 

metoder?

o Tankar om lösningar, realistiska eller önsketänk:

• Vad måste till för att de ska genomföras? Enighet, rådighet av mark, 

tillstånd, teknik etc.

• Har vi andra intressekonflikter att ta hänsyn till ? Vad händer med ekologi, 

markanvändning, markens egenskaper? Finns det dominoeffekter?  

Långsiktiga effekter till barnbarnen?
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Fritt forum:

Exempelvis:

oVad vill ni lyfta från dagen?

oVad har ni inte fått sagt? 

oVad vill ni fråga till föreläsarna som inte hanns med 
förut?


