
Motion till årstämman för Östervikens tomtägarförening 25 augusti 2018 
 
Förslag till stämman 
Jag föreslår att stämman ger styrelsen uppdrag att undersöka möjligheten att få kommunalt 
vatten från kommunen. Vidare att styrelsen sedan redovisar dessa möjligheter för 
medlemmarna i ett utskick att ta ställning till inför en ev. ansökan efter nästa års stämma. 
 
Bakgrund 
Skärgårdskommunernas allvarliga brist på dricksvatten är ett välkänt problem. Det gäller i 
synnerhet Värmdö kommun. För den som inte fått sitt vatten ordnat genom en kommunal 
anläggning, finns en ständig oro för saltvatteninträngning eller att brunnen ska sina.  

Det finns ett starkt tryck på utbyggnad i vårt område. Ett problem som regelbundet 
uppmärksammas i lokalpressen är att vattentillgången är så begränsad att nybyggda 
fastigheter tar det vatten som behövs till äldre bebyggda fastigheter. Lägg till detta även den 
extraordinära vattenbrist som råder i Sverige just nu, där hela landet förväntas drabbas extra 
hårt i sommar. Utebliven snö och regn har lett till rekordlåga grundvattennivåer. Vad fortsatta 
klimatförändringar innebär för den här utvecklingen vet vi inte, men försiktighet med 
vattenuttag är av nöden. Även regeringen är orolig och i år kom beskedet att regeringen satsar 
200 miljoner på att förebygga torka och på fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser. 

Även Värmdö kommun är orolig. Lars Fladvad har på kommunens uppdrag författat en 19-
sidig skrift där Norra Hölös (läs Sjösalaområdet) 113 fastigheter har undersökts. 57% av 
vattentäkterna förhöjda kloridhalter! Och då har Värmdö kommun ändå ett gränsvärde som 
ligger på 50 mg/L i jämförelse med Naturvårdsverket anser att över 20 mg/ L är ett förhöjt 
värde. 

En slutsats i utredningen är att: · Hölös norra del bör betraktas som problemområde. Det 
gäller att se till att grundvattnet skyddas. 

Den utvärdering av grundvattentillgång i Värmdö som gjorts av Svensk ekologikonsult AB 
(Utvärdering av grundvattentillgång i Värmdö kommun, Svensk Ekologikonsult AB, 2015-
03-15) skulle jag också vilja hänvisa till i denna motion. I denna skrift lyser vårt område ilsket 
rött på kartbladen både när det gäller kloridhalter och utnyttjad vattenresurs.  
Med en fastighet där vattnet redan tidigare sinat, är jag orolig för utvecklingen av 
vattenbristen i området, samt att våra fastigheters vattentillgång ytterligare ansträngs av flera 
nytillkomna fastigheters anslutning till samma grundvatten. Jag förslår därför att föreningen 
undersöker möjligheten att få kommunalt vatten för att i ett senare steg ev. ansöka om det. 
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