
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 
 

 

MOTION 
 
BAKGRUND 
Sverigedemokraterna följer med oro den ökande utmaningen i att försörja våra medborgare 
med dricksvatten nu och för framtiden. Vi vet att våra vattenverk redan går i princip på full 
kapacitet och något utrymme att ta ut mer vatten är inte möjligt utan nya vattendomar.  
Vi önskar alla en tillväxt i vår kommun med nya företag och ökad inflyttning och mycket 
tankearbete läggs ner på hur detta ska förverkligas. Det har bland politikerna förts fram en 
målsättning om att vi ska bli 15.000 invånare i vår kommun. Detta är dock inte möjligt med 
dagens förhållanden; de nyinflyttade skulle inte kunna tillgodoses med dricksvatten. 
Vattentillgången kan därmed visa sig bli den största återhållande faktorn för en tillväxt i 
kommunen. Problemen med ansträngd vattenförsörjning finns på kommunens alla orter och 
där centralorten sannolikt har den mest utsatta situationen med ett kapacitetsuttag idag på 
98-99 % av verkets produktionsförmåga. 
 
Vilka resurser har vi då ? I den regionala vattenförsörjningsplanen, antagen 2012, utpekas 
följande betydande vattentillgångar i Tingsryds kommun. 
Ytvattentäkter: sjön Mien, Stora Hensjön, Ålshults kanal, Rolsmosjön, Ronnebyån och sjön 
Rålången. 
Grundvattentäkter: Flisehult, Husebyåsen (Hönshylte) Rolsmoåsen (Linneryd) och 
Rolsmoåsen (Svartabäck). 
 
Tingsryds kommuns planarbete för vattenförsörjning består av: 
Tingsryds vattenförsörjningsplan, VA-plan och VA-policy. 
 
Sverigedemokraterna ser att vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Svensken är idag 
van vid att bara kunna vrida på kranen och att det då kommer vatten. Att vattnet ur kranen 
dessutom går att dricka direkt som det är, är en situation som många länder omkring oss 
inte får uppleva. En kommuns främsta åtagande måste således vara att trygga en god 
tillgång på dricksvatten av högsta kvalitet. Det ligger ett betydande problem i att en stor del  



 
 
 
 
 
 
av vårt dricksvatten av livsmedelskvalitet idag nyttjas som processvatten och för kylning i 
olika industrier och verksamheter. Vi måste finna alternativ för att verksamheterna anlägger 
separata vattentäkter eller använder recirkulering/återvinning av processvatten i de olika 
verksamheterna. 
 
YRKANDE 
Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunlednings-
förvaltningen med dess VA-enhet följande uppdrag: 
 
att skyndsamt utreda möjligheten att nyttja sjön Mien som reservvattentäkt och att ansökan 
om vattendom för uttag av reservvatten görs.  
 
att utredning och projektering av överföringsledning från vattentag i sjön Mien för 
anslutning till VA-nätet på lämplig punkt (pumpstation/reningsverk). 
 
att omgående påbörja utredning och projektering för byggande av en överföringsledning för 
vatten- och avlopp mellan Ryd – Urshult – Tingsryd för att möjliggöra 
reservvattenförsörjning mellan de olika orternas vattenverk (redundans) och att snarast 
ansöka om ledningsrätt för sådana ledningar. Det sagda är även en förutsättning för 
inkoppling av reservvatten från sjön Mien enligt ovan. 
 
att utreda ny eller förstärkt vattentäkt i Linneryd och ansökan om erforderlig vattendom. 
 
att utreda framtida vattenförsörjning för att ersätta vattenverket i Korrö med möjlig 
överföringsledning från Linneryd.  
 
att på olika sätt stimulera industriverksamheter att spara på dricksvatten genom egen rening 
och återcirkulation av processvatten 
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