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Sammanfattning 

Vetlanda kommun tar idag sitt råvatten från Emån. Uttaget av vatten ligger väldigt ytligt och vid låga 

flöden i ån har uttagsmöjligheterna av råvatten begränsats. Den ytliga placeringen av uttaget gör det 

även känsligt för eventuella ytliga föroreningar i ån, som kan leda till kontaminering av dricksvattnet. 

Njudung Energi Vetlanda AB och Vetlanda kommun, planerar att installera ett nytt dricksvattenuttag i 

sjön Grumlan, för att säkra vattentillgångarna för kommunens invånare.  

Genom att placera det i Grumlan kan uttagsanordningar läggas på ett större djup, vilket innebär att 

uttaget av råvatten inte blir lika känsligt för fluktuationer av vattennivån, och vatten kan tas ut även vid 

lågvatten. Det innebär även att kontamineringsrisken minskar då till exempel ytliga oljeföroreningar 

inte når uttaget. 

Grumlan har sitt utlopp i Emån som hyser höga naturvärden vilka skyddas genom Natura 2000-

områdena Emåns, västra och Illharjen. Inom Illharjen finns även två naturreservat; Illharjens 

naturreservat och Stora Illharjens naturreservat. Flera av bevarandevärdena inom dessa är beroende 

av att det är ett kontinuerligt vattenflöde i Emån, till exempel Flodpärlmusslan. Därav beskrivs även 

effekterna, som råvattenuttaget kan leda till, för Emåns naturvärden samt de förebyggande åtgärder 

som Njudung Energi Vetlanda AB och Vetlanda kommun föreslår att vidta för att minimera dessa. 

Utöver naturvärden beskrivs även effekterna på djur- och natur i Grumlan, kulturmiljö, människors 

hälsa och säkerhet, miljökvalitetsnormer m.m. 

Sammantaget bedöms ansökta åtgärder ha en kortsiktig liten till medelstor påverkan på människors 

hälsa och miljö. Den största påverkan sker under själva byggskedet och sker då lokalt och under en 

begränsad tid. Byggnationstiden kommer att anpassas för att minska påverkan på fiskars lek, 

häckningsperioder och då djuren har ungar. 

Långsiktigt bedöms ansökta åtgärder ha en liten till obefintlig påverkan då verksamheten kommer att 

vara konstant, inga utsläpp sker och en liten andel mark tas i anspråk. 

Flytten av råvattenuttag innebär arbeten i vatten för vilket Njudung Energi Vetlanda AB tillsammans 

med Vetlanda kommun nu ansöker om tillstånd till enligt miljöbalken 11 kap. 9 §, hos mark och 

miljödomstolen. Detta dokument utgör en till ansökan hörande Miljökonsekvensbeskrivning av de 

ansökta åtgärderna.  

Tillståndsansökan omfattar uttag av råvatten från Grumlan samt installation av vattenpumpar med 

tillhörande pumphus. 

I det fall tillstånd medges kommer en råvattenledning att dras på land. Dragningen på land kommer att 

gå längs med Emån där det finns höga natur- och kulturvärden. Omfattning och påverkan av dessa 

behandlas endast översiktligt i denna miljökonsekvensbeskrivning och kommer att hanteras genom 

12:6 samråd samt samråd enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. i god tid innan planerad 

åtgärden påbörjas. 
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 Administrativa uppgifter 

 Sökande 

Fastighetsbeteckning:  Kråkegård 1:9 

Verksamhetsutövare:   Njudung Energi Vetlanda AB  

Sökande:   Njudung Energi AB och Vetlanda kommun 

Organisationsnummer: 556107–7248 

Postadress:   Box 154, 574 22 Vetlanda 

Telefon:   0383–763800 

Kontaktperson:  Marcus Tingvall 

Län:     Jönköping 

Kommun:    Vetlanda 

Tillsynsmyndighet:  Länsstyrelsen i Jönköpings län 

 Saken 

Efter ett flertal torra år med kritiskt låga flöden i Emån, bedömer Njudung Energi Vetlanda AB (härefter 

kallad Njudung Energi) och Vetlanda kommun (härefter kallad kommunen) att det finns ett behov av 

att installera ett nytt råvattenuttag. Sökande föreslår att det nya uttaget placeras i sjön Grumlan för att 

få en säkrare vattentillgång. 

Flytten av råvattenuttag till Grumlan och tillhörande arbeten i vatten omfattas av tillståndsplikt enligt 11 

kap. 9 § miljöbalken. Beslut om tillstånd till vattenverksamhet fattas av mark- och miljödomstolen. 

Uttaget av råvatten föreslås uppgå till 100 l/s som årsmedelvärde med ett dygnsmax på 100 l/s (8640 

m³), vilket ger ett årsmedelvärde på 3 153 600 m³. 
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 Bakgrund 

 Nuvarande dricksvattenförsörjning i Vetlanda kommun 

Vetlanda centralort, Myresjö, Ekenässjön, Sjunnen och Holsbybrunn tar idag sitt vatten ur 

Upplandaåsen öster om Vetlanda samhälle. För att förstärka den relativt begränsade 

grundvattentillgången i åsen, tas även råvatten från Emån, inom Illharjens naturreservat, vilket leds till 

Upplandaåsen för infiltration.  

Vetlanda vattentäkt försörjer för närvarande cirka 14 500 personer med dricksvatten. Den försörjer 

även kommunerna Vattenproduktionen uppgår till cirka 4250 m3/dygn, och cirka 1 550 700 m3/år. 

Vattenförbrukningen per invånare uppgår till cirka 280 liter per person och dygn. Råvattenuttaget ur 

Emån för infiltration i Upplandaåsen uppgår normalt till 1 940 000 m3/år, vilket motsvarar ungefär 62 

liter/sekund ut från åsen. Under 2016 uppgick uttaget till 2 126 452 m3/år, vilket motsvarar cirka 67 

liter/sekund. Den högsta uppmätta medelvolymen skedde 2010 då uttaget låg på 87 liter/sek.  

 Gällande tillstånd 

Vetlanda kommun har idag två vattendomar som medger uttag av råvatten.  

Den ena domen medger tillstånd till nuvarande vattenuttag i Emån, enligt beskrivning ovan, och 

erhölls av vattendomstolen i Växjö 1987-04-01. Domen medger ett uttag, satt som årsmedelvärde, om 

100 liter/sekund. 

Den andra domen reglerar uttag från Lindåsasjön belägen cirka 7 km sydost om samhället, och som 

används som reservvattentäkt för Vetlanda kommun. Vattendomen är registrerad i Söderbygdens 

vattendomstol 1959-08-10, och medger ett uttag ur Lindåsasjön om 1 640 000 m3/år eller 52 

liter/sekund. 

 Befintligt uttag i Emån 

Befintligt råvattenuttag är idag placerat i Emån i Illharjens naturreservat, se figur 1. Nuvarande 

intagsanordning ligger ytligt och är försett med ett galler.  

Emåns huvudfåra flyter genom sjön Grumlan belägen sydväst om Vetlanda samhälle. Utflödet från 

sjön Grumlan till Emån begränsas av en klack. Klacken, tillsammans med avdunstning från sjön 

sommartid, gör att det blir ett lågt flöde i Emån under dessa torrperioder. Detta kan innebära att 

Njudung Energi och kommunen periodvis inte har möjlighet att ta ut vatten och därmed blir 

dricksvattenförsörjningen lidande. 

Den ytliga placeringen av råvattenuttaget från Emån gör att olja och andra föroreningar kan nå uttaget 

och påverka dricksvattenkvalitén negativt. Bland annat korsas ån, uppströms uttaget, av väg 31 och 

Bäcksedavägen där tung trafik passerar dagligen. En kontamination av Emån kan i förlängningen 

även innebära kontamination av Upplandaåsen och hota dess mycket värdefulla funktion som 

reningsfilter för vattnet. Den ytliga placeringen möjliggör även för obehöriga att enkelt förorena 

dricksvattnet. 
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Figur 1.  Översikt nuvarande råvattenuttag och vattenverk (Karta från Sveriges länskarta, Länsstyrelserna) 

 Klimatförändringar 

I SMHI:s rapport över nuvarande och framtida klimat i Jönköpings län analyseras temperatur och 

nederbörd för två olika scenarier. Ett med begränsade växthusgasutsläpp och ett med höga 

växthusgasutsläpp. Analyserna baseras på observationer, beräkningar och simuleringar med ett 10- 

respektive 100-årsperspektiv.  

Temperaturen i länet beräknas öka med 3–5 grader och årsmedelnederbörden öka med 10–20 

procent till och med år 2100. Årstillrinningen till länet, som är det sammanlagda flödesbidraget från 

alla avrinningsområden uppströms även utanför länet, beräknas öka med cirka 5 procent. 

Höga vattenflöden som motsvarar nuvarande värden för återkomstid på 10 och 100 års förväntas 

också bli vanligare. Dock förväntas även extrema torrperioder och därmed kommer lågflöden bli fler 

och mer långvariga (SMHI 2015). Detta kan innebära att risken för låga vattenflöden i Emån ökar i 

framtiden, vilket i sin tur kan leda till att dricksvattenförsörjningen i Vetlanda kommun blir lidande 

under dessa perioder. 

 Framtida vattenbehov 

Mot bakgrund av tidigare års uttagsvolymer, befolkningsökning samt tillsammans med att bevara 

kapaciteten i vattenverket under torrperioder bedömer Njudung Energi och kommunen att maxuttaget 

samt maxmedelvärdet på 100 l/s är en rimlig gräns för uttag av råvatten från sjön Grumlan. 

Vattenverk 

Njudung Energi AB 
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 Hantering av befintligt uttag om tillstånd medges 

I det fall tillstånd medges kommer den befintliga intagsanordningen för råvatten i Emån att pluggas 

igen då Njudung Energi och kommunen inte ser att behovet av denna finns kvar. I det fall stöttning av 

råvatten behövs till exempel vid reparationer kommer råvatten att tas från Lindåsasjön. 

 

 Studerade alternativ 

Grumlan är en förhållandevis grund sjö och för att få bästa möjliga placering av intagsanordningar för 

råvatten bör dessa placeras ovanför sommarens temperatursprångskikt, men samtidigt så djupt som 

möjligt för att minimera risken för föroreningar, vilka ofta är koncentrerade till ytvattnet. Tre djuphålor 

har identifierats i Grumlan med lämpligt djup för placering av intagsanordningen, se figur 2. Dessa 

kallas fortsättningsvis norra, södra och östra djuphålan. Den östra djuphålan togs med i projektet vid 

ett senare skede. 

Den södra djuphålan valdes bort i ett tidigt skede då den låg i närheten av den tidigare 

trämassefabriken i Drakulla, där det enligt äldre uppgift har skett utsläpp av processavloppsvatten och 

deponering av vedaskor och kisaska, vilket bedömdes kunde utgöra en potentiell risk för 

kontaminering. 

Beträffande den norra djuphålan bedömdes ingen risk för kontaminering från nämnda dumpningar 

föreligga och denna placering föreföll initialt bäst lämpad för ett nytt råvattenuttag.  

Då den östra djuphålan identifierades valde Njudung Energi och kommunen att istället gå vidare med 

detta alternativ. Det finns flera anledningar till valet;  

• djuphålan ligger närmare området för planerad pumpstation, vilket även kortar ner längden på 

råvattenledningen, och därmed minskar den bottenarea som behöver tas i anspråk  

• den ligger längre från Drakulla än den norra djuphålan, vilket minskar risken ytterligare för att 

eventuella föroreningar från tidigare verksamhet ska kunna kontaminera råvattnet 

• den är grundare än norra djuphålan, vilket gör det enklare att placera intagsanordningarna på 

en nivå där de hamnar ovanför temperatursprångskiktet 

• djupet från strandlinjen ut i sjön ökar tidigt vilket gör det optimalt ur anläggningssynpunkt då 

ledning snabbt når det djup som krävs och schaktningen blir inte lika omfattande 

Njudung Energi och kommunen är medvetna om att det finns andra potentiella vattenförekomster runt 

om Vetlanda som skulle kunna vara lämpliga för råvattenuttag. Sjön Grumlan valdes ut då den ligger 

närmast vattenverket, har tillräcklig volym och bra vattenkvalitet. Närheten innebär även en ekonomisk 

fördel då arbeten med dragning av ledning inte blir lika omfattande och anordningar för att trycka upp 

vattnet till vattenverket kan undvikas. 
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Figur 2.   Översiktskarta över Grumlan. Bakgrundskarta är hämtad från ESRI, Digital Globe, GeoEye. 

 

 Ansökta åtgärder 

 Uttag av råvatten 

Den ansökta åtgärden avser bortledning av råvatten från sjön Grumlan tillhörande Emåsystemet. Det 

planerade uttaget i Grumlan kommer att vara av samma volym som det nuvarande uttaget från Emån. 

Åtgärderna innebär totalt sett inget ökat uttag av vatten från Emåsystemet utan endast att en ny 

uttagspunkt placeras uppströms befintlig uttagspunkt. 

Drakulla 
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 Pumpstation och intagningsanordningar 

 Pumpstationen 

En råvattenpumpstation är tänkt att placeras intill sjön Grumlan på den av kommunen ägda 

fastigheten Kråkegård 1:9, se figur 2.  

Utformning och slutlig placering är idag inte fastställt därav beskrivs en trolig utformning och placering 

nedan. 

Pumpstationens fundament kommer att anläggas på fundament ca 8-10 meter från strandlinjen. 

Fundamenten anläggs på ca +183,7 meter över havet vilket är en meter ovanför Grumlans högsta 

uppmätta vattennivå (+182,67 m.ö.h.) (RH70). Detta för att skydda den från ytvatten och förlägga den 

på liknande nivå som intilliggande mark. Pumpgropen vid pumphuset kommer att ha ett djup på cirka 

5 meter vilket motsvarar +179 m.ö.h. Två stycken dränkta pumpar kommer att installeras i 

pumpgropen.  

Det förekommer berg i dagen kring den plats där pumpstationen planeras att anläggas. Därmed kan 

sprängning bli aktuellt vid utförandet av pumpstationen med tillhörande anläggningar.  

 Ledningen i vatten 

Själva intaget i sjön planeras att anläggas ca 250 meter ut i vattnet på 5,5–6,5 meters djup under 

Grumlans medelyta (+182 m.ö.h) i den östra djuphålan, se figur 2. Innan nedsänkning av 

intagsledningen kommer sjöbotten att inspekteras av dykare för att kontrollera om det förekommer 

hinder, som till exempel stenar och block, som kan påverka ledningsdragningen. Dykarna kontrollerar 

även så att det inte förekommer vassa föremål och dylikt som kan skada ledningen. Dessa behöver i 

sådant fall rensas bort.  

I det fall hinder finns kan själva ledningslängden komma att öka något. Ledningen består av polyeten 

med en ytterdiameter av Ø 450 mm, och en innerdimension på cirka Ø 400 mm. Den kommer att 

svetsas samman och pluggas på land, för att sedan vid lugnt väder, flytande dras ut till föreslaget 

avstånd med hjälp av båtar. Nedläggning och förankring på Grumlans botten sker med hjälp av 

tyngder i form av betongvikter.  

För att ledningen inte ska drabbas av ankringsskador är det fördelaktigt att den täcks. Grumlans 

bottenmaterial varierar mellan dyig och sandig botten. Om det skulle visa sig att bottnen består av 

större dymäktigheter än dimensionen på ledningen krävs inga arbeten för att täcka denna. Ledningen 

kommer då med tiden att sjunka ned i bottendyn och vara täckt inom ett par år. På platser med fast 

botten krävs aktiva åtgärder för att täcka ledningen. Om bottnen utgörs av lera, silt, sand eller grus 

kan ledningen spolas ned i botten med hjälp av vatten med högt tryck. Ledningen kan också täckas 

genom pumpmuddring.  

Styrd borrning kan komma att användas för ledningsförläggning under mark om det är möjligt. Det 

minskar påverkan på den befintliga miljön och återställningsarbeten. Borrningen utförs från land till 

önskat läge i sjön. Ledningen fästs sedan på borrhuvudet och leds tillbaka genom borrhålet.  

Om styrd borrning inte kan tillämpas eller på grund av andra orsaker väljs bort som förläggningsmetod 

kommer ledningen att schaktas eller eventuellt att sprängas ner i marken.  

Om sprängning blir aktuellt så kommer arbetet med sprängningen att ske enligt arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och allmänna råd om sprängarbete (AFS 2007:1, AFS 2014:1). Genom att följa 

föreskrifterna och de allmänna råden kommer bland annat en riskbedömning att utföras som sedan 

ligger till grund för framtagande av sprängplan. Om risk för stenkastning finns kommer området för 
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sprängning att täckas. Njudung Energi och kommunen kommer att informera närliggande fastigheter i 

god tid innan sprängning ska genomföras. 

 Intaget 

Intaget kommer att placeras ca 1,5–2,5 meter ovan botten kring 174 m.ö.h. 

Intaget kommer att utföras med en stående intagssil med dimensionen Ø450 mm, som träs på 

intagsledningen med en så kallad skoning. För att stabilisera konstruktionen kommer stag att fästas 

mellan silen och fundamentet. Spaltstorleken på intagssilens galler kommer att vara 3 mm. Intagssilen 

kommer att utrustas med en lyftbygel längst upp på silen så att den lätt kan tas bort när det krävs.   

 Schaktning 

Schaktning kommer att bli aktuellt och planeras att utföras från pumpstationen och en bit ut i Grumlan. 

Efter det kommer ledningen att förläggas direkt på botten. Schaktning kommer att utföras med en 

grävmaskin belägen på land eller på flotte. För att minska området som berörs av grumlande 

vattenmassor kommer siltgardiner att användas kring det område där schaktning i vatten utförs.    

 Länshållningsvatten  

Markens flödeskapacitet är ej känd men utifrån markens beskaffenhet och närheten till sjön kommer 

sjövatten att tränga in i pumpgropen då Grumlans medelnivå ligger ca 3 meter högre än botten i 

gropen. Därav kommer länspumpning att användas vid schaktningen på land. Om länspumpningen 

inte är tillräcklig och tillrinningen av vatten anses vara för kraftig kommer tätspont att användas. Det 

länspumpade vattnet kommer att ledas till en utjämningsbassäng där suspenderat material avskiljs. 

Efter vattnet har genomgått reningen kommer det att ledas tillbaka till Grumlan. 

 Vidare transport av vattnet till vattenverket 

Råvattnet som tas ut från Grumlan kommer att omhändertas på samma sätt som råvattnet från Emån 

görs idag. Från den nya pumpstationen vid Grumlan kommer råvattnet att pumpas till Upplanda 

vattenverk där det förbehandlas för att sedan pumpas vidare till infiltrationsdammar på Upplandaåsen.  

Den nya ledningsdragningen från pumpstationen till Upplanda vattenverk kommer så långt som möjligt 

att ske på kommunalägd mark och längs med befintlig vatten- och avloppsledning. 

 Regleringsstrategi 

I dagsläget regleras utflödet från Grumlan till Emån med hjälp av en damm vid Mela kvarn, som 

Emåförbundet förvaltar. Regleringen sker genom en nedre och övre regleringsgräns på 181, 65 m.ö.h. 

till 182,15 möh (RH70)(. 

Vid normala flödesmängder påverkar inte den ansökta åtgärden regleringsstrategin för sjön Grumlan. 

Vid höga flöden behöver inte samma säkerhet finnas vilket gör att det finns mer marginal att förebygga 

dessa genom att hålla Grumlan vid en något lägre nivå än senaste åren. 

Njudung Energi och kommunen bedömer att inga förändringar av regleringsstrategin krävs med 

anledning av ansökta åtgärder. 
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 Miljöanpassningar och kompensationsåtgärder 

 Åtgärder under byggskedet 

I det fall Njudung Energi och kommunen erhåller tillstånd för nytt råvattenuttag kommer förebyggande 

åtgärder att vidtas vid anläggandet av detta samt vid pågående verksamhet. Bland annat kommer 

anläggandet vid byggskedet att ske på ett sådant sätt att partikelspridningen vid grumlingen 

minimeras genom att till exempel utföra arbeten i vattnet när det råder gynnsamma förhållanden så 

som lågvatten samt använda så kallade siltgardiner. Arbeten kommer inte att ske under perioden april-

augusti för att minimera påverkan på bland annat fiskarnas lek, häckning och tiden då djuren har 

ungar. 

En ny råvattenledning kommer, om tillstånd medges, att läggas mellan Grumlans strand och befintligt 

vattenverk. Njudung Energi och kommunen kommer att samråda med Länsstyrelsen i Jönköpings län 

enligt 12 kap. 6§ miljöbalken innan arbetet med nedläggningen av råvattenledning sker. 

Anmälan om tillstånd till sprängning, eventuell anmälan om mellanlagring av massor och andra 

eventuella tillstånd och godkännande kommer att sökas i god tid innan åtgärden påbörjas. 

Planerat pumphus, installation av pumpar och dragning av ledning på Grumlans botten kräver en 
dispens från gällande strandskydd enligt 7 kapitlet 18 § i miljöbalken. Strandskyddsfrågan hanteras 
inom ramen för tillståndet.  

Förebyggande åtgärder beskrivs under kap. 7 Nulägesbeskrivning, påverkan och miljöeffekter. 

Fastigheterna på land är kopplade på det kommunala vatten- och avloppsnätet och bedöms inte 
påverkas av schaktningen på land och installationen av pumpstationen. Fastighetsägarna kommer att 
informeras i god tid innan arbetet påbörjas. 

I det fall sprängning kommer att behövas kommer AFS 2007:1 att följas och närboende kommer att 

informeras i god tid innan eventuell sprängning. På så sätt kommer erforderliga säkerhetsåtgärder att 

vidtas för att minimera påverkan från sprängning.  

Erforderliga försiktighetsåtgärder kommer att vidtas vid arbeten i och vid vatten för att vid händelse av 
olycka, på till exempel ett arbetsfordon, förebygga att olja eller diesel når mark och vatten. Vid ett 
större läckage kontaktas räddningstjänstens samt miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda kommun för 
samråd. 

Sammantaget bedöms byggskedet medföra en stor lokal, men kortvarig påverkan, med en liten 

negativ eller ingen påverkan på området på lång sikt. Sprängning kommer att innebära en permanent 

påverkan för området för pumpstationen då berget sprängts bort för att få plats med pumpar och 

pumphus, men bedöms inte påverka naturmiljön på lång sikt. 

Effekterna av ansökt åtgärd är under förutsättning att beskrivna skadeförebyggande åtgärder vidtas. I 
annat fall kan de negativa effekterna och förändringarna bli större på miljö och människors hälsa. 

 

 Avgränsningar 

 Geografisk avgränsning 

Eftersom influensområdet varierar för olika miljöaspekter anges inga specifika geografiska gränser för 

detta. Istället framgår det av beskrivningarna under respektive miljöaspekt vilka områden som bedöms 

kunna påverkas vid ett genomförande av de ansökta åtgärderna. 
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 Tidsmässig avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen belyser ett tidsperspektiv på 10–20 år framåt i tiden. 

Konsekvensbedömningar på längre sikt än så bedöms inte vara motiverat att göra eftersom dessa 

bedöms bli allt för osäkra.  

 Beaktade miljöaspekter 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har i beslut, daterat 2017-05-29, med dnr: 531-4422-2017 att ansökt 

åtgärd inte medför en betydande påverkan. Enligt de nya bestämmelserna i miljöbalkens 6 kap ska en 

så kallad liten miljökonsekvensbeskrivning upprättas. En liten MKB ska innehålla de upplysningar som 

behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan 

förväntas ge.  

Av tabell 1 nedan framgår de miljöaspekter som anses vara relevanta att belysa i det nu aktuella fallet 

och som därmed tas upp i denna MKB. Tabellen anger även en rad miljöaspekter som i detta fall inte 

har bedömts vara relevanta att beakta tillsammans med en kort motivering. 

Tabell 1.   Belysta miljöaspekter utifrån miljön och människors hälsa 

Huvud-
aspekt Delaspekt Beaktas i MKB Motiv/Kommentar 

Människor Hälsa och 
säkerhet 

Ja De ansökta åtgärderna har avgörande betydelse för 
den framtida vattenförsörjningen för ett stort antal 
människor. 

Buller Nej De ansökta åtgärderna bedöms orsaka bullerstörning 
kortvarigt under byggskedet, men bedöms inte orsaka 
några olägenheter av väsentlig karaktär. Störningen 
kommer att vara lokal och under begränsad tid. MKN 
för buller bedöms inte relevanta att beakta. 

Rekreation, 
friluftsliv och 
fiske 

Nej Grumlan och berörd sträcka av Emån är utpekade som 
regionalt särskilt värdefulla fiskevatten. De ansökta 
åtgärderna bedöms dock inte orsaka några 
förändringar i Grumlan, Emån eller miljön för övrigt 
som påverkar förutsättningar för fiske eller annat 
friluftsliv/rekreation i betydande grad. 

Djur och 
växter 

Naturmiljö i och 
utmed Emån 

Ja Beaktas på sträckan mellan Grumlan och befintligt 
vattenuttag då flytt av vattenuttaget till Grumlan bland 
annat kan innebära ökad risk för kritiskt låga 
vattenflöden i ån på denna sträcka under torrperioder. 

Naturmiljö i 
Grumlan och 
dess strandzon 

Ja Beaktas lokalt i anslutning till de platser där 
anläggningsarbeten sker. 

Naturmiljö i 
närområdet för 
övrigt 

Nej Utöver i och intill Emån och Grumlan bedöms de 
ansökta åtgärderna inte påverka växt- och djurliv i 
betydande grad. 

Skyddad natur Ja Ansökta åtgärder berör flera skyddade områden och 
arter. 

Mark Markmiljö och 
föroreningar 

Ja, översiktligt Dragningen av vattenledning från pumpstationen till 
Upplanda vattenverk, som blir en indirekt effekt av de 
ansökta åtgärderna, bedöms eventuellt beröra 
förorenade områden. 

Vatten Vattenkvalitet i 
Grumlan och 
Emån 

Ja Berörs avseende påverkan i byggskedet då grumling 
kan öka och vattenkvaliteten temporärt kan påverkas. I 
driftskedet bedöms de ansökta åtgärderna inte orsaka 
några förändringar av betydelse för vattenmiljön. 
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Föroreningar i 
sediment och 
ytvatten 

Ja Berörs med avseende på kända uppgifter om 
avfallsdumpning i Grumlan från tidigare trämassefabrik 
i Drakulla. 

MKN för vatten Ja Grumlan och Emån omfattas av MKN för vatten varför 
ansökta åtgärders inverkan på dessa behandlas.  

Luft MKN för luft Nej Ansökta åtgärder motverkar inte att MKN för luft följs. 

Luftkvalitet Nej Ansökta åtgärder bedöms inte orsaka några 
förändringar av betydelse för luftmiljön. 

Klimat Global 
uppvärmning 

Nej Ansökta åtgärder bedöms inte ha någon påverkan på 
klimatet. 

Landskap Landskapsbild Nej Strandzonen är idag tätt bebyggd på båda sidor om 
planerat läge för pumpstationen varför denna inte 
bedöms påverka landskapsbilden i någon betydande 
grad. I övrigt utförs de ansökta åtgärderna under 
vatten- och markytan och påverkar inte 
landskapsbilden. 

Bevarandevärt 
odlingslandskap 

Nej Inga utpekade bevarandeområden för 
odlingslandskapet berörs. 

Kulturmiljö Kulturmiljöer 
och objekt 
skyddade enligt 
Miljöbalken 
eller Kultur-
minneslagen 

Ja, översiktligt De ansökta åtgärderna innebär inga ingrepp i kända 
fornlämningar, eller andra objekt eller miljöer 
skyddade enligt MB eller KML. Området kring berörd 
sträcka av Emån är dock generellt mycket rikt på 
fornlämningar och är till stor del utpekat som 
riksintresse för kulturmiljövården. Hänsyn kommer att 
krävas för att dragningen av vattenledning från 
pumpstationen till Upplanda vattenverk, som blir en 
indirekt effekt av de ansökta åtgärderna, inte ska 
orsaka skada på dessa kulturvärden 

 

Utöver ovanstående miljöaspekterna kommer MKB:n även att belysa åtgärdens inverkan på: 

• Flödesregimer i Grumlan  

• Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och hushållningsbestämmelser 

• Berörda nationella miljökvalitetsmål 

 

 Nollalternativet 

 Effekter och konsekvenser av nollalternativet 

Nollalternativet beskriver det aktuella områdets sannolika utveckling om de ansökta åtgärderna inte 

genomförs och är det scenario gentemot vilket konsekvenserna av de ansökta åtgärderna jämförs. 

I detta fall innebär nollalternativet att inga nya anläggningar för uttag av vatten från Grumlan kommer 

till stånd, varken i sjön eller på stranden. Även indirekta följdåtgärder, såsom dragning av ny ledning 

mellan planerad pumpstation och vattenverket, uteblir. Därmed består i huvudsak de nu rådande 

förhållandena i natur- och vattenmiljön inom de berörda områdena. Ingen temporär påverkan i form av 

grumling, buller eller andra störningar som kan uppkomma under utförandet av de ansökta 

åtgärderna, kommer att ske. 

Samtidigt innebär nollalternativet att risken för dricksvattenbrist för boende i Vetlanda kommun 

successivt kommer att öka i takt med att torrperioder med låg vattenföring i Emån blir längre, fler och 

mer extrema. 
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Av samma skäl innebär nollalternativet även successivt ökad risk för negativ påverkan på de höga 

naturvärdena i ån, framför allt inom Illharjens naturreservat, som är känsliga för långvarigt låg 

vattenföring. 

Den ytliga placeringen av det nuvarande vattenuttaget innebär en fortsatt risk för att oljeprodukter, och 

andra föroreningar som flyter på vattenytan, når intaget. Om sådana föroreningar når Upplandaåsen 

kan det komma att kräva mycket svåra och kostsamma saneringsåtgärder och i värsta fall göra åsen 

obrukbar för rening och uttag av dricksvatten. 

Denna risk kan i viss mån även öka till följd av framtida klimatförändringar, som förmodas innebära 

ökat antal kraftiga skyfall samt åtföljande översvämningar som kan föra med sig förorenat dagvatten 

till Emån.  

 

 Samråd 

Samråd kring de ansökta åtgärderna har genomförts under 2017 i enlighet med då gällande 

bestämmelser i Miljöbalkens sjätte kapitel. Ett tidigt samråd genomfördes med Länsstyrelsen i 

Jönköpings län den 18 april 2017. Inför samrådet skickades ett samrådsunderlag som kortfattat 

beskrev de planerade åtgärderna, se bilaga 8 till ansökningshandlingarna, till Länsstyrelsen. Njudung 

Energi och Vetlanda kommun har även fortlöpande samrått med miljö- och byggförvaltningen samt 

andra representanter inom Vetlanda kommun avseende de ansökta åtgärdernas utformning och 

påverkan.  

Den 15 juni 2017 skickades samrådsunderlaget ut till de som identifierats som särskilt berörda. 
Samråd har även hållits med allmänheten genom annonsering i Vetlandaposten samt ett 
informationsmöte på Vetlanda bibliotek 29 juni 2017. 
 
I annonsen informerades om de planerade åtgärderna samt att mer information fanns på Vetlanda 

Stadsbibliotek och hänvisning fanns till webbsidesadress (www.njudung.se), där mer information var 

tillgänglig under hela samrådstiden. Efter genomfört samråd beslutade Länsstyrelsen att ansökt åtgärd 

inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet bifogas tillståndsansökan, se bilaga 9 till 

ansökningshandlingarna. 

Samtliga yttranden som inkommit under de genomförda samråden återges och bemöts i den 

samrådsredogörelse som har upprättats för projektet, se bilaga 8 till ansökningshandlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.njudung.se/
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 Nulägesbeskrivning, påverkan och 

miljöeffekter 

I detta kapitel beskrivs befintliga förhållanden och värden i de områden som bedöms kunna påverkas 

av de ansökta åtgärderna. Här beskrivs även de väsentliga miljöeffekter som åtgärderna kan förväntas 

ge under bygg- och driftskede för och rekommendationer om hur negativ påverkan kan förebyggas 

eller minimeras. Bedömningar av effekter och konsekvenser i detta kapitel görs jämfört med 

nollalternativet. 

 Allmänt 

Sjön Grumlan är belägen sydväst om Vetlanda tätort, i Vetlanda kommun. Grumlan tillhör Emåns 

vattensystem och åns huvudfåra rinner genom sjön med inlopp i den norra delen och utlopp i den 

östra. Även flera mindre vattendrag mynnar i Grumlan.  

Området runt sjön domineras av skogsmark med blandskog. Det finns även badplatser, mindre 

åkermarker, ensamliggande hus och gårdar, några mindre husgrupper främst nyttjade som fritidshus 

samt en golfbana. Sjön är även en populär sjö att fiska i och utmärkande fiskarter är gös, gädda och 

abborre (iFiske u.å). Grumlan är även populärt att fiska kräftor i. Runt de första veckorna i augusti 

brukar det hållas ett årligt kräftfiske i Grumlan. Bland annat i området där råvattenledningen i sjön ska 

läggas (Vetlanda kommun, hemsida). 

Geologin i området där pumpstationen är planerad att förläggas domineras enligt SGU:s (Sveriges 

Geologiska Undersökning) jordartskarta av sandig morän, se figur 3 nedan. Enligt jordartskartan finns 

det förekomst av berg i dagen norr om den planerade platsen för pumpstationen. Jordmäktigheterna i 

området är ringa och varierar mellan 0–3 meter (SGU.).  

 

 
Figur 3  Jordartskarta över området för pumpstation (SGU 2017) 
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Området för pumpstationen utgörs idag av en skogsdunge bestående av barr- och lövskog. I norr 

angränsar området till fastigheten Kråkegård 1:51 och i söder till fastigheten Kråkegård 1:50. Närmsta 

bostadshus ligger på fastigheten Kråkegård 1:51 på ett avstånd av ca 30 meter. Bostadshuset på 

Kråkegård 1:50 ligger på ca 50 meters avstånd (Vetlanda kommun 2017a). 

 Hydrologi 

Grumlan ingår i Emåns huvudavrinningsområde, och ingår där i delavrinningsområdet kallat Utloppet 

av Grumlan. Höjden över havet är ca 182 m. Grumlan är en svagt humös mesotrof-eurotrof sjö med 

en areal på 4,54 km² med ett största djup på 16 m (VISS 2017a). 

Emåns avrinningsområde i Grumlans utlopp är 653 km² stort och domineras av skogsmark med inslag 
av odlingsmark och myr. Vandringshinder finns ca 700 m nedströms sjön och uppströms sjön i Hjärtån 
och Emån. 

Vattenföringen vid Grumlans utlopp framgår av nedanstående tabell 2.  

Tabell 2.   Fakta om Grumlan (SMHI, vattenwebb). 

Fakta om Grumlan 

Vattendjup (m) 2–16  
Högsta vattenföring, 
50 år, HQ50 (m3/s) 

29,1 

Medeldjup (m) 5 
Högsta vattenföring, 
10 år, HQ10 (m3/s) 

24 

Sjöyta (km2) 4,5 
Medelhögvattenföring, 
MHQ (m3/s) 

18,1 

Emåns avrinningsområde (vid 
Grumlans utlopp) (km2) 

653,4 
Medellågvattenföring, 
MLQ (m3/s) 

1,4 

Vattenomsättningstid, 
teoretisk (dagar) 

47 Omsättningstid (år) 0,13 

    

 

Tabell 3 nedan redovisar mätningar som utförts i Grumlan under perioden 2007–2017 av Njudung 

Energi. 

Tabell 3.   Statistik om vattennivån och medelvattenföringen i Grumlan (Njudung Energi 2007–2017). 

Vattennivå och medelvattenföring i Grumlan 

Medelnivå (m) 181,97  
Minimala uppmätta 
nivå (m) 

181,02 

Maximala uppmätta nivå (m) 182,67 
Medelvattenföring 
(m3/s) 

4,68 
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 Kvantitet 

Dricksvattnet som distribueras till boende i området tas från Emån för att sedan infiltreras genom 

Upplandaåsen. Mängden uttagbart vatten ur åsen är i dagsläget beroende av råvattenuttaget i Emån, 

som förstärker åsens egen grundvattentillgång.  

Nuvarande förhållanden är otillfredsställande då det finns risk för vattenbrist vid lågvatten i Emån. De 

senaste åren har flöden under 300 l/s uppmätts. Enligt villkoren för övriga vattenverksamheter får de 

inte ta ut vatten när dessa förhållanden råder. De befintliga intagsanordningarnas ytliga placering 

begränsar också praktiskt möjligheterna att ta ut vatten från ån vid låga flöden (Vetlanda kommun 

2003). 

 Vattenkvalitet 

Dagvatten från Vetlanda tätort avvattnas huvudsakligen till Emån nedströms Grumlan men uppströms 

den nuvarande uttagspunkten. Även Grumlan belastas med dagvatten från omgivningen (Tholén, E & 

Envall, M u.å).  

Runt Grumlan finns flera förhållandevis trafikerade vägar, bland annat väg 127 och riksväg 31 som är 

rekommenderade leder för farligt gods. Väg 127 passerar Emån cirka 300 meter uppströms Grumlan, 

och riksväg 31 korsar Emån nedströms sjön. En bit från Grumlans södra och västra sida går vägarna 

877, 773 och 774. Väg 774 och väg 773 ligger i anslutning till Hjärtån som har sitt utlopp vid Grumlans 

södra strand (Trafikverket 2016).  

Intill Grumlans västra strand, vid samhället Drakulla, fanns under slutet av 1800-talet en 

trämassefabrik som var i drift under ett tiotal år. Det finns uppgifter om att avfall från fabriken, 

framförallt vedaskor och kisaska, ska ha körts ut på isen vintertid. Det finns även en misstanke om att 

aska från fabrikens ångpanneanläggning och svavelsyratillverkning har hanterats på samma sätt. 

Processavloppsvatten innehållandes svavelsyra och bly från fabriken kan också ha släppts ut i sjön, 

antingen direkt i eller via den närliggande bäcken, se bilaga 2 (Miljö- och hälsa 2017). 

 
Figur 4.  Karta över Drakulla och dessutsläppsområde samt förmodat område för dumpning (Miljö- och hälsa 2017) 
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Miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda kommun har identifierat och konstaterat ett antal riskområden, 

för spridning av förorening, kring sjön Grumlan, se bilaga 3. Bland annat industriverksamhet i 

Grumlans norra del och en småbåtshamn i den sydöstra delen. De har även identifierat ett antal 

riskområden längs med Emån som kan komma att påverkas av planerad ledningsdragning mellan ny 

pumpstation och Upplanda vattenverk. Enligt muntliga uppgifter från miljö- och byggförvaltningen sker 

inga utsläpp av processavloppsvatten till sjön (Miljö- och hälsa 2017). 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har identifierat och riskklassat potentiellt förorenade områden i 

Vetlanda. I närheten av Mela kvarn har det tidigare legat en verksamhet för betning av säd. Den har 

klassats med riskklass 3 (Länsstyrelsen Jönköping u-å.). 

8.3.1.1 Vatten- och sedimentprovtagning 

Njudung Energi och kommunen samarbetar med Emåns vattenvårdsförbund som kontinuerligt tar 

vattenprover på Grumlan och Emån. I tabell 4 och 5 nedan har analysresultat för provtagning av 

Grumlan från år 2015 och år 2018 sammanställts och jämförs med Svenskt vatten riktlinjer för råvatten 

(Svenskt vatten, 2008) samt Naturvårdsverkets rapport 4913. (Naturvårdsverket, 1999). 

Tabell 4.  Sammanställda analysresultat från Grumlan, år 2015-2018  

Parameter Enhet  Riktvärde från 
Svenskt Vatten 

Riktvärden 
från 
Naturvårds-
verket 

Medelvärde på 
prover i 
Grumlan 

Högsta 
uppmätta värde i 
Grumlan 

pH - 5,5< pH < 9  7,27 6,8 < pH <7,5 

CODMn mg/l O2 <10  - - 

TOC mg/l  Inget riktvärde  11,91 19 

Kalcium (Ca) mg/l <100  9,1 11,8 

Magnesium (Mg) mg/l <30  2,45 3,04 

Natrium (Na) mg/l <100  6,35 7,3 

Kalium (K) mg/l <12  1,45 1,69 

Klorid (Cl) mg/l <100  - - 

Sulfat (SO4) mg/l <100  - - 

Fluorid (F) mg/l <1,5  - - 

Totalkväve  mg/l - <1,25* 0,76 1,08 

Nitrat mg/l NO3 <22  0,21 0,49 

Totalfosfor mg/l  - <0,025** 0,019 0,028 

Järn (Fe) mg/l <1  0,21 1,01 

Mangan (Mn) mg/l <0,3  0,08 0,17 

Aluminium (Al) mg/l <0,4  0,08 0,22 

*Hämtat från Naturvårdsverkets rapport 4913. Värdet 1,25 mg/l anger den nedre gränsen för klass 4, mycket höga halter, tabell 

3. 

**Gäller allmänt skyddsvärda sjöar. 

Tabell 5.  Sammanställning av analysresultat för tungmetaller 

Parameter Enhet Ritkvärde från 
Svenskt Vatten 

Medelvärde på 
prover i Grumlan 

Högsta uppmätta 
värde i Grumlan 

Arsenik (As) mg/l <0,01 0,00031 0,00041 

Barium (Ba) mg/l <1 0,014 0,018 

Bly (Pb) mg/l <0,01 0,00025 0,00035 

Kadmium (Cd) mg/l <0,001 0,00001 0,000028 

Krom (Cr) mg/l <0,05 0,00037 0,00064 

Koppar (Cu) mg/l <0,05 0,0032 0,016 

 

Analysresultaten visar att medelvärdena ligger under riktvärden för Svenska vatten samt 

Naturvårdsverkets rapport 4913. Dock har högsta värde för totalfosfor och järn varit strax över vid 

något tillfälle. 

Inför tillståndsprocessen har provtagning på vatten och bottensediment genomförts vid Drakulla. Det 

har tagits ut två vattenprover i maj, juni och i augusti samt två sedimentprover i maj. Provtagningen 

genomfördes främst för att kontrollera om sediment och vatten innehöll halter av organiska 

föroreningar och tungmetaller. 
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Resultaten från vattenprovtagningen har jämförts med Svenskt vattens branschriktlinjer 

Råvattenkontroll- Krav på råvattenkvalité, se bilaga 1 för sammanställda provtagningsresultat för 

vatten. 

Halten mangan var något förhöjt. Mangan förekommer ofta i betydande mängder i råvatten. Mangan 

utgör inte någon fara för människors hälsa, men kan påverka tekniska aspekter vid reningen av 

vattnet. Detta genom att manganjoner ofta binder sig till organiskt material som kan kräva särskilda 

åtgärder för att avlägsnas och det kan även påverka vattnets färg. 

Sedimentprovtagningen har analyserats på olika organiska föroreningar och tungmetaller.  

Metaller har jämförts med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet Sjöar och 

vattendrag, rapport 4913. Naturvårdsverkets indelning är en statisk baserad klassning som delar in en 

föroreningshalt i fem klasser utifrån haltens avvikelse från ett jämförvärde. Jämförvärdet som används 

är bakgrundshalter i Södra Sverige, se tabell 6. 

Tabell 6.  Tungmetaller i sediment, Jämförd med Naturvårdsverkets rapport 4913 

   Grumlan 1 Grumlan 2 

Metaller  Avvikelser från jämförvärde sediment1 
    mg/kg TS Ingen/obetydlig 

avvikelse 
Liten 

avvikelse  
Tydlig 

avvikelse 
Stor 

avvikelse 
Mycket stor 

avvikelse 

Arsenik As 10 20 30 40 >40 7,88 7,27 

Barium Ba           767 681 

Kadmium Cd 1,4 7 18,2 32,2 >32,2 0,921 1,1 

Kobolt Co           23,2 7,61 

Krom Cr 15 30 90 165 >165 39 41,9 

Koppar Cu 20 40 80 140 >140 18,1 18,9 

Kvicksilver Hg 0,16 0,48 1,28 2,08 >2,08 0,145 0,184 

Nickel Ni 10 20 40 80 >80 14,7 15,1 

Bly Pb 80 1200 3600 6400 >6400 37 45 

Vanadin V           55,6 55,8 

Zink Zn 240 480 1200 2400 >2400 182 223 

1 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet Sjöar och vattendrag, rapport 4913 och jämförvärdet som används är 
bakgrundshalter i Södra Sverige 

 

Krom, kvicksilver och nickel visar på metallhalter som är något förhöjda i jämförelse från 

bakgrundshalter.  

För organiska ämnen finns det inga specifika bedömningsgrunder för sediment i sjöar och vattendrag 

och därför används bedömningsgrunderna för kust och hav. Tabell 6 visar analysresultaten för 

organiska föroreningar. Många av resultaten i analysrapporten var under detektionsgränsen och kan 

därför inte bedömas mer än att halten är mycket låg, se bilaga 1. Det är även en del parametrar där 

rikt- och gränsvärden inte har hittats. 
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Tabell 6.  Organiska föroreningar, HVMFS 2015:4 

   Grumlan 1 Grumlan 2 

Organiska ämnen 

Tillståndsklassning sediment2 

    Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 

 mg/kg TS  Mycket låg 
halt 

Låg halt 
Medelhög 

halt 
Hög halt 

Mycket hög 
halt 

Fluoranten <18 18-45 45-140 140-390 ≥390 0,127 0,15 

Pyren <12 12-30 30-100 100-380 ≥380   0,034 

Krysen <11 11-26 26-67 67-200 ≥200 0,015   
bens(b)fluoranten <32 32-69 69-200 200-440 ≥440 0,046 0,054 

bens(k)fluoranten <11 11-28 28-79 79-180 ≥180 0,017 0,019 

indenol(123cd)pyren <24 24-76 76-220 220-530 ≥530 0,019 0,02 

PAH M <57 57-110 110-320 320-1700 ≥1700 0,13 0,26 

PAHH <180 180-320 320-940 940-2600 ≥2600 0,33 0,31 

2Naturvårdsverkets bedömningsgrunderna för miljökvalitet för kust och hav, rapport 4914 uppdaterad tabell 30, dec 2017 
 
 

 Effekter av ansökta åtgärder 

8.3.2.1 Kvantitet 

Genom att placera det nya råvattenuttaget i sjön Grumlan får Njudung Energi och kommunen tillgång 
till ett större vattenmagasin för framställning av dricksvatten. Storleken på Grumlan samt möjligheten 
att placera intagsanordningen på ett större djup gör att råvatten kan tas ut även när det råder 
lågflödesperioder. Vid sådana perioder sänks sjön successivt i korrelation till uttaget av råvatten. 
Eftersom tillflödet till sjön under mer normala förhållanden är betydligt större än det samlade uttaget av 
vatten, och avdunstningen från sjön, kommer sjön att fyllas på igen när förhållandena normaliseras. 

Sammantaget bedöms ett genomförande av de ansökta åtgärderna leda till betydligt mindre risk för 
framtida vattenbrist för boende i Vetlanda då säker tillgång till vatten är avgörande för boendemiljön, 
samt människors hälsa och säkerhet, bedöms de ansökta åtgärderna innebära stora positiva 
konsekvenser i dessa avseenden. 

8.3.2.2 Kvalitet 

När det gäller dricksvattenkvalitet i övrigt vad gäller kemisk sammansättning har vattnet i Grumlan i 
stort sett samma kemiska sammansättning som vattnet i Emån vid nuvarande uttagspunkt, se bilaga 
1. 

Genom att förlägga uttaget på ett större djup så hamnar intaget i de flesta fall även ovanför det 

temperatursprångskikt som stundtals uppstår sommartid, vilket är positivt för vattenkemin eftersom 

syretillgången där är bättre (SMHI, rapport 39) 

Låg syrehalt kan leda till urlakning av metaller främst järn och mangan vilket kan leda till att 

kväveföreningar bildas. Låga temperaturer kan även försämra flockningsprocessen. Höga 

temperaturer kan istället leda till att den mikrobiella tillväxten ökar i vattnet. 

I och med att råvattnet kommer att filtreras genom Upplandaåsen spelar inte de höga temperaturerna 

någon större roll då temperaturen stabiliseras under infiltreringen samt att vattenverket har 

reningsteknik som tar hand om eventuella mikroorganismer och toxiner m.m. 

Genom att installera ett nytt råvattenintag i Grumlan bedöms risken för kontamination genom 

föroreningar som tillförs Emåsystemet, till exempel via dagvatten eller till följd av olycka, att minska. 

Detta medför även att även risken för kontamination av åsens sand- och grusjordar och, i 
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förlängningen minimeras även en försämring av dricksvattenkvalitet. Det nya uttagets placering 6 

meter under ytan i Grumlan minskar också risken för sabotage och avsiktlig kontaminering av det 

vatten som tas ut. 

Väg 127 utgör den största risken i fall av olycka med fordon som transporterar farligt gods eftersom 

den ligger uppströms Grumlan. I det fall en olycka skulle ske med fordon som transporterar farligt 

gods som riskerar att spridas till Grumlan eller närliggande vattendrag uppströms kommer intaget av 

vatten att stoppas till dess att omfattningen av olyckan och dess påverkan har bedömts.  Väg 774 

passerar Hjärtån och om ovanstående skulle ske där eller annan trafikolycka som kan sprida 

förorening till Hjärtån och senare till Grumlan kommer likvärdiga skyddsåtgärder att vidtas. 

Enligt redovisade tabeller över vatten- och sedimentprov från Grumlan är det en del parametrar där 

rikt- och gränsvärden saknas för miljökvalitetsnormer i sjöar och vattendrag. Det är därför svårt att 

bedöma om dessa kan bidra till en försämring av råvattenkvalitén.  Dock i jämförelse med de värden 

som finns är det inga förhöjda värden vad gäller tungmetaller och inget av de organiska 

föroreningarna överstiger 1 mg/kg TS. 

Då planerad ny uttagspunkt samt anordningar ligger uppströms den del av sjön där dumpningar från 
den före detta fabriksverksamheten vid Drakulla förmodas ha skett, och då utförda vatten- och 
sedimentprovtagningar utanför Drakulla dessutom inte visade på några anmärkningsvärda 
föroreningshalter, bedöms de eventuella dumpningarna inte utgöra någon risk för förorening av 
uttagsvattnet. 

De identifierade och konstaterade förorenade områdena av miljö- och byggförvaltningen kan medföra 

att föroreningar når sjön, till exempel vid brand där stora mängder släckvatten krävs eller i form av en 

drivmedelsolycka i småbåtshamnen. Risken att de skulle medföra att råvatten inte kan tas ut ur 

Grumlan bedöms som liten. Miljö- och byggförvaltningen arbetar även kontinuerligt med att minska 

påverkan från omgivningen till sjön. Till exempel genom tillsynen där bland annat spridning av 

bekämpningsmedel och gödsel kontrolleras. De arbetar även med dagvattenåtgärder för att minska 

föroreningsmängderna i utgående vatten från samhället.  

Utöver dessa kommer Njudung Energi och kommunen utreda vilka misstänkta och konstaterade 

förorenade områden som ligger längs med Emån i samråd med miljö- och byggförvaltningen i 

Vetlanda kommun. 

Ovanstående faktorer bedöms utgöra någon liten risk för försämrad råvattenkvalité. 

 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten är ett juridiskt bindande verktyg som ställer krav på kvaliteten på 

miljön i vattenförekomster vid en viss tidpunkt. MKN för vatten fastställs med stöd av 5 kap. MB, 

vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndigheten föreskrifter HVMFS 2013:19 samt 

HVMFS 2015:4. 

Miljökvalitetsnormer ska ange de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas 

för utan fara för olägenheter, eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga 

olägenheter. 

MKN för vatten finns för vattenförekomsternas ekologiska respektive kemiska status. 

Grundkravet är att god status skulle ha nåtts i alla vattenförekomster år 2015 och att ingen försämring 

av rådande status får ske. Undantag kan beslutas bland annat om det bedöms vara tekniskt omöjligt 

eller orimligt dyrt att vidta erforderliga åtgärder för att nå god status 2015. Undantagen består då ofta i 

tidsfrist för uppnåendet av god status till 2021 eller 2027. 
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8.3.3.1 Berörda vattenförekomster 

Sjön Grumlan utgör en statusklassad vattenförekomst (SE 636394–145583) inom vattenförvaltningen 

och omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Den ekologiska statusen i Grumlan är sedan 2015 

klassad som God med avseende på fisk, bottenfauna och växtplankton (VISS, Grumlan). 

Statusklassning av totalfosfor och totalkväve i Grumlan har båda klassats som Måttligt höga halter. 

Halten totalkväve och totalfosfor baseras på tre årsmedelvärden i sjön mellan 2013–2015. Även 

grumlingen i sjön bedömdes under samma tid som Måttligt grumligt vatteneutrofieringen och statusen 

bedömdes som Måttlig status år 2014. Statusklassning av näringsämnen i Grumlan bedömdes 2014 

som God och pH samma år statusklassades som Nära neutralt.  

Emåns sträckning från Grumlans utlopp till strax öster om Illharjens naturreservat genom södra 

Vetlanda är även den en vattenförekomst (SE 636477–145682) (VISS Emån).  Förekomstens 

ekologiska status klassades 2016 som Måttlig på grund av fisksamhällets tillstånd, med flera 

vandringshinder för fisk längs sträckan, samt att beståndet av flodpärlmussla var nästintill obefintligt. 

De båda vattenförekomsternas kemiska status är klassad som Uppnår ej god på grund av de överallt i 

Sverige överskridande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar. Grumlans kemiska status 

är utöver detta klassad som God och Emån nedströms Grumlan är inte klassad. 

 Effekter av ansökta åtgärder 

Flytten av råvattenuttag samt den framtida verksamheten i sig genererar inga utsläpp till sjön som kan 

påverka den akvatiska miljön negativt.  

Anläggandet kommer att innebära en viss grumling. Grumlingen kommer att ske lokalt och under en 

begränsad tid under byggskedet. För att förebygga och begränsa spridning av partiklar av grumlingen, 

kommer geotextildukar att användas vid byggnationen i form av siltgardiner. Själva driften i sig 

genererar ingen grumling. Därav bedöms denna inte påverka de ekologiska och biologiska aspekterna 

på lång sikt. 

Vid schaktningsarbetet och den eventuella sprängningen kommer sjövatten att tränga in i 

pumpgropen. Då det handlar om ett mindre grävningsarbete under en kortare period, 1-2 veckor, 

bedöms inte naturvärdena att påverkas negativt som om det hade varit ett arbete i av större magnitud 

som i sig hade kunnat innebära en sjösänkning och då påverkat bland annat den våtmark som ligger i 

anslutning till Grumlans västra strand genom att vattentillförseln hade minskat. Därmed bedöms 

påverkan på enskilda intressen och höga naturvärden att bli mycket liten.  

Åtgärden bidrar inte till att förorening tillförs sjön och den kommer inte att bidra till sjösänkning i någon 

större utsträckning. Bottenfaunan kommer att påverkas under själva anläggande av råvattenledning 

samt i strandzon där borrning och sprängning kommer att ske. Ytan som tas i anspråk, under 

förutsättning att det inte förekommer några hinder, uppskattas till ca 113 m2. Enligt VISS är den 

ekologiska statusen i Grumlan väldigt god och bedömningen är att bottenfaunan kommer att 

återhämta sig och att arterna kommer att kunna återetableras sig relativt fort. Ansökt åtgärd bedöms 

inte bidra till att vattenkvalitén eller att den ekologiska statusen försämras på ett sådant sätt att god 

ekologisk status inte uppnås till år 2021. Enligt VISS finns det en risk att den kemiska statusen inte 

uppnås till år 2021. Dock bedöms inte ansökt åtgärd bidra till detta i och med att ingen tillförsel av 

kemikalier eller främmande ämnen som kan verka toxiskt i sjön kommer att ske.  

Anläggandet av råvattenledning kommer att påverka bottensedimenten lokalt kring vattenledningen. 

Ledningen kommer att täckas över med bottensediment och på så sätt kan eventuell växtlighet och 

djurliv lättare återetablera sig på platsen.  
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 Naturmiljö 

 Natura 2000-området Emåns Västra 

Emån mellan Grumlans utlopp och väg 31, ingår i ett Natura 2000-område enligt art- och 
habitatdirektivet, ett så kallat SCI-område (Site of Community Importance) benämnt Emån (västra). 

Enligt bevarandeplanen för Natura 2000-området är bevarandesyftet att prioriterade arter och 

naturtyper ska bevaras för att området på bästa sätt ska bidra till gynnsam bevarandestatus på 

biogeografisk nivå (Länsstyrelsen 2006). 

Prioriterade lokala bevarandevärden för Natura 2000-området, Emån-västra, är enligt områdets 

bevarandeplan förutom själva vattendraget arterna flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla samt utter.  

Områdets bevarandemål för naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet 

omfattar större vattendrag (143,4 ha), mindre vattendrag (43,3 ha), flodpärlmussla (186 ha), 

tjockskalig målarmussla (186 ha) och utter (186 ha). Arealen som dessa arter och naturtyper innehar 

får inte minska, se tabell 7 på sidan 26. 

Tabell 7.   Bevarandemål och bevarandetillstånd för Natura 2000-område Emån, Västra 

Naturtyp/art Bevarandemål Bevarandetillstånd 

Naturliga större 
vattendrag 

Större vattendrag ska ha god vattenkvalitet och präglas av naturliga 
vattenståndsfluktuationer och flöden. Området ska nå minst god 
ekologisk status enligt vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. 
Vattenflödet ska vara minst 4 m3/ sekund. Strandzonerna ska formas av 
naturliga erosions- och sedimentationsprocesser och ha potential hög 
biologisk mångfald. Naturtypen är inte avsevärt påverkad av eutrofiering 
eller försurning och den ska omges av en stabil buffertzon mot 
omgivande markanvändning. Vandringsvägarna ska vara fria och 
möjliggöra en bra livsmiljö för arter som flodpärlmussla och öring. 
Artsammansättningen ska vara naturlig, utan negativ inverkan av 
främmande arter eller fiskstammar. Arealen större vattendrag ska vara 
minst 143 hektar vid medelvattenstånd. 

Måttligt eller svagt 
bevarandetillstånd: 
Naturtypen saknar flera 
viktiga strukturer och 
funktioner, och det krävs 
betydande insatser för att 
återskapa dem, eller 
naturtypen riskerar att 
snart förlora viktiga 
strukturer och funktioner 

Näringsfattiga 
mindre 
vattendrag 

Mindre vattendrag ska präglas av lugnt till forsande vatten med naturliga 
vattenståndsfluktuationer och flöden. Området ska nå minst god 
ekologisk status enligt vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. Det ska 
finnas en variation av strandzons- och bottenmiljöer med potential för 
hög biologisk mångfald. Naturtypen är inte avsevärt påverkad av 
eutrofiering eller försurning och den ska omges av en stabil buffertzon 
mot omgivandemarkanvändning ing. Vattnet ska ha inslag av 
flytbladsväxter, undervattensväxter och/eller akvatiska mossor. 
Vandringsvägarna ska vara fria och möjliggöra en bra livsmiljö för arter 
som flodpärlmussla och öring. Artsammansättningen är naturlig, utan 
negativ inverkan av främmande arter eller fiskstammar. Arealen mindre 
vattendrag ska vara minst 43 hektar vid medelvattenstånd. 

Måttligt eller svagt 
bevarandetillstånd: 
Naturtypen saknar flera 
viktiga strukturer och 
funktioner, och det krävs 
betydande insatser för att 
återskapa dem, eller 
naturtypen riskerar att 
snart förlora viktiga 
strukturer och funktioner. 

 

Flodpärlmussla Flodpärlmusslan ska finnas i en livskraftig population och det ska finnas 
inslag av musslor mindre än två centimeter, som indikation på rekrytering 
i området. Vattnet i Emån ska ha god kvalitet och genomströmning och 
bottnar med sand, sten eller grus viktiga för musslornas möjlighet att 
andas och filtrera näring. Kantzonen utmed vattendraget ska vara orörd, 
vilket skyddar mot övergödning, vattengrumling och fluktuerande 
temperaturer. Öringen, vars gälar mussellarverna parasiterar på, ska 
finnas i en stabil population och den ska kunna reproducera sig i området 

Svagt bevarandetillstånd. 
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utan begränsning av vandringshinder. Arealerna mindre- och större 
vattendrag, vilka är musslans livsmiljö, ska vara minst 186 hektar vid 
medelvattenstånd. 

Tjockskalig 
målarmussla 

Den tjockskaliga målarmusslan ska finnas i en livskraftig population och 
det ska finnas inslag av musslor mindre än två centimeter, som indikation 
på rekrytering i området. Vattnet i Emån ska ha god kvalitet och 
genomströmning och bottnar med sand, sten eller grus viktiga för 
musslomas möjlighet att andas och filtrera näring. Kantzonen utmed 
vattendraget ska vara orörd, vilket skyddar mot övergödning, 
vattengrumling och fluktuerande temperaturer. 
Värdfisksarter, vars gälar mussellarverna parasiterar på, ska kunna 
reproducera sig i området utan begränsning av vandringshinder. Arealen 
mindre- och större vattendrag, vilka är musslans livsmiljö, ska vara minst 
186 hektar medelvattenstånd. 

Gynnsamt tillstånd inom 
områdets nedre del, 
nedströms Kvillsfors. Arten 
förekommer ej uppströms 
Tureforsdammen 

Utter  Uttern ska finnas i en livskraftig och reproducerande population. Dess 
habitat, Emån, ska vara ett strömmande, isfritt och fiskrikt vatten med ett 
sammanhängande vattensystem och med en störningsfri kantzon. Inga 
vandringshinder eller osäkra vägpassager hindrar uttern att förflytta 
sig och möjligheten till utbyte av individer är god. Arealen mindre och 
större vattendrag ska vara minst 186 hektar. 

Gynnsamt 
bevarandetillstånd: Utter 
förekommer i Emån och 
förutsättningarna för att 
bevara arten på lång sikt är 
goda. 

 

 

Figur 5.  Karta över naturvärden Runt Grumlan samt längs med Emån. Karta från skogsstyrelsen.se 

 

8.4.1.1 Natura 2000-område: Illharjen 

Ett andra Natura 2000-område benämnt Illharjen ansluter till Emåns västra och löper längs med Emån 

mellan väg 31 och befintligt vattenverk. Området definieras av ett mosaiklandskap med mycket 

värdefulla naturtyper och med kvillområdet i spetsen och beståndet av flodpärlmussla (Länsstyrelsen 

Jönköpings län 2005).  
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Kvillområde är ett område som kännetecknas av en blockig terräng där vattendraget delas upp i ett 

mer eller mindre diffust nätverk av småbäckar. Längs med Illharjens kvillområde finns värdefulla 

lövskogar med inslag av död ved. Illharjen har även mycket höga värden och hög biologisk mångfald. 

Arter som finns i området är bland annat sväm- och lövsumpskog och den starkt hotade arten 

flodpärlmussla.  

Områdets bevarandemål för naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet gäller mindre 

vattendrag (3,7 ha), lövsumpskog (14,1 ha), svämlövskog (8,9 ha) och flodpärlmussla (3,5 ha) och 

ingen av dessa får minska i areal (Länsstyrelsen Jönköpings län 2005), se tabell 8 på sidan 28. 

Tabell 8.   Bevarandemål och bevarandetillstånd för Natura 2000-området Illharjen 

Naturtyp/art Bevarandemål Bevarandetillstånd 

Näringsfattiga 
mindre 
vattendrag 

Mindre vattendrag ska präglas av lugnt till forsande vatten med naturliga 
vattenståndsfluktuationer och flöden. Området ska nå minst god 
ekologisk status enligt vattenförvaltningens miljökvalitetsnormer. Det ska 
finnas en variation av strandzons- och bottenmiljöer med potential för 
hög biologisk mångfald. Naturtypen är inte avsevärt påverkad av 
eutrofiering eller försurning och den ska omges av en stabil buffertzon 
mot omgivande markanvändning. Vattnet ska ha inslag av flytbladsväxter, 
undervattensväxter och/eller akvatiska mossor. Vandringsvägarna ska 
vara fria och möjliggöra en bra livsmiljö för arter som flodpärlmussla och 
öring. Artsammansättningen ska vara naturlig, utan negativ inverkan av 
främmande arter eller fiskstammar. Arealen mindre vattendrag ska vara 
minst 3,5 hektar vid medelvattenstånd. 

Måttligt 
bevarandetillstånd: Denna 
del av Emån 
(Aspödammen-Grumlan) 
bedöms ha ett måttligt 
naturvärde. Stora delar av 
vattendraget har påverkats 
av rensning eller rätning 
samt flera dammar utgör 
vandringshinder. 
Vattenkvaliteten är dock 
god och vattendraget 
uppvisar en stor 
artrikedom med avseende 
på bottenfauna och fisk 

Vetlandabäcken Lövsumpskogen ska ligga på fuktig - blöt mark med naturlig hydrologi. 
Skogen ska vara olikåldrig och ha inslag av äldre träd och död ved. De 
övre trädskikten ska domineras av klibbal, ask, asp och glasbjörk. Gran 
eller främmande trädslag ska inte ta överhanden. 
Lövsumpskogen ska ha, eller utvecklas mot, naturskogskaraktär och hysa 
en hög biologisk mångfald. Typiska arter för naturtypen som t.ex. 
sumpviol, källpraktmossa och mindre hackspett ska förekomma i 
området. Arealen lövsumpskog ska vara minst 14 hektar 

Gynnsamt 
bevarandetillstånd: 
Naturtypen är ganska 
välbevarad, och har i 
huvudsak kvar viktiga 
strukturer och funktioner, 
eller kan med relativt små 
insatser restaureras så att 
strukturer och funktioner 
återskapas. 
Förutsättningarna för att 
bevara naturtypens värden 
på lång sikt är goda. 

Kvillområdet Svämlövskogen ska ligga på väldränerad mark i anslutning till sjöar eller 
vattendrag. Den ska översvämmas regelbundet vid högvatten, då en 
kontinuerlig pålagring av finsediment sker. 
Skogen ska ha, eller utvecklas mot, naturskogskaraktär och hysa en hög 
biologisk mångfald. 
Svämlövskogen ska vara olikåldrig och ha inslag av äldre träd och död ved. 
De övre trädskikten ska domineras av ask och/eller triviallöv och vanliga 
trädslag är ask, gråal och klibbal. Gran eller främmande trädslag ska inte 
ta överhanden. Typiska arter av mossor och lavar för naturtypen, som 
t.ex. svämmossa och piskbaronmossa ska förekomma i området. 
Arealen svämlövskog ska vara minst 8 hektar. 

Gynnsamt 
bevarandetillstånd: 
Naturtypen är ganska 
välbevarad, och har i 
huvudsak kvar viktiga 
strukturer och funktioner, 
eller kan med relativt små 
insatser restaureras så att 
strukturer och funktioner 
återskapas. 
Förutsättningarna för att 
bevara naturtypens värden 
på lång sikt är goda. 

 

Flodpärlmussla Flodpärlmusslan ska finnas i en livskraftig population och det ska finnas 
inslag av musslor mindre än två centimeter, som indikation på rekrytering 

Svagt bevarandetillstånd: 
Vid inventeringen 1999 
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i området. Vattnet i Emån ska ha god kvalitet och genomströmning och 
bottnar med sand, sten eller grus viktiga för musslornas möjlighet att 
andas och filtrera näring. Kantzonen utmed vattendraget ska vara orörd, 
vilket skyddar mot övergödning, vattengrumling och fluktuerande 
temperaturer. Öringen, vars gälar mussellarverna parasiterar på, ska 
finnas i en stabil population och den ska kunna reproducera sig i området 
utan begränsning av vandringshinder. Arealerna mindre- och större 
vattendrag, vilka är musslans livsmiljö, ska vara minst 186 hektar vid 
medelvattenstånd. 

uppskattade man att 
beståndet i Illharjen 
nästan halverats sedan 
1994 (från 5 600 till 3 300 
individer). Trolig orsak är 
stark nedgrumling 
i samband med 
utbyggnaden av riksväg 31 
under 1996. Man fann 
dessutom inga musslor 
som var mindre än 50 mm, 
vilket antyder att 
beståndet inte 
reproducerar sig. 
Inventeringar 2004 och 
2016 visar en fortsatt 
nedåtgående trend 
(2004=5720 individer) och 
2016 endast 4260 
individer.  

8.4.1.2 Naturreservat 

Det område som utgör Natura 2000-området Illharjen sammanfaller med det område som omfattas av 

de båda naturreservaten: Illharjens naturreservat och Stora Illhargens naturreservat vars 

sammanlagda area uppgår till ungefär 45 hektar (Länsstyrelsen, u.å.).  

Stora Illharjens naturreservat är ca 35 hektar stort och naturtyperna domineras av sumplöv- och 

sumpbarrskog.  Andra trädslag i området utgörs till stor del av gran, klibbal och glasbjörk, samt ett 

mindre antal sälg, asp, rönn och tall.  

Illharjens naturreservat är ca 10 hektar stort och naturtyperna domineras av kvillområde, bäckar och 

sumpskog. Här finns trädslag som glasbjörk, samt ett mindre antal aspar och klibbalar. I området 

förekommer även tall, gran och sälg.  

8.4.1.3 Strandskydd 

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 

livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurliv.  

Emån och Grumlan omfattas av generellt strandskydd som gäller 100 meter upp på land och 100 

meter ut i vattnet.  

 Riksintressen  

Emåns huvudfåra, inklusive Grumlan, är utpekade som område av riksintresse för naturvården enligt 

Miljöbalken 3 kap. 6 §. Värdet utgörs av vattendragssystem med ett rikt växt- och djurliv. Grumlan har 

även i länsstyrelsens vattenvårdsprogram 1990 bedömts ha naturvärdesklass 1, särskilt högt 

naturvärde (Naturvårdsverket 2013). 

Hela Emåns avrinningsområde utgör vidare ett geografiskt riksintresse enligt Miljöbalkens 4 kap. 6 § 

och är därmed skyddat från anläggning av vattenkraftverk, vattenreglering och vattenöverledning för 

kraftändamål (Miljöbalken 1999). 
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8.4.2.1 Övriga utpekanden 

Vid Grumlans västra strand ligger Tvillingöarna. Den ena ön utgörs av ca 0,5 ha lövrik barrnaturskog. 

Vid den norra stranden finns en sumpskog på ca 10 ha som har ett stort värde ur ett lokalt perspektiv. 

Vid den sydöstra stranden finns en nyckelbiotop på 0,6 ha bestående av lövsumpsskog 

(Skogsstyrelsen u.å). 

Grumlan och aktuell sträcka av Emån är vidare utpekade som regionalt särskilt värdefulla vatten med 

avseende på naturmiljö och har i länets vattenvårdsprogram 1990 bedömts ha naturvärdesklass 1, 

särskilt högt naturvärde. Aktuell sträcka av Emån är därutöver utpekade som nationellt värdefullt 

vatten. Grumlan är även utpekat som ett regionalt särskilt värdefullt vatten för fiske.  

Enligt artportalen har en hel del skyddsvärda fåglar iakttagits vid Grumlan (Artportalen 2010–2017). 

Bland annat har Gråtrut skådats vid Östanå fritidsby. Arten är rödlistad. Inget fynd har gjorts på 

platsen för byggnationen eller planerat område för den markförlagda vattenledningen. Dock är 

området för nedläggning av råvattenledning populärt ur kräftfiskesynpunkt, och som tidigare nämnts 

anordnas en kväll för allmänheten att komma och fiska kräftor i början av augusti varje år av Vetlanda 

kommun och Njudungs fiskesällskap. 

 Effekter av ansökt åtgärd 

Ett genomförande av de ansökta åtgärderna innebär att kommunens råvattenuttag från Emåsystemet i 

framtiden kommer att ske från Grumlan istället för i Emån vid Illharjen. Då utflödet från Grumlan i 

nuläget tidvis kan vara så litet som några 100 liter/sekund kan det nya läget för uttaget få till följd att 

perioder med extrema lågflöden i ån, på sträckan från Grumlans utlopp till nuvarande uttagspunkt vid 

Illharjen, blir fler och mer långvariga. Detta skulle i sin tur kunna orsaka negativ påverkan på de höga 

naturvärden som är knutna till Emån och dess svämzoner inom främst Illharjen, vilka redan idag hotas 

av de tidvis mycket låga flödena. 

Botten i Grumlan är generellt väldigt dyig och har liten växtlighet. Den växtlighet som finns kan komma 

att försvinna lokalt och temporärt där ledningen placeras. Denna effekt berör dock endast en liten yta 

och vegetationen antas återhämta sig relativt snabbt, och på nytt etablera sig på de störda ytorna med 

snarlik omfattning och artsammansättning som tidigare. Detsamma gäller bottenlevande fauna.  

I det fall spolning kommer att användas är det den teknik som skapar mest grumling. Bedömningen är 

att grumlingen kommer ske några meter kring ledningen vid arbete i sandbotten. Spolningsarbete i 

lera förväntas påverkar ett område på några 10-tal meter. Geotextildukar i form av siltgardiner kommer 

i sådant fall att användas för att minska påverkansområdet från grumlingen. 

Grumlan är en populär sjö att fiska i och innefattar arter som abborre, gädda, gös, öring, mört, brax, 

kräfta m.m. Ansökt åtgärd bedöms inte påverka fisket i någon större utsträckning. Dock kan området 

för uttag av vatten vara begränsat för båttrafik och dylikt. Ledningens slutliga placering kommer att 

lämnas till Sjöfartsverket så att den förs in på sjökortet. Det innebär att risken för ankringsskador 

reduceras. Intagssilen kommer att utrustas med en lyftbygel längst upp på silen så att den kan lätt kan 

tas bort när det krävs.   

En privatperson har fiskerätten i området för nedläggning av råvattenledning och har uttryckt en oro 

över att kräftfisket kommer att påverkas negativt av anläggandet i sjön. Enligt information är det 

signalkräftor som fiskas. Kräftor är känsliga för grumling och vid kraftig grumling kan gälar och rom 

sättas igen. Grumlingen kan även påverka habitaten genom att bland annat att bohålor och lämpliga 

bottnar slammas igen. Signalkräftan är normalt ganska stationär, men kan vid större störningar vandra 

längre sträckor för att hitta en bättre livsmiljö.  

Den största påverkan för bottenfauna och djurliv kommer att ske vid strandlinjen och ca 30 meter ut i 

vattnet där nedläggningen av råvattenledningen kräver schaktningsarbeten. Schaktningsområdet 
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kommer att vara bredast vid strandlinjen för att sedan avta med djupet. Efter denna förläggs 

råvattenledningen på botten. Vid schaktningsarbetet kommer siltgardiner att användas för att minska 

spridning av grumlingen och den botten yta som tas i anspråk är begränsad. vilket minskar risken för 

grumling, och att den yta som tas i anspråk är begränsad bedömer Njudung Energi och kommunen att 

den negativa påverkan på kräftbeståndet kommer att bli liten. Signalkräftor är klassade som en 

livskraftig art och sedan 2014 har varit relativt varma somrar har kräftbeståndet gynnats. Det har 

medfört att det har varit gott om kräftor i Grumlan de senaste åren (SMP). 

Som nämnts innan kommer inga grumlande arbeten att utföras under djurens lekperiod juni-juli, vilken 

även omfattar kräftornas kläckningstid. Genom att förlägga arbeten i vatten från mitten av augusti till 

mitten av september kan även det årliga kräftfisket genomföras samt tas det hänsyn till kräftornas 

lekperiod som brukar ske från mitten av september till slutet av november (Miljösamverkan Sverige).  

Etablering av en pumpstation bedöms orsaka en liten konsekvens för djur och växtliv. Området för 

installation av vattenpump samt byggnation av pumphus utgörs idag av redan i ianspråktagen mark. 

Strandlinjen kommer att förändras i och med att den delvis schaktas eller sprängs bort för att få 

pumparna på rätt djup. Då området för föreslagen byggnation inte hyser några högre naturvärden 

bedöms påverkan på naturmiljön, vid strandlinjen, till följd av sprängning att bli begränsad och 

konsekvenserna att bli små till obetydliga. 

Ledningsdragningen på land mellan planerad pumpstation och befintligt vattenverk kommer att bli en 

indirekt konsekvens av de ansökta åtgärderna. Njudung Energi och Vetlanda kommun kommer att 

samråda ledningsdragningen med Länsstyrelsen. enligt 12 kap. § 6 miljöbalken. Detta för att få fram 

bästa möjliga dragning av ledningen och minimera påverkan på identifierade naturvärden. Ingrepp 

som kan påverka miljön i Natura 2000-områden på ett betydande sätt kräver tillstånd enligt 7 kap.  

§28a miljöbalken och kan innebära erforderliga hänsyns- och/eller kompensationsåtgärder.  

Även om ledningsdragning på land delvis behöver ske inom områden med höga naturvärden bedöms 

det också möjligt att hitta sträckningar som inte kommer att medföra stor påverkan på dessa. 

Installationen av pumpar, byggnation av pumphus, anläggande av väg samt en del av intagsledningen 

omfattas av strandskyddet. Strandskyddet bedöms inte påverkas i någon större utsträckning utöver 

området för installation. Området där pumphuset kommer att anläggas utgörs av kommunal mark och 

allmänheten kommer fortsatt att kunna tillträda området. Området utgörs av sly och yngre löv- och 

barrskog till viss del påverkad av omkringliggande fastigheter i form av nedhuggna träd, bräder och 

annat bråte och bedöms inte ha några högre naturvärden.  

Prövning av strandskyddet kommer att hanteras inom ramen för tillståndsansökan. 

Sprängningen kan komma att ha en stor påverkan på djurlivet kring och i sjön. Påverkan består av 

buller, vibrationer samt eventuell stenkastning. Påverkan kommer dock att ske under en väldigt kort 

period och i begränsad omfattning. Erforderliga försiktighetsåtgärder kommer att vidtas och 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om sprängarbete (AFS 2007:1, AFS 2014:1) kommer 

att efterlevas. 

Samtliga planerade åtgärder i sjön kommer att anpassas till perioder på året då de kan orsaka minsta 

möjliga störning och inga arbeten kommer att utföras under perioden april till juli. 

Grumlan kommer i framtiden att bli ett vattenskyddsområde som kan komma att påverka aktiviteter på, 

runt och i sjön. Bildandet av vattenskyddsområdet tas inte upp i denna miljökonsekvensbeskrivning 

utan kommer att hanteras som ett enskilt ärende.  

Planerade åtgärder bedöms inte påverka de i området utpekade riksintressen för naturvård och 

geografiska riksintressen samt värdefulla vatten. 

Sammantaget bedöms planerade åtgärder medföra en medelstor påverkan på naturmiljön på kort sikt 

och en liten påverkan på lång sikt. 
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 Kulturmiljö 

Vetlanda kommun är väldigt fornlämningstätt, och många objekt ligger runt Grumlan. Inga 

fornlämningar eller kulturvärden kommer att påverkas av ansökt åtgärd. Dock kan ledningsdragningen 

på land påverka kulturvärden som ligger längs med Emån och några av dem beskrivs nedan. 

 Kulturvärden längs med Emån  

Sydväst om det nuvarande vattenuttaget, på andra sidan Emån, finns ett kulturhistoriskt objekt, ett 

gravfält (Bäckseda 1:1) bestående av bland annat högar, stensättningar och treuddar daterat till sten-, 

brons- och järnåldern. Strax väster om gravfältet återfinns ett område med fossil åkermark (Bäckseda 

135) inom vilket röjningsrösen har påträffats. Dessa kulturhistoriska objekt ligger inom ett riksintresse 

för kulturmiljö, vilket beskrivs i efterföljande avsnitt 7.5.2 (Skogsstyrelsen u.å). 

Vid väg 31 nära korsningen med Paradisvägen, söder om Vetlanda återfinns sju fornlämningar som 

kan komma att påverkas av planerade åtgärder. Dessa utgörs av Bäckseda 4:2, Bäckseda 84:1, 

Bäckseda 109:2, Bäckseda 109:3, Bäckseda 109:1, Bäckseda 141, och Bäckseda 142. De tre 

sistnämnda har undersökts och tagits bort. Fornlämningarna är daterade till antingen stenålder, 

bronsålder, järnålder eller medeltid och består av rösen, gravar, stensättningar, tidigare boplatser, 

fossil åker och färdväg. Väster om dessa kulturhistoriska objekt återfinns Bäckseda 26:1, en fossil 

åker. 

Där Bäcksedavägen korsar Emån, strax nedströms Grumlan återfinns flertalet kulturhistoriska objekt, 

Bäckseda 18:1, Bäckseda 88:1, Bäckseda 144, Bäckseda 148, Bäckseda 145, vilka planerade 

åtgärder riskerar att påverka. Objekten utgörs av röjningsröse, färdväg, övrig kulturhistorisk lämning 

och är daterade till bronsålder, järnålder eller medeltid. 

 Riksintresse kulturmiljövård 

Inom påverkansområdet för planerad vattenverksamhet finns två områden som klassade som 

riksintressen för kulturmiljövård. Vid Grumlans norra del återfinns ett område med välbevarad 1700- 

och 1800-talsbebyggelse. Där återfinns även en ruin från en stormannagård från 1300-talet 

(Riksantikvarieämbetet 2013).   

Från Bäckseda strax nedströms Grumlans utlopp och längs Emåns sträckning söder om Vetlanda 

finns ett område inom vilket några av Smålands största gravfält från järnåldern har påträffats klassat 

som riksintresse för kulturmiljövård. I området finns över 300 synliga anläggningar bestående av bland 

annat treuddar högar.   

Från Bäckseda strax nedströms Grumlans utlopp och längs Emåns sträckning söder om Vetlanda 

finns ett område inom vilket några av Smålands största gravfält från järnåldern har påträffats klassat 

som riksintresse för kulturmiljövård. I området finns över 300 synliga anläggningar bestående av bland 

annat treuddar högar. 

 Effekter av ansökt åtgärd 

Flytten av råvattenuttag, dragning av kabel på sjöbotten samt installation och uppförande av pumphus 

bedöms inte påverka kulturlämningar i närområdet. Kulturvärdena i den västra delen av sjön kommer 

inte att beröras av åtgärderna. 

2 
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Dock kan dragningen på land komma att påverka många av de kulturvärden som ligger längs med 

Emån. Njudung Energi och Vetlanda kommun kommer att skicka in underlag för samråd enligt 2 kap. 

10§ lag (1988:950) om kulturminnen m.m. i god tid innan planerad åtgärd påbörjas. 

Ansökt vattenverksamhet bedöms inte ha en negativ påverkan på befintliga kulturmiljövärden.  

 Hälsa och säkerhet 

För aktuellt projekt är de största hälso- och säkerhetsaspekterna på lång sikt kopplade till att trygga en 

god dricksvattenförsörjning, för boende i Vetlanda, vilket kräver säker tillgång till vatten i tillräcklig 

kvantitet och av god kvalitet. 

Aspekter som kan komma att påverka på kort sikt är de arbetsfordon som kommer att röras sig inom 

och intill området vid anläggandet samt det eventuella behovet av sprängning för att kunna installera 

pumparna med tillhörande pumphus. Åtgärderna genererar buller och viss vibrationsstörning. 

Verksamheten är en tyst verksamhet som inte bedöms komma att verka störande under drifttiden. 

 Effekter av ansökt åtgärd 

De aspekter som kan påverka människors hälsa, till exempel buller, kommer att pågå under en väldigt 

kort tidsperiod och risken att de skulle orsaka en försämring av människors hälsa bedöms som liten. 

 Gällande planer och tillstånd 

 Översiktsplan Vetlanda kommun 2010 

I Vetlanda kommuns översiktsplan från 2010 finns en rad planeringsmål inom områdena säkerhet, 

naturmiljö, yt- och grundvatten samt dricksvatten- och avlopp, med koppling till 

dricksvattenförsörjningen. Dessa är: 

Säkerhet:  

”Risken för att vattentäkter utsätts för föroreningar ska minimeras”  

Naturmiljö:  

”Kommunens värdefulla naturområden ska skyddas och bevaras”  

”Variationen mellan olika naturtyper landskap ska skyddas och bevaras”  

Vilket bland annat innebär att riksintresseområdena i kommunen ska skyddas och bevaras.  

Yt- och grundvatten:  

”Kommunens vattenförekomster (yt- och grundvatten) ska uppnå eller behålla god ekologisk och 

kemisk status enligt fastställda miljökvalitetsnormer” 

”Risken för och konsekvenserna av översvämningar ska minska” 

Dricksvatten och avlopp: 

”Vattentäkter ska ha en god vattenkvalitet och skyddas mot föroreningar” 
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 Effekter av ansökt åtgärd 

Föreslagen lokalisering av nytt vattenintag i Grumlan ligger inte inom eller i nära anslutning till 

detaljplanelagt område. Åtgärden bedöms inte påverka planeringsmålen i översiktsplanen eller 

detaljplaner i Vetlanda. De ansökta åtgärderna bedöms ligga väl i linje med kommunens 

planeringsmål 

 Nationella miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver tillståndet i den svenska 

miljön som miljöarbetet ska resultera i. Jönköpings län har antagit 14 av de 16 miljömålen, undantaget 

Storslagen fjällmiljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård, som regionala mål. Bedömning 

av påverkan på miljömål som är aktuella för nollalternativ och/eller planerade åtgärder följer nedan 

Naturvårdsverket 2013). 

De miljömål som kan tänkas påverkas av de ansökta åtgärderna är: 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Myllrande våtmarker 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 Konsekvenser av ansökt åtgärd 

Levande sjöar och vattendrag 

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 

(Naturvårdsverket 2017).  

Grumlan är som nämnts tidigt en populär sjö för rekreation, friluftsliv, fiske och båtliv. Sjön har ett rikt 

djurliv som lockar många besökare året om. Ansökt åtgärd bedöms inte påverka något av 

ovanstående på lång sikt. Dock kan det under byggskedet förekomma lokal påverkan under en 

begränsad tid. Njudung Energi kommer att anpassa tiden för byggnation efter djurliv i och invid sjön 

samt vidta andra skyddsåtgärder som kontinuerlig provtagning av råvattnet för att säkerställa att 

råvattnets vattenkvalitet är god. 

Myllrande våtmarker 

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 

våtmarker bevaras för framtiden." (Naturvårdsverket 2017). 

I Grumlans södra delar vid utloppet till Hjärtån finns det sumpskogsmarker. Den ansökta åtgärden 

bedöms inte bidra till att vattennivåerna i sjön minskar så mycket att sumpskogen påverkas negativt 

genom till exempel uttorkning. 

 Ett rikt växt- och djurliv 

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 

generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. 

Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
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ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd." (Naturvårdsverket 2017). 

Kortvarigt under byggskedet kan de ansökta åtgärderna innebära lokala störningar för djurlivet i 

området. Förutsatt att rekommenderade hänsyns- och försiktighetsåtgärder följs bedöms dock de 

ansökta åtgärderna inte innebära att växt- och djurlivet i området påverkas negativt i någon större 

omfattning. De ansökta åtgärderna bedöms därmed inte motverka miljömålet om ett rikt växt- och 

djurliv. 

 Bedömning 

Installation av nytt råvattenuttag i Grumlan bedöms inte ha en långsiktig negativ påverkan på 

ovanstående miljökvalitetsmål. På kort sikt påverkar det miljömålen Levande sjöar och vattendrag och 

ett rikt växt- och djurliv genom att åtgärden, vid anläggandet stör vattenmiljön och dess arter tillfälligt 

Dock bedömer Njudung Energi och kommunen att växtlighet och djurliv inom ett par år kommer att 

återhämta sig och återvända till området. 

Friluftslivet bedöms inte påverkas nämnvärt av åtgärden då området endast kommer att vara 

svårframkomligt under byggtiden. Under verksamhetens drifttid kommer allmänheten att ha tillgång till 

natur- och strandområde som vanligt. 

Flytten innebär att dricksvattenförsörjningen säkras även under torra perioder med låga vattennivåer. 

Risken att vattnet kontamineras av yttre faktorer, t ex oljeföroreningar eller sabotage, är väldigt liten. 

Åtgärden bidrar till att miljömålet Grundvatten av god kvalitet delvis uppnås genom att tillgången till 

råvatten säkras. 

I det fall tillstånd medges kommer Njudung Energi och Vetlanda kommun att vidta erforderliga 

försiktighetsåtgärder vid anläggandet av råvattenuttaget samt vid pågående verksamhet för att 

förebygga och minimera påverkan från verksamheten på miljön.   

Vetlanda kommun arbetar just nu med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan. Denna beräknas att 

vara klar hösten 2018. Grumlan och dess potential som råvattentäkt är medtaget i planen. 

 Hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel 

Alla som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som inte är av försumbar betydelse för 

människors hälsa eller miljön är skyldiga att visa att de allmänna hänsynsreglerna iakttas. Syftet är att 

förebygga och förhindra negativa effekter på människors hälsa och miljön. 

 Hänsynsreglerna och konsekvenserna av ansökt åtgärd 

1§ Bevisbörderegeln 

När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas 

som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver eller avser att bedriva 

en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel 

iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller 

olägenhet för miljön. 

2§ Kunskapskravet 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den 

kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 

människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet” 
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1-2 §§ Genom ansökan om tillstånd till vattenverksamhet med tillhörande MKB visar Njudung Energi 

hur efterlevnad av bland annat hänsynsreglerna kommer att ske och hur de iakttagits i framtagandet 

av miljökonsekvensbeskrivningen. Undersökning av området innan ansökan gällande befintliga 

förhållanden och tänkbara framtida scenarion med dess konsekvenser görs bedömningen att 

bevisbördan och kunskapskravet är väl tillgodosett. 

3§ Försiktighetsprincipen 

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de 

skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa 

möjliga teknik.” 

3§ Konsekvenser, både positiva och negativa, av föreslagen åtgärd har identifierats i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Försiktighetsprincipen har beaktats generellt för samtliga miljöaspekter 

som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, och föreslagna försiktighetsmått och förebyggande 

åtgärder utgår från denna princip. 

Under förutsättning att föreslagna försiktighetsmått och förebyggande åtgärder vidtas bedöms 

åtgärden inte strida mot försiktighetsprincipen.  

4§ Produktvalsprincipen 

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda 

eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för 

människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan 

antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har 

behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism”. 

4§ Flytten av råvattenuttag innebär ingen användning av sådana produkter eller organismer som 

avses i lagtexten. Därmed bedöms åtgärden inte strida mot produktvalsprincipen 

5§ Hushållningsprincipen 

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt 

utnyttja möjligheterna att minska mängden avfall, skadliga ämnen i material och produkter, de 

negativa effekterna av avfall, och återvinna avfall. I första hand ska förnybara energikällor användas.” 

5§ vid upphandling av entreprenader kommer kommunens generella riktlinjer att gälla. Detta innebär 

bland annat att entreprenör som anlitas ska bedriva ett systematiskt internt miljöarbete i syfte att 

minska sin miljöpåverkan, samt att miljöklassade drivmedel ska användas till arbetsfordon. Massor 

som uppstår vid anläggandet av pumpstation kommer att hanteras enligt gällande föreskrifter och så 

långt det är möjligt och rimligt att återanvändas. Därmed bedöms att Hushållningsprincipen uppfylls. 

6§ Lokaliseringsprincipen 

”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats 

som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljön.” 

6§ Lokaliseringen av uttaget av råvatten med tillhörande vattenledning och pumpstation har valts 

utifrån omgivande och lokala faktorer. Djuphålan lämpar sig bäst vad gäller, djup och närheten till land 

vilket innebär att anspråkstagande av bottenarea minskar samt att uttaget hamnar ovanför 

språngskiktet. 

Efter Grumlans strand finns det ett antal bostadshus, både permanent och fritidshus. Pumphuset 

placeras på kommunal mark och föreslagen plats lämpar sig väl i förhållande till föreslagen djuphåla 

samt fortsatt ledningsdragning upp på land som planeras att gå längs med befintlig VA-ledning. 

Lokaliseringsprincipen bedöms därmed vara tillgodosedd. 
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Sammantaget bedöms inte råvattenuttag från Grumlan strida mot hänsynsreglerna i kap. 2, MB 

jämfört med nollalternativet som strider mot försiktighetsprincipen och lokaliseringsprincipen i 

dagsläget. 

 Hushållning med mark och vatten 

Enligt miljöbalken 3 kap. 1 § ska Mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 

de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall 

ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

Det nya råvattenuttaget uppfyller ett väsentligt samhälls- och allmänintresse genom att säkra 

vattentillförseln för dricksvatten i Vetlanda kommun. Åtgärderna berör ingen brukad åker eller 

skogsmark. 

De ansökta åtgärderna sker inom ett område som är utpekat som område av riksintresse för 

naturvården enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, se figur 6, samt enligt 4 kap. 6 § skyddade vattendrag. 

 
Figur 6.   Karta tagen från Länsstyrelsen WebGis visar att Grumlan omfattas av Riksintresse 

för naturvård enligt 3 kap 6§.  
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Figur 7  Visar att Grumlan omfattas av riksintresse för skyddade vattendrag enligt 4 kap 6§. (Länsstyrelsens webGis 2017) 

Utförda konsekvensanalyser visar dock att de ansökta åtgärderna inte orsakar någon betydande 

påverkan på de berörda riksintressena, förutsatt att givna hänsyns- och 

försiktighetsrekommendationer följs i byggskedet.  

Därmed bedöms att de ansökta åtgärderna kan genomföras utan att strida mot miljöbalkens 

bestämmelser om hushållning med mark och vatten.  

Ansökt åtgärd bedöms ha en liten till medelstor påverkan på hushållningsaspekterna i detta projekt. 

 Avfall 

Byggnationen av pumphus kommer att generera en del massor bestående av en mindre mängd sten, 

jord och sediment. Alla ovanstående fraktioner kommer att återanvändas i projektet i största möjliga 

mån. De bergmassor som blir över kommer, om det går, användas i andra kommunala projekt där 

behov finns eller transporteras till godkänd mottagare. Sediment kommer inte att behöva tas upp på 

land utan kommer att läggas bredvid ledningen, under vatten, för att sedan användas för övertäckning.  

Njudung Energi och kommunen strävar efter att följa avfallshierarkin så långt det är möjligt. 

Samtliga arbetsfordon och maskiner är försedda med erforderliga skydd för arbete nära vattendrag 

samt utrustade med saneringsmedel i händelse av olycka. Eventuellt oljespill kommer att tas om hand 

och skickas som farligt avfall till godkänd mottager. 

 Effekter av ansökt åtgärd 

De ansökta åtgärderna bedöms vara väl i enlighet med principen om god hushållning med mark och 

vatten. Placeringen av det nya råvattenuttaget medför en säkrare tillförsel av vatten samt minskad risk 

för kontaminering genom yttre faktorer. Pumpstationens placering medför att vattenledningen kan 
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förkortas och mindre bottenyta behöver tas i anspråk. Placeringen medför även att dragningen längs 

med befintlig VA-ledning underlättas. 

Genom att återanvända massor i byggskedet för råvattenuttaget och/eller återanvända 

överskottsmassor i andra projekt i Vetlanda kommun minskar mängden avfall. Deponering ska i 

största möjliga mån undvikas och avfallshierarkin efterlevas.  

 Övriga vattenverksamheter med tillstånd 

Mellan befintligt uttag för vatten och föreslagen placering av nytt vattenuttag i Grumlan finns det både 

föreningar, företag och privatpersoner som har tillstånd till uttag av vatten, se tabell 5. 

 

Tabell 5.   Sammanställning över vattendomar längs Emån, Vetlanda kommun, med tillhörande villkor 

Vattendom Tillstånd 
vattenmängd 

Begränsning/villkor Rådighet 

Dom 166/1950, Mål 
AD 28/1947, 
VÖD 1951-12-22 
Nyafors vattenverk 
 

- 
300 l/s är den vattenmängd som 
ska släppas genom dammen över 
Emån. 

Enligt 2 kap 5 § 
vattenlagen 
berättigad att 
tillgodogöra sig 
hela fallet. 

Dom DVA 16/1987, 
Mål VA 32/1986, 
1987-04-03 
Vetlanda kommun 

Bortledning av 
vatten från Emån 
om högst 100 l/s  

 

Genom ingivna 
avtal o ägande 
av Upplanda 
Ågård 2:17. 
 

M 213/99 nr.66.1, 
2002-04-04 
Bäckseda IF 

Uttag 2 800 m3 

När vattenföringen vid SMHI:s 
mätstation vid Stensåkra, 
Vetlanda kommun, understiger 
300 I/s 

Enligt 2 kap 4 § 
1 och 2p 
vattenlagen 

M 213/99 nr.66.8, 
2002-04-04 
Vetlanda FF 

Uttag 5 600 m3 

När vattenföringen vid SMHI:s 
mätstation vid Stensåkra, 
Vetlanda kommun, understiger 
300 I/s 

Enligt 2 kap 4 § 
1 och 2p 
vattenlagen 

M 213/99 nr.66.11, 
2002-04-04 
Bäckseda 
bevattningsförening 

Uttag 4 700 m3 

När vattenföringen vid SMHI:s 
mätstation vid Stensåkra, 
Vetlanda kommun, understiger 
300 l/s 

Enligt 2 kap 4 § 
1 och 2p 
vattenlagen 

M 213/99 nr. 66.12, 
2002-04-04 
Bäckseda - 
Mossgårdsområdets 
bevattningsförening 
 

3 800 m3 

När vattenföringen vid SMHI:s 
mätstation vid Stensåkra, 
Vetlanda kommun, understiger 
300 l/s 

Enligt 2 kap 4 § 
1 och 2p 
vattenlagen 

M 213/99 nr.66.13, 
2002-04-04 
Bäckseda 
Mossgårdsvägens 
bevattningsförening 

1 600 m3 

När vattenföringen vid SMHI:s 
mätstation vid Stensåkra, 
Vetlanda kommun, understiger 
300 l/s 

Enligt 2 kap 4 § 
1 och 2p 
vattenlagen 

M 259/99 nr.112. 
2002-04-04 
Swedish Match 
Industries AB 

Totalt 30 000 m3 
Max 500 m3/dygn 

När vattenföringen vid SMHI:s 
mätstation vid Stensåkra, 
Vetlanda kommun, understiger 
300 l/s 

Enligt 2 kap 4 § 
1 och 2p 
vattenlagen 

M 328-01,  
2002-11-18  
Vetlanda kommun 
Dagvattendamm 

- 

Vid behov avtappa dammen ned 
till nivån +177,00 genom en 
dagvattenledning med ett 
maximalt flöde på 7 l/sek. 
 
Vattennivån i dammen får inte till 
följd av dammens skötsel 
överstiga +178.80 m 

Som ägare av 
fastigheterna 
har Vetlanda 
kommun 
rådighet över 
det vatten som 
berörs 
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 Effekter av ansökt åtgärd 

I och med befintliga vattenverksamheter kan det uppstå en intressekonflikt när det råder lågvatten. Det 

är dock inte alla av de ovanstående vattenverksamheterna som har ett kontinuerligt uttag av vatten. I 

det fall tillstånd medges kommer Vetlanda kommun att beakta dessa vattenverksamheter. Under 

förutsättning att åtgärder vidtas bedöms ansökt åtgärd ha en liten till obetydlig påverkan på övriga 

vattenverksamheter. 

 

 Samlad bedömning 

Stor påverkan Medelstor påverkan Ingen/obetydlig påverkan 

   

 

Miljöaspekt Bedömning 

Hälsa och säkerhet Den största påverkan sker under byggnationen och under en 
väldigt begränsad tid. Vattenkvaliteten i Grumlan bedöms som 
god och väl lämpad som råvatten för dricksvattentillverkning. Den 
nya placeringen lämpar sig väl då den kan bidra till en jämnare 
dricksvattentillförsel samt minimera risken för kontaminering från 
yttre faktorer. Därför bedömer Njudung Energi och Vetlanda 
kommun att påverkan är väldigt liten. 

Naturmiljö i och utmed Grumlans strand Naturmiljön i sjön kommer att påverkas vid arbeten i sjön. Dock 
endast under själva byggtiden under en begränsad tid samt på en 
väldigt begränsad yta. På grund av att en del av strandlinjen 
förändras bedöms påverkan att bli medelstor. 

Skyddad natur Natura 2000-området Emåns västra och övriga naturvärden 
bedöms inte påverkas negativt av åtgärden. 

Vattenkvalitet i Grumlan och Emån Vattenkvalitén bedöms inte påverkas negativt av åtgärden. 

Föroreningar i sediment och ytvatten Föroreningar i sediment har påträffats. Dock i väldigt liten mängd. 
Då vissa värden inte går att bedöma på grund av avsaknad av 
riktvärde bedöms dessa medföra en liten påverkan. 

MKN för vatten Miljökvalitetsnormerna bedöms inte påverkas i någon större 
utsträckning av föreslagen åtgärd. Dock med tanke på påverkan 
vid dragning av vattenledning bedöms de ändå medföra en liten 
påverkan. 

Kulturmiljö Inga kulturmiljövärden bedöms påverkas av föreslagen åtgärd 

Riksintressen enl. 3 och 4 kap, MB. Inget av riksintressena enligt 3 och 4 kap. MB bedöms påverkas 

Vattenresurser Föreslagen åtgärd bedöms påverka vattenresurserna till viss del 
genom en minde del sjösänkning. Dock i övrigt genom en positiv 
påverkan på grund av säkrad vattenkvalité och kvantitet. 

Allmänna hänsynsreglerna  Föreslagen åtgärd bedöms inte påverka hänsynsreglerna i 2 kap, 
MB. 

Nationella miljökvalitetsmål Åtgärden bedöms inte påverka miljökvalitetsmålen negativt.  
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 Kontrollprogram  

Njudung Energi och kommunen kommer att upprätta ett kontrollprogram för det nya uttaget av 

råvatten. Kontrollprogrammet kommer att följa de krav som finns i förordning (1998:901) om 

verksamhetsutövarens egenkontroll samt de krav som finns i livsmedelsverkets förskrifter om 

dricksvatten (SLVFS 2001:30).  

Kontrollprogrammet kommer att upprättas i det fall Njudung Energi och kommunen får tillstånd för 

verksamheten och samrådas med tillsynsmyndigheten för godkännande. 

 

 Osäkerheter och kunskapsluckor 

Hur de faktiska klimatförändringarna kommer att se ut går bara att uppskatta. Därför går det inte att 
med säkerhet att veta hur eventuella regn- och torrperioder kommer att se ut eller hur de kommer att 
påverka sjön Grumlan och råvattenuttaget. 

En annan kunskapslucka är bristen på jämförelsevärden för organiska föroreningar i sediment. Dock 
är bedömningen att förekomsten av föroreningar och dess miljö- och hälsorisker är liten baserat på de 
halter som uppmäts i ovan redovisade tabeller. Föreslagen placering av råvattenuttag ligger även på 
ett sådant avstånd att risken för kontaminering av eventuell förorening bedöms vara minimal. 

De bedömningar av risker och påverkan som kan uppstå av ansökt åtgärd görs under förutsättning att 
de, i MKB:n, redovisade försiktighetsåtgärderna vidtas för att förebygga och minimera påverkan på 
natur och kulturvärden samt att hänsyn tas till de krav och rekommendationer som ställs på 
verksamheten efterlevs. 
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