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Tillståndsansökan Vetlanda Vattentäkt 

Kompletteringsbegäran från Mark- och miljödomstolen 

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har via beslut 2018-11-01, Mål nr. M 4450-18 3:6 förelagt 

Vetlanda kommun att inkomma med kompletteringar till ansökan om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken 

till att leda bor ytvatten från sjön Grumlan i Vetlanda kommun. 

Denna handling besvarar förläggandet gällande punkt 2-6. 

Bilagor: 

1. Tillståndsansökan Vetlanda Vattentäkt

2. Emåförbundet, bemötande av punkt 5

3. Överenskommelse om naturvårdsavtal

1 2018-12-13 Komplettering till ansökan om tillstånd Anna Dahlin David 
Reuterskiöld 

Johan Saltin 

Version Datum Beskrivning Upprättat Granskat Godkänt 

Detta dokument är framtaget av Norconsult AB som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. 

Beställaren har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda 

ändamål. 104 37 26 Vetlanda Energi & Teknik AB 

Bilaga
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Begärda kompletteringar samt bemötande 

 
2. Ni ska redovisa vilken typ av vikter som avses användas för nya intagsledningen i Grumlan. 

Bemötande: 

Belastningsvikterna som kommer att användas vid sjöförläggnigen ska vara tillverkade av betong. 

Infästningen mellan ledningen och betongvikterna ska utföras med ett förband där livslängden ej får 

understiga någon av resterande delar i konstruktionen. Mellan ledningen och betongvikten ska 

friktionsbeläggning av gummi användas för att minska slitage på ledning. Friktionsbeläggning av 

gummi ska även användas mellan ledning och förband. Betongvikten ska vara utformad som en 

vagga och fästas mot ledningen med 2 stycken förband per vikt för att minska punktbelastningen mot 

ledningen.  

3. Ni ska utveckla era grunder till varför dispens från strandskyddet ska lämnas. 

Bemötande: 

Som särskilda skäl vid ansökan om dispens från strandskyddet görs bedömningen att området för 

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

omfattas av miljöbalkens 7 kap. 18 c § punkt 3; området behövs för en anläggning som för sin funktion 

måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området, samt punkt 5 området 

behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 

området. 

Området där pumpstationen föreslås byggas har en lutning som bidrar till att ett tillräckligt djup för 

pumpsump och pumpar nås. Pumpstationen måste placeras nära sjön för att pumpsumpen ska vara 

möjlig att konstruera. Att placera pumpstationen utanför strandskyddszonen bedöms inte vara optimalt 

då råvattnet får en längre väg att gå och kraftigare pumpar behövs, vilket resulterar i att området som 

behövs tas i anspråk för pumpar och byggnation av pumphus blir större. Dispens från strandskyddet 

behövs då råvattenpumpstationen vid Grumlan är avgörande för att kunna pumpa råvatten vidare till 

Upplandaåsen. 

Att möjliggöra uttag av råvatten till dricksvatten från sjön Grumlan bedöms som ett angeläget allmänt 

intresse då tillgången på råvatten i dagsläget är ojämn och bristande under perioder med torka, vilket i 

sin tur gör att dricksvattenresurserna blir lidande. Genom att använda Grumlan som ytvattentäkt 

säkras dricksvattentillgångarna och kommunen får en jämnare tillförsel av råvatten och produktion av 

dricksvatten. 

Grumlan är en viktig sjö för rekreation och friluftsliv och det är aspekter som kommer att vägas in vid 

planeringen av den slutliga placeringen av pumpar, pumphus och dragningen av råvattenledning, för 

att tillgängliggöra området för allmänheten även efter idrifttagandet av verksamheten.  

4.  Ni ska komplettera ansökan med en utredning som beskriver vattenbalansen i Grumlan i 

samband med låga vattenföringar i sjön under olika tider på året. Frågan är om ett kommunalt 

vattenuttag ur Grumlan med 100 l/s alltid kan ske under samtidigt fullt nyttjande av de redan 

tillståndsgivna uttagen? Den redovisning som ni hittills har gjort i ansökans bilaga 5, Rubriken 

sammanställning vattendomar Emån, anser mark- och miljödomstolen inte är tillräckligt 

överblickbar för att möjliggöra en sådan analys. Vidare ska ni utveckla vilka kumulativa 

miljöeffekter som kan bli följden av ett kortare eller en längre tids överuttag av Grumlans 

vattenvolym. 

Bemötande: 

Se bilaga 1. 

Bemötande angående de kumulativa miljöeffekterna som kan bli följden av ett kortare eller längre tids 

överuttag av Grumlans vattenvolym besvaras under punkt 6 nedan. 
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5. Ni ska komplettera ansökan med en utförlig riskbedömning av om eventuella föroreningar i 

sjön Grumlas sediment kan frigöras av det nu söka uttaget av råvatten ur sjön. Mark. Och 

miljödomstolen ställer frågan bland annat mot bakgrund av de två sedimentproven som har 

uttagits, och sedan analyserats, är placerade en bit från misstänkt dumpningsområde och 

därför inte fullt ut kan beskriva förhållandena i sediment inom dumpningsområdet. Mark- och 

miljödomstolen noterar att den nya intagningspunkten är belägen relativt nära 

dumpningsområdet. Vidare kan domstolen konstatera förhöjda kvicksilverhalter vid analys av 

de två uttagna sedimentproverna, Riskbedömningen föreslås baseras på andra jämförvärden 

än Naturvårdsverkets rapport 4913, till exempel tillämpliga värden från HAV respektive Norska 

miljödirektoratet. Ni ska därutöver redogöra för vilken metodik som använts vid 

sedimentprovtagningen samt redovisa sedimentdjup som de uttagna proverna representerar. 

Bemötande: 

Se bilaga 2 

6. Ni ska utveckla ansökans beskrivning i fråga om den redovisade bedömningen att de 

aktuella Natura 2000-områdena inte bedöms påverkas negativt av åtgärden. Detta mot 

bakgrund att bland annat av att Ni under rubrik 8.4.3 i ansökans miljökonsekvensbeskrivningen 

anger att perioder med extrema lågflöden i ån, på sträckan från Grumlans utlopp till nuvarande 

uttagspunkt i Emån, kan orsaka negativ påverkan på den höga naturvärdena som är knutna till 

Emån och dess svämzoner.  

Bemötande: 

Föreslagna åtgärder innebär, likt nollalternativet, att vattennivån i Grumlan under torrperioder kan 

sjunka till följd av avdunstning från sjön och utebliven nederbörd. Detta medför att utflödet från 

Grumlan till Emån minskar eller avtar helt.  

Njudung Energi AB och Vetlanda kommun kommer att möjliggöra tappning av ett delflöde från 

råvattenledningen från Grumlan till Emån, vid Mela kvarn, vid låga vattenförhållanden. Därmed 

bedöms att naturmiljön i och utmed ån inte behöver påverkas mer negativt än vid nollalternativet. 

Redan i nuläget finns det ett hot mot värdena i Natura 2000-områdena till följd av att utflödet från 

Grumlan ibland är kritiskt lågt vid torrperioder under sommarhalvåret. Till följd av de prognostiserade 

klimatförändringarna förväntas denna risk öka i framtiden och därmed i nollalternativet. Situationen har 

emellanåt redan varit så akut att Vetlanda kommun har ombesörjt tillfällig flytt av flodpärlmussla på 

blottlagda bottnar. 

Detta tillstånd har bland annat förstärkts av den så kallade Nyaforsdomen som reglerar verksamheten 

vid Nyafors vattenkraftverk. Vattenkraftverket har lett vatten från Emåns huvudfåra och Kvillområde 

vilket har lett till låg vattenföring och onaturliga vattenståndsvariationer, vilket har påverkat 

naturvärdena på platsen och nedströms intaget för vattenkraftverket. 

Enligt avtal 2012 ska vattendomen för Nyafors omprövas för att omöjliggöra fortsatt 

vattenkraftverksamhet, se bilaga 3. I samband med detta ska vattendragen återställas för att 

återskapa de tidigare gynnsamma vattenregim och på så sätt gynna ekologin i området. Detta 

kommer att bidra till en förbättring av vattenförhållandena nedström Mela kvarn. 

För Natura 2000-området Emåns västra bedöms ansökt åtgärd inte innebära någon betydande 

förändring uppström Mela kvarn eftersom ån på denna sträcka är dämd. Risken för torrläggning 

bedöms därmed vara obefintlig och opåverkad, vilket inte bör utgöra någon skillnad från 

nollalternativet. 
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Beträffande Emåns västra nedströms Mela kvarn och Illharjens Natura 2000-område skulle planerad 

flytt av uttaget medföra en ökad risk för negativ påverkan genom fler och mer långvariga perioder av 

kritiskt låga vattenflöden i ån i det fall inga kompensationsåtgärder vidtas. Den totala vattenföringen i 

ån mellan Mela kvarn och nuvarande uttagspunkt kommer vid vissa situationer att bli något lägre på 

grund av uttaget i Grumlan. Detta kan till exempel gälla om de förväntade klimatförändringarna i 

framtiden leder till så extrema situationer att inget vatten alls rinner ut till Emån vid nollalternativet. En 

sådan situation skulle antagligen innebära ett överuttag av råvatten från Grumlan vilket på lång sikt 

skulle kunna förvärra situationen för Illharjen och Natura 2000-områden ytterligare jämfört med 

nollalternativet. Genom att Njudung Energi AB och kommunen kommer att möjliggöra återsläpp av ett 

delflöde av vattnet vid Mela kvarn bedöms denna riskökning kunna minimeras genom att åtgärden 

ökar möjligheten att undvika de mest extrema lågflödena som innebär störst risk för negativ påverkan 

på de höga naturvärdena. 

Vad gäller de utpekade värdena för respektive Natura 2000-område så bedöms ingen negativ 

påverkan att ske på utter. Beträffande flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla bedöms 

möjligheten att undvika de mest extrema lågvattensituationerna kunna bidra till en viss positiv 

nettoeffekt då de allt vanligare lågflödena motverkas.  

Med hänsyn till Emåns förhållandevis stora vattenflöde (MQ cirka 6 m3/sek och MLQ 1,4 m3/sek) 

jämfört med uttagsvolymen (max 100 l/sek) bedöms de beskrivna förändringarna i flödesdynamiken 

på sträckan medföra mycket marginella förändringar och inte i någon betydande grad påverka arealer 

och bevarandetillstånd för de utpekade Natura 2000-naturtyperna. Detta gäller såväl naturliga större 

vattendrag som näringsfattiga mindre vattendrag, lövsumpskog (Vetlandabäcken) och svämlövskog 

(Kvillområdet). 

Njudung Energi AB och Vetlanda kommun har möten minst två gånger om året, före vårfloden samt 

före sommarperioden, för att utifrån rådande förhållanden samt förväntande förhållanden planera 

tappningen vid Mela kvarn för att optimera flöden och vattennivåer.  

Mot bakgrund av ovanstående är även bedömningen att under ett långvarigt överuttag av vatten från 

Grumlan bör en negativ påverkan på omkringliggande naturvärdena kunna förebyggas eller mildras 

med hjälp av delflödet vid Mela kvarn samt befintliga regleringsrutiner. 

Sammanfattningsvis bedöms de ansökta åtgärderna, jämfört med nollalternativet, inte innebär någon 

ökad risk för påverkan på den gynnsamma bevarandestatusen för både Natura 2000-områdena Emån 

(västra) och Illharjen på sätt som 

• leder till skada på de livsmiljöer som avses att skyddas, eller 

• medför att de arter som avses att skyddas utsätts för störningar som på ett betydande sätt kan 

försvåra bevarandet av dem. 

Utifrån rådande förhållanden i Emån samt runt sjön Grumlan bedöms föreslagen placering av 

råvattenuttag som ett bättre alternativ än befintligt. Då tillgången på vatten är god, den är inte lika 

beroende av fluktuationer i vattennivåerna och den är inte lika sårbar mot yttre påverkan.  
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Bilaga 1. Hydrologisk påverkan av nytt råvattenuttag 

i Grumlan 

 

Sammanfattning/slutsats 

En utredning har utförts avseende vattenbalansen i Grumlan i samband med låga vattenföringar, 

huruvida ett kommunalt vattenuttag ur Grumlan med 100 l/s alltid kan ske under samtidigt fullt 

utnyttjande av redan tillståndsgivna uttag. Detta utifrån punkt 4 i föreläggande från Mark- och 

miljödomstolen, daterat 2018-11-01, i mål nr M 4450-18. 

Det finns ett antal tillståndsgivna vattenuttag ur Grumlan, och dessa får enligt villkor i vattendom inte 

ske då vattenföringen vid SMHI:s mätstation vid Stensåkra, nedströms Grumlan, understiger 300 l/s. 

Det finns även villkor där motsvarande gränsvärde högre (som högst 500 l/s) samt ett villkor för 

Vetlanda golfklubb, att vattenuttag endast får ske då Grumlans vattennivå överstiger +181,55 m. 

Vattenföringen vid Stensåkra styrs av Grumlans reglering, d.v.s. vilken tappning som sker vid 

regleringsdammen vid Mela kvarn. 

Njudung Energi bedömer att en Mela kvarn kan regleras så att en flytt av råvattenuttaget till Grumlan 

inte påverkar redan tillståndsgivna vattenuttag, d.v.s. att det finns utrymme för detta i befintliga 

regleringsrutiner. 

Även om den överordnade regleringen av Grumlan kan anpassas, kan följden av ett flyttat råvatten-

uttag bli att domen avseende Vetlanda golfklubb påverkas under kortare tid, vid perioder då det råder 

extrem torka. Detta eftersom Grumlans vattennivå kan behöva sänkas av i större utsträckning, jämfört 

med om råvattenuttaget inte flyttas, ner till nivåer under den i villkoret, Mål nr M 4450-18, lägsta tillåtna 

(+181,55 m). 

Sannolikheten för denna påverkan bedöms dock som mycket låg, utifrån erfarenheter från framförallt 

år 2018, som var ett ”torrår” med mycket lite nederbörd under sommar/höst, men även åren innan. 

Vare sig sommaren/hösten 2018 då det rådde väldigt lite nederbörd och höga temperaturer, eller åren 

innan med låga vattenflöden, blev Grumlans nivå så låg att Golfklubbens möjlighet till vattenuttag 

påverkades. Detta på grund av det aktiva arbetet med regleringsstrategin för Mela kvarn. 

Den så kallade Nyaforsdomen har varit beroende av regleringen vid Mela kvarn för att få in tillräckligt 

med vatten till Nyafors vattenkraftverk, se bilaga 4. Dock har kraftverket inte varit i bruk under en lägre 

tid och domen kommer att återkallas. Därmed påverkas inte denna dom av sökt åtgärd. 
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1 Inledning 

Efter ett flertal torra år med låga flöden i Emån, och med begränsningar av vattenuttag som följd, 

bedömer Njudung Energi Vetlanda AB (NE) att det finns behov av att flytta råvattenuttaget. Det 

föreslås att intaget för råvattenuttaget flyttas uppströms till sjön Grumlan, från Emån nedströms 

Grumlan. 

NE har lämnat in en tillståndsansökan avseende den föreslagna flytten av intaget, vilket avhandlas i 

mål nr M 4450-18 i Mark- och miljödomstolen (MMD). MMD har lämnat ett föreläggande avseende 

kompletteringar till ansökan, där det i punkt 4 efterfrågas en utredning avseende vattenbalansen i 

Grumlan i samband med låga vattenföringar. Frågan är om ett kommunalt vattenuttag ur Grumlan 

med 100 l/s alltid kan ske under samtidigt fullt utnyttjande av redan tillståndsgivna uttag. 

Den efterfrågade utredningen redovisas i denna PM. 

I figur 1 nedan visas en översikt över området, inklusive relevanta markeringar. 

1.1 Underlag 

Följande underlag har använts i denna utredning: 

1 Teknisk beskrivning till ansökan för råvattenuttag i sjön Grumlan, Norconsult (2018-08-24) 

2 Sammanställning vattendomar Emån Vetlanda, Norconsult (ej daterad) 

3 Uppmätt vattenföring vid station nr 2361 Stensåkra under perioden 1984-2018 från 

SMHI:s vattenwebb https://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/vattenwebb,  

4 Uppmätta vattennivåer och vattenföringar, från Emåförbundet 

5 Befintliga regleringsrutiner, från överenskommelse mellan gatukontoret på Vetlanda 

kommun och Njudung Energi (f.d. Energiverket). 

Inga ritningsunderlag har funnits tillgängliga i detta uppdrag. 

https://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/vattenwebb,
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Figur 1: Översikt Grumlan och Emån kring Vetlanda. Karta: Lantmäteriet. 

2 Förutsättningar 

Här presenteras hydrologiska förutsättningar, relevanta vattendomar och befintliga regleringsrutiner. 

2.1 Hydrologiska förutsättningar 

De hydrologiska förutsättningarna beskrivs i den tekniska beskrivningen [1] och uppmätta 

vattenföringar vid SMHI:s mätstation Stensåkra, nedströms Grumlan, är hämtade från SMHI:s 

vattenwebb [3]. 

Grumlans vattennivå påverkas främst av följande hydrologiska faktorer och vattenuttag: 

▪ Tillrinning 

▪ Lokal nederbörd 

▪ Avdunstning 

▪ Reglering (tappning) vid Mela kvarn 

Varken storleken på tillrinning, lokal nederbörd eller avdunstning från Grumlan, påverkas av en flytt av 

råvattenuttaget till Grumlan. 

Grumlans area är 4,5 km2. 

Förslagen placering av 

nytt råvattenuttag 

Damm till f.d. 

Nyafors kraftverk 

Bef. råvattenuttag 

Mätstation SMHI 

Mela kvarn 
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2.2 Relevanta vattendomar 

Information är hämtad från den sammanställning som gjorts avseende vattendomar för Emån kring 

Grumlan/Vetlanda [2]. 

▪ Dom i mål 155-259/99 (2002-04-04): ett antal sökanden har tillstånd att ta ut vatten ur 

Grumlan för bevattning, under bevattningsperioden som definieras som fr.o.m. vecka 14 t.o.m. 

vecka 39 under ett och samma år. 

Det finns ett antal villkor i denna dom, avseende under vilka förutsättningar som vattenuttag 

får ske. 7 st begränsningsregler finns, varav 5 st är kopplade till den vattenföring som mäts vid 

SMHI:s mätstation Stensåkra, nedströms Mela kvarn. Gemensamt för dessa 

begränsningsregler är att vattenuttag inte får ske då den uppmätta vattenföringen understiger 

300 l/s. 

▪ Dom DVA 16/1987 i mål VA 32/1986 (1987-04-03): tillstånd att bortleda 100 l/s ur Emån, vilket 

är gällande tillstånd för det befintliga råvattenuttaget. 

▪ Dom A 166/1950 i mål AD 28/1947 (1951-12-22): minst 300 l/s skall släppas förbi dammen 

över Emån, in i naturreservatet Illharjen, så långt tillrinningen tillåter det. Denna dom reglerar 

verksamheten vid Nyafors kraftverk. Detta kraftverk är inte längre i drift och domen ska 

släckas. 

2.3 Befintliga regleringsrutiner 

Uppgifter är hämtade från en nedskriven överenskommelse [5]. 

Emåförbundet assisterar Njudung Energi (NE) genom bl.a. flödesmätning, hydrologiska beräkningar 

och rekommendationer samt att det oftast är Emåförbundet som fysiskt öppnar och stänger luckor vid 

Mela kvarn, dock endast på uppmaning av NE. Ansvaret för anläggningen och regleringen ligger hos 

NE.  

Grumlans vattennivå hålls, så långt det går mellan +181,65 och +182,15 m (höjdsystem RH70). Då 

det föreligger risk för längre torrperioder, normalt under juni-augusti samt senhösten, hålls nivån i 

Grumlan relativt hög genom att hålla nere tappningen vid Mela kvarn till ca 300 l/s. Då det föreligger 

risk för extrema torrperioder, tappas ännu mindre. 

Regleringen bedrivs i syfte att trygga dricksvattenförsörjningen via det befintliga råvattenuttaget 

nedströms i Emån, samtidigt som hänsyn tas till biologin i Emån samt önskvärda amplituder av 

sjönivån avseende sommarstugor, bryggor, båttrafik, fiske och bad. 

3 Vattenbalans i Grumlan vid låga vattenföringar 

Här beskrivs hur stor påverkan en flytt av råvattenuttaget till Grumlan bedöms ha på Grumlans 

vattenbalans. 

I vattendom, mål 155-259/99 daterad 2002-04-04, finns begränsningsregler som behandlar 

vattenuttag ur Grumlan där gränsvärdet för att vattenuttag ska få ske är 300 l/s vid SMHI:s mätstation i 

Stensåkra för de flesta sökanden. Vetlanda Golfklubb har även villkorats med en begränsningsregel 

som innebär att de bara får ta ut vatten då Grumlans vattennivå överstiger +181,55 m.  

Genom regleringsstrategin vid Mela kvarn arbetar Emåförbundet aktivt med att förebygga att 

missunnsamma förhållanden uppstår vid låga vattenförhållanden så att verksamhetsutövare, 

dricksvattenproducenter och naturvärden ska tillgodoses med tillräckliga mängder vatten. Vid risk för 

låga flöden höjs trösklarna vid Mela kvarn och tappningen minskas till 100–200 l/s för att hålla uppe 

nivån i Grumlan. 
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Njudung Energi bedömer att en Mela kvarn kan regleras så att en flytt av råvattenuttaget till Grumlan 

inte påverkar redan tillståndsgivna vattenuttag, d.v.s. att det finns utrymme för detta i befinliga 

regleringsrutiner. 

3.1 Påverkan på avsänkningstakt 

Vid en ökad tappning upp till minst 300 l/s vid Mela kvarn, vid låg tillrinning som beskrivet ovan, sänks 

Grumlan av i högre takt än med befintlig placering av råvattenuttaget. Den ökade avsänkningstakten 

kan beräknas genom vetskap om sjöns area samt tappningens ökning. I detta fall är sjöarean 4,5 km2 

och flödesökningen 100 l/s. Detta innebär en avsänkningstakt på ca 2 mm per dygn, om tillståndet 

utnyttjas fullt. 

Under perioder då det med ny placering av råvattenuttaget (i Grumlan), skulle uppmätas mindre än 

300 l/s vid SMHI:s mätstation vid Stensåkra utan anpassad reglering vid Mela kvarn, antas att 

tappningen vid Mela kvarn ökas med 100 l/s (upp till minst 300 l/s) motsvarande en avsänkning med 2 

mm/dygn. Ett sådant tillfälle illustreras nedan i figur 2, där året 2016 används som exempel. 

 

Figur 2: Påverkan på Grumlans vattennivå vid låga flöden, efter flytt av råvattenuttaget till Grumlan, och med 
ändrade regleringsrutiner för Mela kvarn. 

Figur 2 visar att Grumlan hade behövts sänkas av i större utsträckning under perioden ca juli t.o.m. 

oktober för just år 2016, om råvattenuttaget varit placerat i Grumlan istället för nedströms i Emån, för 

att den uppmätta vattenföringen vid Stensåkra inte ska minska. Detta eftersom flertalet vattendomar är 

knutna till den vattenföring som uppmäts där. Den ökade avsänkningen hade som mest blivit knappt 

20 cm under den aktuella perioden år 2016, ner till som lägst drygt +181,6 m. Detta är ett exempel, 

och förhållandena kan vara annorlunda för andra år. 

Njudung Energi gör bedömningen att en Mela kvarn kan regleras så att en flytt av råvattenuttaget till 

Grumlan inte påverkar redan tillståndsgivna vattenuttag, d.v.s. att det finns utrymme för detta i 

befintliga regleringsrutiner och att det som illustreras i figur 2 kan undvikas för de allra flesta år. 
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3.2 Påverkan på redan tillståndsgivna vattenuttag ur Grumlan 

Njudung Energi gör bedömningen att med nuvarande regleringsstrategi som innebär magasinering 

uppströms Mela kvarn och minimi-tappning vid risk för låga vattenflöden, undviks situationer där en 

flytt av råvattenuttaget påverkar redan tillståndsgivna vattenuttag.  

Golfklubbens dom är knuten till en lägsta nivå vid Mela kvarn (+181,55 m), så att vattenuttag inte får 

ske under den nivån, och den domen kan under kortare tid påverkas då det råder extrem torka. 

Sannolikheten för denna påverkan bedöms dock som mycket låg, utifrån erfarenheter från framförallt 

år 2018, som var ett ”torrår” med mycket lite nederbörd under sommar/höst, men även åren innan.  

Vare sig sommaren/hösten 2018 då det rådde väldigt lite nederbörd och höga temperaturer, eller åren 

innan med låga vattenflöden, blev Grumlans nivå så låg att Golfklubbens möjlighet till vattenuttag 

påverkades. Detta på grund av det aktiva arbetet med regleringsstrategin för Mela kvarn. 

Bedömningen är att det krävs ett flöde över tid ut från Grumlan på 200l/s, även då det är torra 

perioder, för att Vetlandas vattenförsörjning ska fungera som det gör idag. 

Vid flytt av råvattenuttaget räcker det då med att släppa 100 l/s vid Mela kvarn, nedströms för att 

upprätthålla naturvärden i Illharjen, och 100l/s till vattenproduktion via ett nytt intag i Grumlan. 
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Komplettering av punkt 5 i mål nr M4450-18 gällande ansökan om 
tillstånd enligt 11 kap miljöbalken till att bortleda ytvatten från sjön 
Grumlan, Vetlanda kommun 

 

 

 

Bakgrund 
Mark- och miljödomstolen har genom föreläggande till Njudung Energi AB 2018-11-01 be-
gärt kompletteringar av ansökan i mål nr M4450-18. Ansökan gäller tillstånd till att flytta 
nuvarande råvattenuttag för dricksvatten, beläget i Emån nedströms sjön Grumlan, till en 
punkt i sjön Grumlan. Emåförbundet har på uppdrag av Njudung Energi AB upprättat förslag 
på provtagningsprogram i Grumlan, samt genomfört provtagningen under 2017.  
 
I mark- och miljödomstolens föreläggande om kompletteringar framgår under punkt 5 föl-
jande: 
 
5. Ni ska komplettera ansökan med en utförlig riskbedömning av om eventuella föroreningar 
i sjön Grumlans sediment kan frigöras av det nu sökta uttaget av råvatten ur sjön. Mark- och 
miljödomstolen ställer frågan bland annat mot bakgrund av att de två sedimentprover som 
har uttagits, och sedan analyserats, är placerade en bit från ett misstänkt dumpningsområde 
och därför inte fullt ut kan beskriva förhållandena i sedimenten inom dumpningsområdet. 
Mark- och miljödomstolen noterar att den nya intagspunkten är belägen relativt nära dump-
ningsområdet. Vidare kan domstolen även konstatera förhöjda kvicksilverhalter vid analys av 
de två uttagna sedimentproverna. Riskbedömningen föreslås baseras på andra jämförvärden 
än Naturvårdsverkets rapport 4913, till exempel tillämpliga värden från HAV respektive 
Norska miljödirektoratet. Ni ska därutöver redogöra för vilken metodik som använts vid se-
dimentprovtagningen samt redovisa vilket sedimentdjup som de uttagna proverna represen-
terar.  

 
Emåförbundet har på uppdrag av Njudung Energi AB åtagit sig uppdraget att komplettera 
punkt 5 i ansökan (mål M4450-18) i föreliggande skrivelse. 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2
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Metodik  
Samtliga sedimentprovtagningar inom ramen för provtagningsprogrammet inför ansökan 
har tagits enligt samma metodik som används vid den samordnade recipientkontrollen inom 
Emån (SRK Emån), förutom provtagningen utmed Grumlans västra strand i höjd med Dra-
kulla. Metodiken för sedimentprovtagning inom SRK Emån sker enligt BIN SR 01 (se SNV 
Rapport 3108) och Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning undersökningstyp 
”Metaller i sediment” (2012-08-06). På varje station tas 4-6 prov med rörhämtare, försedd 
med 1 cm skiktskivor varur ett samlingsprov på sedimentets ytskikt (0-2 cm) tas för analys.   
 
Denna metodik har alltså använts på provpunkt 1 och 2 i Grumlan (se bilaga 1), samt ordina-
rie provpunkt i Grumlan inom ramen för SRK Emån (samma plats som provpunkt 1). Vatten-
djupet på punkt 1 är ca 16 m och vattendjupet på punkt 2 är ca 15 m.  
 
Vid sedimentundersökningen längs Grumlans västra strand, utanför Drakulla, togs sedi-
mentproverna med hjälp av Ekmanhuggare, då syftet i första hand var att okulärt besikta 
sedimenten, mot bakgrund av att det skall ha dumpats restmaterial från en pappersmassa-
fabrik under slutet av 1800-talet. Vattendjupen på provtagningspunkterna varierade mellan 
ca 2-8 meter (se bilaga 1) och provtagningsdjupet i sedimenten var ca 5-10 cm. På de punk-
ter där organiska sediment påträffades togs dessa omhand i ett samlingsprov som lämnades 
in för analys. För mer utförlig beskrivning av denna provtagning hänvisas till fältrapport 
(Emåförbundet 2017-06-16).  
 
Analysresultat  
I sjön Grumlan har tagits sedimentprover inom ramen för den samordnade recipientkontrol-
len (SRK Emån) vid tre tillfällen; 1992, 1998 och 2004. Utöver sedimentprover inom SRK 
Emån togs även prover 2017, inom ramen för rubricerat ärende, på samma plats som SRK 
Emån (punkt 1 enligt provtagningsprogrammet, se karta bilaga 1) samt längre söderut i 
Grumlan inom samma djupbäcken (punkt 2 enligt provtagningsprogrammet, se karta bilaga 
1). Utöver detta gjordes även undersökningar av sedimentet 2017 inom ett område utmed 
Grumlans västra strand i höjd med Drakulla, mot bakgrund av äldre uppgifter om dumpning 
av restprodukter från en trämassefabrik (sulfit) vars verksamhet upphörde 1898, se bilaga 1 
för provtagningspunkter.  
 
Tabell 1. Analysresultat (uttryckt i mg/kg TS) från sedimentprovtagningar i Grumlan inom 
SRK Emån (SRK 65) samt från provtagning inför nytt råvattenintag i Grumlan (Grumlan 1 och 
2 samt Drakulla).  Punkten SRK 65 utgör samma punkt som Grumlan 1. För övriga provpunk-
ter, se Bilaga 1. Tabellen visar även medelvärdet av de 6 provtagningarna, medelvärden från 
övriga sedimentprovtagningar inom SRK Emån samt Bakgrundshalt och naturlig ursprungs-
halt enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sötvatten (Naturvårdsverket 1999).  

Punkt Årtal TS % As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb V Zn 

SRK 65 1992 8,7 7,85 0,977 - 19,4 20,7 0,168 11,6 65 - 233 

SRK 65 1998 6,8 12 0,99 - 19 41 0,12 14 53 - 220 

SRK 65 2004 13,2 4,53 0,89 - 25,9 19,6 0,142 14,5 35,1 - 197 

Grumlan 1 2017 10,3 7,88 0,921 23,2 39 18,1 0,142 14,7 37 55,6 182 

Grumlan 2 2017 8,8 7,27 1,1 24,4 41,9 18,9 0,184 15,1 45 55,8 223 

Drakulla 2017 17,6 4,46 1,03 23,1 40,1 24 0,122 15,2 44,5 51,6 218 

medelvärde Grumlan 
  

7,33 0,98 23,57 30,9 23,72 0,15 14,18 46,60 54,33 212 

medelvärde SRK Emån 
  

24,9 2,34 15,32 27,35 32,27 0,30 18,14 89,91 42,71 234 

median SRK Emån  
  

10,8 1,7 16,45 20,25 27 0,20 15,5 81,9 41,5 206 
Bakgrundshalt Södra 
Sverige     10 1,4   15 20 0,16 10 80 20 240 

Naturlig ursprunglig halt     8 0,3 15 15 15 0,08 10 5 20 100 
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Tabell 2. Analysresultat av organiska miljögifter(polyklorerade bifenyler och polycykliska 
aromatiska kolväten) från sediment i Grumlan 2017, provpunkt 1 och 2 (provpunkt 1 motsva-
rar samma punkt som för SRK Emån) 
  Grumlan 1 Grumlan 

2 

TS_105°C % 11 11,8 

N-tot mg/kg TS 8180 9000 

glödrest % av TS 79,5 77,1 

TOC % av TS 6,38 8,46 

PCB 28 mg/kg TS <0.0020 <0.0020 

PCB 52 mg/kg TS <0.0020 <0.0020 

PCB 101 mg/kg TS <0.0020 <0.0020 

PCB 118 mg/kg TS <0.0020 <0.0020 

PCB 138 mg/kg TS <0.0020 <0.0020 

PCB 153 mg/kg TS <0.0020 <0.0020 

PCB 180 mg/kg TS <0.0020 <0.0020 

PCB, summa 7 mg/kg TS <0.0070 <0.0070 

naftalen mg/kg TS <0.100 <0.100 

acenaftylen mg/kg TS <0.100 <0.100 

acenaften mg/kg TS <0.100 <0.100 

fluoren mg/kg TS <0.100 <0.100 

fenantren mg/kg TS <0.100 <0.100 

antracen mg/kg TS <0.100 <0.100 

fluoranten mg/kg TS 0,127 0,15 

pyren mg/kg TS <0.100 0,113 

bens(a)antracen mg/kg TS <0.050 <0.050 

krysen mg/kg TS 0,051 <0.050 

bens(b)fluoranten mg/kg TS 0,153 0,18 

bens(k)fluoranten mg/kg TS 0,058 0,064 

bens(a)pyren mg/kg TS <0.050 <0.050 

dibens(ah)antracen mg/kg TS <0.050 <0.050 

benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.100 <0.100 

indeno(123cd)pyren mg/kg TS 0,064 0,069 

PAH, summa 16 mg/kg TS 0,45 0,58 

PAH, summa cancerogena mg/kg TS 0,33 0,31 

PAH, summa övriga mg/kg TS 0,13 0,26 

PAH, summa L mg/kg TS <0.15 <0.15 

PAH, summa M mg/kg TS 0,13 0,26 

PAH, summa H mg/kg TS 0,33 0,31 

 
Bedömningsgrunder för sediment 
Tillgängliga svenska bedömningsgrunder för metaller limniska sediment finns i Naturvårds-
verkets rapport 4913 (1999) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassifice-
ring och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). Utöver de svenska be-
dömningsgrunderna finns bl.a. Norska miljödirektoratets klassificering av tillstånd (miljödi-
rektoratet 2016), Holländska riktvärden för sediment (RIVM report 711701 020/2001 och 
report 601501021/2004), Kanadensiska riktvärden för sediment (CCME 2001). I föreliggande 
komplettering har jämförelser gjorts med de svenska, norska, kanadensiska och holländska 
bedömningsgrunderna.  
 
Bedömning av tungmetaller 
Analysresultaten i tabell 1 visar generellt låga till mycket låga halter med undantag för krom 
(Cr) och nickel (Ni) vars halter klassas som måttligt höga enligt naturvårdsverkets bedöm-
ningsgrunder (1999). Miljökvalitetsnormer enligt HVMFS 2013:19 finns endast för bly (Pb) 
och kadmium (Cd) i limniska sediment och jämfört med MKN överstiger inga av analysresul-
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taten gränsvärdet. Enligt de norska riktvärdena för klassificering av tillstånd visar samtliga 
analysresultat på halter inom klass 1-2, dvs. ”bakgrundshalt” eller bedömningen ”God” (inga 
toxiska effekter). Enligt de kanadensiska riktvärdena (Canadian sediment quality guidelines, 
ISQG) ligger samtliga halter under klassificeringen ”PEL” (probable effect levels –  vid halter 
överstigande ”PEL” ökar sannolikheten för effekter på akvatisk fauna). Sammantaget visar 
analysresultaten från såväl SRK Emån 1992, 1998 och 2004, som provtagningarna i Grumlan 
2017 inga anmärkningsvärda halter i sedimenten.  
 
Mark- och miljödomstolen nämner i sitt föreläggande att ” Vidare kan domstolen även kon-
statera förhöjda kvicksilverhalter vid analys av de två uttagna sedimentproverna”. Kvicksil-
verhalterna (Hg) i dessa två analyser (Grumlan 1 och Grumlan 2, 2017) överskrider inte en-
ligt vår bedömning några gränsvärden samt ligger nära bakgrundshalten för limniska sedi-
ment i södra Sverige (se tabell 1) och är dessutom lägre än såväl medel- som medianvärdet 
för samtliga sedimentprovtagningar inom SRK Emån.  
 
 
Bedömning av organiska miljögifter 
Vid sedimentprovtagningen inom ramen för ansökan analyserades även organiska miljögif-
ter inom grupperna polyklorerade bifenyler (PCB) och polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH) på provpunkt 1 och 2 (se tabell 2). Analysresultaten för PCB:er visar för samtliga pa-
rametrar halter under rapporteringsgräns, medan PAH:erna visar på halter över rapporte-
ringsgränsen för några ämnen (se tabell 2). En utvärdering för dessa ämnen framgår i tabell 
3 nedan. Samtliga halter ligger under medelvärdena för sedimentprovtagning inom SRK 
Emån (tabell 3). Halterna ligger i huvudsak inom klass II enligt Norska miljödirektoratets till-
ståndsklasser, vilket innebär inga toxiska effekter. Undantag gäller Pyren och bens (b) fluor-
anten, som hamnar inom klass III (toxiska effekter vid långtidsexponering). Enligt de hol-
ländska miljöministeriets miljökvalitetsstandard (EQS) överskrids inga gränsvärden och enligt 
kanadensiska sediment quality guidlines överskrider inga halter PEL (gränsvärde för ökad 
sannolikhet att akvatisk fauna tar skada).  
 
Den samlade bedömningen av de analyserade organiska miljögifterna i Grumlans sediment 
på punkt 1 och 2 är att halterna inte är anmärkningsvärda och att det inte heller föreligger 
några risker för långtidsexponering.  
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Tabell 3. Analysresultat (mg/kg TS) över de organiska miljögifter vars halter översteg rappor-
teringsgränsen i sedimentprover från Grumlan 2017, samt jämförelser (mg/kg TS) med Havs- 
och vattenmyndighetens miljökvalitetsnormer (MKN), norska miljödirektoratets tillstånds-
klasser (NMD), kanadensiska riktvärden för påverkan på akvatisk fauna (ISQG) samt Hol-
ländska miljöministeriets miljökvalitetsstandard (EQS).  
Ämne Grumlan 1 Grumlan 2 MKN NMD

1 
PEL

2 
EQS

3 
medel 

SRK Emån 

fluoranten 0,127 0,15 2 II 0,235 3 0,245 

pyren <0.100 0,113  III 0,875  0,174 

krysen 0,051 <0.050  II 0,862 11 0,074 

bens(b)fluoranten 0,153 0,18  III   0,276 

bens(k)fluoranten 0,058 0,064  I  2 0,105 

indeno(123cd)pyren 0,064 0,069  II  6 0,146 

PAH, summa 16 0,45 0,58  II   1,481 

1.I= bakgrundshalt II=inga toxiska effekter III= toxiska effekter vid långtidsexponering 
2.Canadian Sediment Quality Guidlines, PEL – Probable Effect Level, vid halter överstigande 
detta värde ökar sannolikheten för toxiska effekter på biota. EQS= högsta tillåtna koncentrat-
ion (MPC) för individuella PAH och pesticider i sediment.  
 
Riskbedömning 
Mark- och miljödomstolen anger i  sitt föreläggande att ansökan skall kompletteras med en 
riskbedömning av om eventuella föroreningar i Grumlans sediment kan frigöras av det nu 
sökta uttaget av råvatten ur sjön. Denna fråga ställs bl. a mot bakgrund av att sedimentpro-
verna från punkt 1 och 2 inte ligger i anslutning till det misstänkta dumpningsområdet, me-
dan den planerade uttagspunkten för råvatten ligger relativt nära det misstänkta dump-
ningsområdet.  
 
Först och främst kan vi konstatera att de analyserade sedimentproverna vid punkt 1 och 2 
samt inom det misstänkta dumpningsområdet inte visar några anmäkrningsvärda halter av 
tungmetaller som överskrider några gränsvärden. Vad gäller den misstänkta dumpningen av 
industriavfall från pappersmassatillverkning så skedde detta under en period kring slutet av 
1800-talet, dvs närmare 120 år sedan. Det torde vara ställt utom rimligt tvivel att detta 
material brutits ned helt eller delvis och därefter sedimenterat på större djup, under nuva-
rande ytsediment, alternativt transporterats vidare nedströms. Eventuella restprodukter 
från dessa föroreningar torde därför vara hårt bundna till sedimenten på ett sedimentdjup 
som normalt aldrig exponeras, alternativt har de transporterats vidare nedströms i Emåns 
vattensystem för länge sedan och sedimenterat på annan plats.  
 
Kvantiteten av det förmodat dumpade avfallet framgår inte i de äldre uppgifterna, men 
sannolikt var det inte några större mängder eftersom industrin var liten och varaktigheten 
jämförelsevis kort. Ställer man det dessutom i relation till alla andra kända utsläpp av pro-
cessvatten och restprodukter från pappersmassaindustrier som skett i bl.a. Emåns avrin-
ningsområde under 1900-talet så torde betydelsen av dumpningen i Grumlan under slutet 
av 1800-talet vara ringa eller obetydlig. Riskbedömningen avseende eventuella restproduk-
ter från den misstänkta dumpningen för ca 120 år sedan är sålunda att det inte föreligger 
någon risk för exponering eller påverkan på vattenkvaliteten avseende ett råvattenuttag i 
Grumlan.  
 
Beträffande risken för eventuella föroreningar i övrigt som kan frigöras från sedimenten får 
denna betraktas som mycket låg och likvärdig andra befintliga ytvattentäkter. Det planerade 
uttaget kommer ske på ett djup av 5,5-6,5 meter över det centrala djupbäckenets södra del 
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där vattendjupet är ca 12-15 meter. På dessa bottnar sker normalt ingen mekanisk omrör-
ning eller bioturbation av sedimentet och därför är eventuella föroreningar relativt stabila. 
Vattenuttaget ligger ovanför termoklinen, som enligt SRK Emån normalt ligger på 7-10 me-
ters djup i Grumlan. Grumlan har uppvisat låga till måttligt låga syrehalter i hypolimnion ett 
flertal gånger under sommarperioderna. Men eftersom utbytet av vatten mellan epilimnion 
(där råvattenuttaget är beläget) och hypolimnion är mycket litet under skiktningsperioden 
föreligger mycket liten risk att eventuella föroreningar från sedimentet skulle påverka råvat-
tenuttaget. Då genomförda sedimentprovtagningar dessutom visar på generellt låga halter 
av tungmetaller och organiska miljögifter är den sammantagna bedömningen att riskerna 
för påverkan på råvattenuttaget är låga till mycket låga. Risken för negativ påverkan på rå-
vattenkvaliteten är utan tvivel större vid nuvarande råvattenuttag i Emån nedströms Grum-
lan.    
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BILAGA 1. Karta över Grumlan och sedimentprovtagningspunkter samt 
planerad uttagspunkt för råvatten 

Provpunkt 1 enligt kontroll-
progam inför ansökan. Detta 
är också provtagningspunk-
ten för fys-kem analyser och 
sediment i Grumlan inom 
ramen för SRK Emån 

Provpunkt 2 enligt kontroll-
program inför ansökan 

Provtagningsområde ”Dra-
kulla” enligt kontrollprogram 
inför ansökan inför ansökan, 
se figur 2. 

Planerad uttagspunkt för 
råvatten 
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Figur 2. Provtagningspunkter inom provtagningsområde ”Drakulla” 
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