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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Aneby Miljö & Vatten AB (AMAQ) har övertagit ett VA-verksamhetsområde i Lövviken och
Fågelkärr, i anslutning till sjön Bunn. VA-verksamhetsområdet omfattar idag ca 20
abonnenter, främst permanentboende.

Dricksvattenförsörjningen baseras idag på en bergborrad brunn, benämnd Brunn 2, som
ersatte den först borrade brunnen Brunn 1, vilken hade bedömts vara lokaliserad för nära
avloppsreningsanläggningen för att nyttjas som vattentäkt. Brunn 2 bedömdes efterhand
ha begränsad kapacitet, varför det under sommaren 2017 borrades två nya brunnar,
benämnda B1701 och B1702. Samtliga brunnars lägen samt läge för vatten- och
avloppsreningsverk framgår av Bilaga 1.

Bortledning av grundvatten är, enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), så kallad
vattenverksamhet, för vilken det krävs tillstånd. AMAQ har därför för avsikt att lämna in en
ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till mark- och miljödomstolen för att
legalisera och säkerställa uttag av grundvatten från i första hand brunnarna Brunn 2,
B1701, B1702 samt möjlighet till etablering av ersättningsbrunn.

Ansökan om tillstånd för bortledning av grundvatten från brunnarna avses att göras för ett
årsmedelvattenuttag på 25 m3/dygn och ett maximalt uttag på 100 m3/dygn.

1.2 Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare: Aneby Miljö & Vatten AB
Organisationsnummer: 556621-6650
Adress: Box 25

578 21 ANEBY
Telefonnummer (vxl): 0380-463 70
Kontaktperson: Jari Carlsson, VA-chef
E-post: jari.carlsson@aneby.se
Juridiskt ombud: Rickard Hulling, Rickard Hulling, Avdokatfirman

Stangdell & Wennerqvist AB (prel.)
Teknisk konsult: Sweco Environment AB
Fastighetsbeteckning: Lövviken 1:39

Lövviken 1:19
Lövviken 1:3

Fastighetsägare: Aneby kommun samt privatpersoner
Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Jönköpings län
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1.3 Gällande beslut och tillstånd

Tillstånd för grundvattenuttaget saknas.

Vattentäkten saknar vattenskyddsområde med skyddsbestämmelser.
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2 Lokalisering, plan- och ägarförhållanden
VA-verksamhetsområdet i Lövviken och Fågelkärr, i anslutning till sjön Bunn, är
lokaliserat ca 10 km sydost om Gränna, se Figur 1.

Brunn 1, vattenverk och avloppsreningsverk är lokaliserade inom fastigheten Lövviken
1:39, som ägs av Aneby Miljö & Vatten AB.

Brunn 2 ligger inom fastigheten Lövviken 1:39 som ägs av ett utvecklingsbolag,
servitutsavtal saknas. Brunnarna B1701 och 1702 ligger inom fastigheten Lövviken 1:3
som ägs av privatperson, servitutsavtal saknas. Samtliga brunnars lägen samt läge för
vatten- och avloppsreningsverk framgår av Bilaga 1.

För området gäller Översiktsplan för Aneby kommun, antagen av kommunfullmäktige
2013-02-25. Lokaliseringen av vattentäkten strider inte mot översiktsplanen. Området
kring Fågelkärr söder om Bunn pekas i översiktsplanen ut för möjlig landsbygdsutveckling
i strandnära läge.

VA-verksamhetsområdet berörs av huvudsakligen två detaljplaner för Lövviken respektive
Fågelkärr:

Lövviken - detaljplaner:

”Detaljplan för del av Lövviken 1:3”, laga kraft 2008-05-15

”Detaljplan för Lövviken 1:19 med flera”, laga kraft 2011-07-25

”Detaljplan för Lövviken 1:40 med flera”, laga kraft 2017-07-20

Fågelkärr - detaljplaner:

”Detaljplan för del av Fågelkärr 2:3”, laga kraft 2008-05-15.

I detaljplanen från 2011 omnämns hur vattenförsörjningen ska ske. Vattenverk,
avloppsreningsverk samt Brunn 1 och Brunn 2 är lokaliserade inom s.k. E-områden för
tekniska anläggningar.

De nya brunnarna B1701 och B1702 ligger utanför detaljplanelagt område.
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Figur 1. Regional orienteringskarta. VA-verksamhetsområdet Lövviken-Fågelkärr markerat med blå ring. ©
OpenStreetMaps bidragsgivare
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3 Nuvarande och framtida verksamhet
Nuvarande vattenförsörjning började nyttjas år 2009-2010.

År 2011 övertogs ansvaret för vattenförsörjning och avloppsrening av AMAQ. I det
övertagna VA-verksamhetsområdet ingick sedan tidigare en bergborrad brunn (Brunn 1)
samt ett vattenverk och ett avloppsreningsverk.

Brunn 1 är 100 meter djup, vattenförande sprickor noterades på 39 resp 68 meters djup
vid brunnsborrningen 2009. Överytan på berget var trasigt. Inför AMAQ:s övertagande av
VA-verksamhetsområdet kontrollerades den befintliga råvattentäkten för området (Brunn
1). Denna var placerad bara några meter från avloppsreningsverkets utsläppspunkt och
dömdes därför ut av kommunens miljöförvaltning.

En ny brunn (Brunn 2) borrades därför 2010, ca 200 meter rakt öster om vattenverket.
Det är Brunn 2 som idag fungerar som enda råvattentäkt i området. Brunnen är 145
meter djup, vattenförande sprickor noterades på 45, 96 och 115 meters djup vid
brunnsborrningen 2010. Råvattenkvaliteten är någorlunda god, behandling av höga järn-
och manganhalter samt turbiditet sker i vattenverket där processen består av luftning följt
av sandfilter och UV-ljus. Efter rening är vattnet tjänligt som dricksvatten. Reservoaren på
ca 10 m3 anses vara begränsande för ökad dricksvattenproduktion.

Brunn 2 har bedömts ha begränsad kapacitet, varför det under sommaren 2017 borrades
två nya brunnar på den privatägda fastigheten Lövviken 1:3, söder om vattenverket
(benämnda B1701 och B1702). Brunn 1 har aldrig använts för vattenförsörjning på grund
av dess närhet till en avloppsanläggning.

Samtliga brunnars lägen samt läge för vatten- och avloppsreningsverk framgår av
Bilaga 1. Borrprotokoll redovisas i Bilaga 2 tillsammans med resultat av en s.k. VLF-
undersökning som föregick borrningen av B1701 och B1702.

Vattenbehovet uppgår idag till i snitt ca 12 m3/dygn, uttryckt som årsmedeluttag. Det
momentana uttaget från Brunn 2 är inställd på 1,2 m3/h, drifttiden är i snitt ca 12 h per
dygn.

Eftersom det sker en utbyggnad i området uppskattas det framtida behovet till ca 20-25
m3/dygn (0,8-1 m3/h) uttryckt som årsmedeluttag och baserat på en anslutning av
ytterligare 20 abonnenter. AMAQ har uttryckt ett önskemål om att momentant kunna ta ut
2-4 m3/h ur vattentäkten vid tidpunkter då vattenbehovet är som störst.

För att kunna trygga säkerheten i och möjliggöra en ökning av dricksvattenproduktionen
vill AMAQ komplettera vattenförsörjningen med uttag av grundvatten från de nya
bergborrade brunnarna B1701-B1702 samt vid behov en ersättningsbrunn vid det
alternativa läget 3 som anges i VLF-undersökningen.

AMAQ har bedömt att en framtida dricksvattenförsörjning i Lövviken/Fågelkärr måste ha
en kapacitet på 20-25 m3/dygn räknat som årsmedelvattenuttag samt möjlighet till
maximalt uttag på 100 m3/dygn.



6(15)

RAPPORT
2018-11-16

LÖVVIKEN FÅGELKÄRR

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

WH p:\21353\13004342_lövviken_fågelkärr\000\19 original\samråd\2018-11-16_underlag för samråd.docx

En bergborrad brunns kapacitet beror av både brunnens och berggrundens egenskaper.
För att erhålla god kapacitet måste brunnen dels penetrera tillräckligt vattenförande
sprickor och dels måste dessa sprickor ha stor utbredning för att brunnens
tillrinningsområde och därmed vattentillgången ska vara tillräcklig. Detta innebär att en
brunn med bra momentan kapacitet kan ge dåligt med vatten över tid, man tömmer ett
magasin med begränsad påfyllning.

Önskemålet är att kunna ha bägge brunnarna i drift och att kunna fördela råvattenuttaget
mellan dem beroende på deras kapacitet, aktuellt råvattenbehov, varierande
råvattenkvalitet eller underhållsbehov.
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4 Beskrivning av området

4.1 Allmänt

Brunnsområdet är lokaliserat på en höjd öster om sjön Bunn. Markytan inom området
varierar kraftigt, där högsta punkten (vid Brunn 2) är belägen på ca +250 m.ö.h.
(RH2000). Från denna punkt sluttar markytan ner mot Bunn där sjönivån är belägen på
ca +196 m.ö.h.

Bunn är recipient för ytavrinningen i området. Höjden på vilken Brunn 2 är belägen utgör
dock en ytvattendelare, varifrån avrinningen sker väster- respektive österut.

Området domineras av skogsmark med inslag av jordbruks- och betesmark. Inom de
tätbebyggda delarna så dominerar tomtmark med villabebyggelse (se Bilaga 1).

4.2 Geologi och hydrogeologi

Berggrunden i området utgörs huvudsakligen av urberg, granitisk gnejs (Figur 2). Enligt
berggrundskartan bedöms det finnas en deformationszon i sydvästlig riktning som
ansluter till södra kanten av Bunn. Kortaste avståndet från brunn B1702 till
deformationszonen uppgår till drygt 600 meter.

De översta metrarna av berget (några meter) har bedömts vara uppsprucket på några
platser, enligt protokoll från brunnsborrning i närområdet.

Figur 2. SGU:s berggrundskarta. Skala ej angiven. Ungefärlig lokalisering av vattentäktsområdet är
markerad med röd ring. Deformationszoner anges med fet svart streckad linje.  © Sveriges
geologiska undersökning

Plastisk deformationszon
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Jordlagren inom vattentäktsområdet utgörs huvudsakligen av morän eller tunna jordlager
på berg (Figur 3). Jordlagermäktigheten i området antas variera, vilket också indikeras av
de borrprotokoll från näraliggande fastigheter som har studerats. Från protokollen har
angetts jordlagermäktigheter (exkl. trasig bergöveryta) på mellan 0,3-3 meter.

Kunskap om de hydrogeologiska förhållandena har huvudsakligen erhållits från utförd
provpumpning vars genomförande redogörs kortfattat för i avsnitt 5.

Brunn B1701 har relativt hög momentan kapacitet men spricksystemet antas ha liten
porositet. Läckaget är begränsat varför avsänkningen fortsätter under lång tid.
Bedömningen är att B1701 tar vatten från en (trolig) sprickzon och att sprickzonen tillförs
vatten från omgivande spricksystem. Sprickzonens uthållighet bedöms vara begränsad,
det går inte att se några positiva hydrauliska gränser (t ex kontakt med sjön Bunn). Svag
tendens att avsänkningen bromsas in i slutet av långtidsprovpumpningen, vilket innebär
att det sker en grundvattenbildning som kompenserar uttaget. Bedömningen är att ett
begränsat uttag från B1701 är möjligt över tid.

Figur 3. Utdrag ur SGU:s jordartskarta Ae nr.59. Skala ej angiven. Ungefärlig lokalisering av
vattentäktsområdet är markerad med svart ring. Röd färg anger berg i dagen, ljusblått anger morän
(grusig-sandig). Vid Finnarp återfinns ett mindre område med grus beige färg med röda prickar).
Söder om Bunn återfinns ett område med kärrtorv underlagrat av kohesionsjord (lera-finmo samt
gyttja).
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Brunn B1702 har visat sig ta vatten från samma sprickzon som B1701 och bedöms efter
utförda undersökningar ha likartade egenskaper.

Brunn 2 har nyttjats för vattenuttag sedan 2010. Vattennivåerna i denna brunn återhämtar
sig relativt snabbt efter uttag. Brunnens momentana kapacitet bedöms som sämre än
B1701 och B1702.

Utvärdering av provpumpningen av B1701 fram till 2018-11-05 visade att troliga värden
på transmissivitet i de mest genomsläppliga delarna av berget är i storleksordningen
6∙10-6 till 1∙10-5 m2/s. Givet en medverkande och vattenförande mäktighet på 20 m så
motsvarar dessa värden på transmissivitet en hydraulisk konduktivitet på omkring 3∙10-7

till 5∙10-7 m/s, vilket är ca tio gånger mer genomsläppligt än vad SGU anger som
regionala normalvärden för bergarten ortognejs i området. Att flera brunnar uppvisar
högre transmissivitetsvärden relativt SGU:s uppgifter (SGU, 1989 – Beskrivning till kartan
över grundvattnet i Jönköpings län) beror sannolikt på att brunnarna placerats med
ledning av resultat från VLF-mätningar för att öka sannolikheten för sprickkontakt.

Avrinningen (summan av yt- och grundvattenavrinningen) inom området uppgår till ca
250-300 mm/år enligt SGU:s hydrogeologiska karta (Ah nr 11).

Grundvattenbildningen till berg i området är inte fullt ut känt, men har uppskattats till ca
50 mm/år utifrån resultaten av provpumpningen av B1701. Vid uttag av grundvatten ökar
normalt grundvattenbildningen till berg p.g.a. ändrade tryckförhållanden. Ändrade
tryckförhållanden medför också ändrade strömningsmönster i berggrunden.

Analyserade vattenprover visar att vattenkemin är stabil över tid, och överensstämmer
mellan uttagsbrunnarna Brunn 2 och B1701. Vatten i B1702 är inte provtaget men
förutsätts ha liknande egenskaper som B1701 då brunnarna svarar lika på ett
grundvattenuttag och därmed tar vatten från samma sprickzon.

Det råder tydliga skillnader i vattenkemi mellan vatten från de bergborrade brunnarna och
vatten från Bunn, även vid längre tids grundvattenuttag. Ytvattnet har lägre konduktivitet,
alkalinitet och hårdhet. Det är normalt att grundvatten har högre jonstyrka än ytvatten,
men skillnaderna, även över tid, indikerar att utbytet mellan yt- och grundvatten är litet.

4.3 Skyddade områden

Inom närområdet kring vattentäkterna finns inga skyddade områden för natur-, kultur-
eller friluftsintressen (enligt Naturvårdsverkets webtjänst Skyddad natur).

Närmaste naturreservat (Nynäs naturreservat, NVR-id 2014380, Skogsmiljö) ligger
knappt 2 km sydost om brunnsområdena.

Vid brunnslägena finns inga kända fornlämningar.
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5 Utförda och pågående förundersökningar
Under 2018 har genomförts en provpumpning av B1701 i 3 delar och ett
återhämtningstest på den befintliga vattentäkten, Brunn 2. Tester pågår fortfarande och
resultat från de sista delarna redovisas vid samrådsmötet.

Brunn B1702 har inte provpumpats då det har visat sig att denna brunn ger samma
respons vid grundvattenuttag som B1701 och därmed antas ha likartade egenskaper.
Testerna har därvidlag även visat att grundvattenuttag inte kan göras ur B1701 och
B1702 samtidigt.

5.1 Utförande

Brunn 2 har varit i bruk under del 1 och 2 av pumpningen för att sedan stängas av för ett
återhämtningstest samtidigt med ett utökat uttag i B701 under del 3, som pågår. Under
del 3 nyttjas används vatten från B1701 i det lokala VA-nätet för att inte avbryta
vattenförsörjningen till anslutna hushåll.

Strategin för provpumpningen har varit att huvudsakligen samla data från B1701 (och
därmed även B1702) men också från Brunn 2.

Provpumpningen har genomförts i etapper enligt följande:

Del 1

Pumpstart i B1701 2018-02-07, uttag i snitt 2,7 m3/h (65 m3/dygn). Pumpstopp 7 dygn
senare pga för stor avsänkning. Samtidigt intermittent uttag från Brunn 2 på i snitt ca 0,5
m3/h (12 m3/dygn).

Del 2

Omstart i B1701 2018-05-29 med lägre flöde. Långtidsprovpumpningen i del 2 pågick i
160 dygn. Under provpumpningen uttogs i snitt ca 0,6 m3/h (15 m3/dygn). Samtidigt
intermittent uttag från Brunn 2 på i snitt ca 0,5 m3/h (12 m3/dygn).

Del 3

2018-11-05 påbörjas konstant uttag från Brunn 2 (1,1 m3/h motsvarande 26 m3/dygn).

2018-11-06 sker pumpstopp i Brunn 2, återhämtningen studeras. Pågående.

2018-11-06 utökas uttaget från B1701 till ca 1 m3/h. Pågående.

Syftet med denna del i testerna är att utvärdera de hydrauliska egenskaperna hos Brunn
2 och det spricksystem som denna brunn tar vatten ifrån. Vidare är avsikten att utreda
ifall det finns en influens av Brunn 2 på uttag från B1701 (och B1702).

Samtidigt ökades uttaget från B1701 för att klara av dricksvattenbehovet i VA-nätet.

Del 3 planeras pågå i ca 1,5 månader och därefter kommer återhämtningen att mätas
efter pumpstopp i B1701.
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5.2 Observationspunkter och nivåmätningar

Under långtidsprovpumpningen mellan maj och november mättes vattennivåer i totalt 10
olika mätpunkter (inklusive uttagsbrunnarna), inkluderande 8 bergborrade brunnar och en
brunn i jord samt en pegel i sjön Bunn. Nivåer i Bunn hämtades från Jönköping Energi
som mäter vattenståndet dagligen.

Resultat från mätningar redovisas tillsammans med väderdata i Bilaga 2.

5.3 Nederbörds- och temperaturmätning

Nederbördsmätning har inte utförts. Nederbördsdata har hämtats från SMHI:s station
Högemålen, belägen ca 15 km norr om Lövviken.

Temperaturdata har inhämtats från SMHI:s station vid Jönköping flygplats.

Data redovisas i Bilaga 2.

5.4 Hydraulisk utvärdering

Resultatet av provpumpningen utvärderades huvudsakligen m.a.p. transmissiviteten (T
m2/s), som ger ett mått på bergets genomsläpplighet, och magasinskoefficient (S), som
ger ett mått på bergets lagringsförmåga.

Följande perioder under provpumpningen utvärderades eller kommer att utvärderas (*):

1. Del 1 – 2018-02-07 – 2018-02-14. Utvärdering av pumpbrunn B1701.

2. Del 2 – 2018-05-29 – 2018-11-06. Utvärdering av pumpbrunn B1701 och
observationsbrunn B1702.

3. * Efter del 3 – Utvärdering av återhämtning i pumpbrunn B1701 och
observationsbrunn B1702. (Eventuellt)

4. * Efter återhämtning av brunn 2. – Utvärdering av Brunn 2.

Resultaten används för att bedöma brunnarnas uthållighet, grundvattenbildning och
förmodad omgivningspåverkan (influensavstånd).

5.5 Vattenprovtagning

Vattenprover uttogs vid olika tidpunkter innan och under provpumpningen från Brunn 2,
B1701, enskild brunn på Finnarp 1:6 och från sjön Bunn vid pegeln på Lövudden. De
analyserades m.a.p. kemiska och fysikaliska parametrar. Vid ett tillfälle, 2018-08-09,
gjordes utökad kemisk analys på vatten från B1701, vilket inkluderade t.ex. kolväten,
bekämpningsmedel och metaller. Radon testades tre gånger i B1701. Provet från Bunn
uttogs som referensprov.

Fler prover kommer att uttas och analyseras med avseende på fler parametrar mot slutet
av testperioden för att bestämma vattenkvalitén under stabila pumpningsförhållanden
efter lång tid.
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I råvattnet är det framförallt turbiditet, järn, mangan samt radioaktiva parametrar som
behöver beaktas vid behandling i vattenverket. Vattenverkets process är byggt för detta,
och tester har visat att vattnet även från B1701 kan nyttjas som dricksvatten.



13(15)

RAPPORT
2018-11-16

LÖVVIKEN FÅGELKÄRR

WH p:\21353\13004342_lövviken_fågelkärr\000\19 original\samråd\2018-11-16_underlag för samråd.docx

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

6 Förutsedd miljöpåverkan

6.1 Påverkan på grundvattennivåer

Ett grundvattenuttag från berg orsakar en lokal sänkning av grundvattennivåerna i
berggrunden. Sänkningen är störst närmast uttagsbrunnen och avtar med avståndet från
brunnarna. Att bestämma influensområdet vid grundvattenuttag ur berg är i praktiken
mycket svårt. Detta beror på att grundvattenmagasinet i berg inte är homogent då
grundvattnet förekommer i sprickor i berget. Influensområdes form blir därför sällan eller
aldrig cirkulärt i berg utan beror framförallt på sprickförekomsten men också på
grundvattenytans lutning och om andra grundvattenuttag förekommer i närheten.

Den utförda långtidsprovpumpningen visar inte med tydlighet att Brunn 2 och B1701 har
hydraulisk kontakt. Vattennivån sjunker över tid i Brunn 2 i samband med
provpumpningen av B1701, men det kan även bero på att vatten samtidigt uttogs från
Brunn 2 och att grundvattenbildningen under tiden för provpumpningen var låg.

Vid långtidsprovpumpningen noterades en begränsad hydraulisk påverkan på brunnar på
ett avstånd av ca 500 meter från pumpbrunnen, dock inte i alla riktningar från
pumpbrunnen. Störst påverkan på detta avstånd uppmättes i sydlig riktning från
pumpbrunnen sett. Påverkan i andra riktningar är mindre. En möjlig påverkan i en grävd
brunn har noterats och som kan ha samband med grundvattenuttaget.

Ett preliminärt praktiskt influensområde har bedömts till 200 m kring området med
uttagsbrunnarna, baserat på resultatet av provpumpningen.

De preliminära praktiska influensavstånden kommer att slutligt justeras i ansökan, då de
pågående undersökningarna har utvärderats. Syftet med dessa praktiska
influensområden är huvudsakligen att kunna välja ut en tillräckligt stor samrådskrets.

6.2 Påverkan i övrigt

Bortledningen av grundvatten från B1701+B1702 respektive Brunn 2 bedöms inte ha
någon påverkan vad gäller:

- Ytvattendrag (mindre bäckar och diken finns i dalstråken)
- Risk för sättningar på byggnader/konstruktioner
- Emissioner och lukt
- Buller
- Estetisk påverkan
- Natur- och kulturintressen
- Påverkan på växt- och djurliv
- Inverkan på grundvattenkemi
- Bakteriologisk påverkan på grundvattnet
- Kontaminering av grundvattnet
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6.3 Motstående intressen – särskilt berörda

Särskilt berörda bedöms i detta fall att i första hand vara enskilda fastighetsägare,
verksamhetsutövare och boende inom eller i nära anslutning till de beräknade
influensavstånden med bergborrade brunnar antingen för grundvattenuttag eller
energiuttag.

Närmaste energibrunn är lokaliserad ca 260 meter norr om B1701 och ca 100 meter från
Brunn 2. Närmaste enskilda vattentäkt är en grävd brunn ca 200 meter sydost om B1701
och 300 meter söder om Brunn 2.

Sjön Bunn är reglerad, Jönköping Energi AB har ansvar för regleringen. Resultaten från
provpumpningen visar att grundvattenuttaget inte påverkar nivåerna i sjön. Enligt SMHI:s
Vattenwebb uppgår lågmedelvattenflödet vid utloppet från Bunn till ca 27 000 m3/dygn.
Det uttag som AMAQ ansöker om tillstånd för uppgår endast till en tusendel av detta
flöde, varför en påverkan från grundvattenuttaget från vattenflödet genom Bunn är
osannolik.

6.4 Miljökonsekvensbeskrivning

Till ansökan kommer en miljökonsekvensbeskrivning att tas fram enligt bestämmelserna
om miljöbedömning i 6 kap miljöbalken. Om länsstyrelsen beslutar att projektet inte
innebär en betydande miljöpåverkan ska en s k liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram
(6 kap 47 § miljöbalken). I det fall länsstyrelsen beslutar att projektet innebär en
betydande miljöpåverkan ska ytterligare samråd genomföras. Syftet med en
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken, är att integrera miljöaspekter i planering och
beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

6.5 Alternativa lösningar och lokaliseringar

Inför anläggande av vattentäkten utreddes översiktligt alternativet att ta ytvatten från
Bunn för dricksvattenproduktion i de detaljplanerade områdena. Detta alternativ
skrinlades då vattnet i Bunn bedömdes svårbehandlat och att en reningsanläggning
skulle bli kostsam.

Möjlig ytvattentäkt med bättre vattenkvalitet är Ören, ca 6 km från VA-
verksamhetsområdet (fågelvägen). Detta alternativ har inte studerats då Ören är Natura
2000-område och det faktum att en överföringsledning skulle bli alltför kostsam.

Närmaste befintliga allmänna vattentäkt är lokaliserad i Vireda, ca 6 km från VA-
verksamhetsområdet (fågelvägen). Detta alternativ har inte studerats då vattentäkten i
Vireda inte har kapacitet för detta samt det faktum att en överföringsledning skulle bli
alltför kostsam.

Huvudalternativet för vattenförsörjning var att komplettera den befintliga Brunn 2 med nya
brunnar i närområdet med fastighetsägarens muntliga tillstånd. Samtliga borrlägen har
fastställts med hjälp av VLF-mätningar (VLF = Very Low Frequency, en geofysisk
undersökningsmetod). Vid provpumpning har konstaterats att vattenverkets befintliga
process kan användas för vatten även från den nya brunnen B1701.
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7 Preliminär tidplan
Samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län hålls 7 december.

Samråd med enskilda, fastighetsägare och verksamhetsutövare m.fl., genomförs
preliminärt under februari 2019. Därefter skickas en samrådsredogörelse in till
Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Förutsatt att inga fler samråd krävs, planeras därefter ansökan inkl. teknisk beskrivning
och miljökonsekvensbeskrivning att tas fram och lämnas in till mark- och miljödomstolen
vid Växjö tingsrätt under våren 2019.



Pegel

B1702
B1701

Brunn 2Brunn 1

Finnarp 1:6

Finnarp 1:21

Lövviken 1:2

Lövviken 1:18

Lövviken 1:11

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan Document Path: P:\21353\13004342_Lövviken_Fågelkärr\000\15 Arbetsmtrl_ritn\GIS\Arbetsytor\Översikt brunnar och observationspunkter.mxd

BILAGA 1 - LÖVVIKEN FÅGELKÄRR

0 80 160 240m

Översikt brunnar och observationspunkter
AMAQ
Aneby Miljö & Vatten ORT DATUM

Jönköping 2018-11-07

UPPDRAGSANSVARIG
Håkan Wennerberg

KONSTR
Erik Tobin

Box 1062, 551 10 JÖNKÖPING
Växel: 036-15 18 00

SKALA
1:6 000

FORMAT
A4

REV
     Brunnar och observationspunkter

Vattenverk
Avloppsreningsverk



BILAGA 2

sehwen
Textruta
Borrläge 1 = B1701



BILAGA 2

sehwen
Textruta
Borrläge 2 = B1702



BILAGA 2

sehwen
Textruta
Brunn 1



BILAGA 2

sehwen
Textruta
Brunn 2



BILAGA 2



BILAGA 2



BILAGA 2




