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Bakgrund
• VA-verksamhetsområdet i Lövviken och
Fågelkärr inrättades 2011 (beslutat av
kommunfullmäktige 2011-06-20)
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Bakgrund
• Dricksvattenförsörjningen baseras på en
bergborrad brunn, benämnd Brunn 2.
• VA-verksamhetsområdet omfattar idag ca 35
abonnenter, främst permanentboende.
• Vatten leds till vattenverk med reservoar (luftning,
sandfilter och UV-ljus).
• Vattenproduktion idag – ca 10-12 m 3/dygn.
• Nya brunnar borrades 2017 (B1701-1702)

2

06/02/2019

Tillståndsprocessen, en överblick
Ta fram
underlag
till
samråd
1.

Samrådsredogörelse till
Länsstyrelsen
3.

2.
Samråd

Ta fram
ansökan
och övrigt
underlag
5.

4.
Beslut om
betydande
MPV eller inte

Tillståndsprövning
av mark- och
miljödomstol
7.
6.
Skicka in
ansökan och
övrigt underlag
till mark- och
miljödomstol

Dom/tillstånd
9.

8.
Huvudförhandling
(oftast) med ev.
syn på plats

Tillståndsprövning, efter ansökans ingivande
Handläggning efter att ansökan är ingiven
Handläggningsgång
Ansökan inlämnas till mark- och miljödomstolen (Växjö)
Prövningsavgiften fastställs och betalas
Ev. kompletteringsrunda
Ansökan kungörs
Myndigheter och enskilda får yttra sig över ansökan
Sökanden bemöter yttrandena (påminnelseskrift)
Huvudförhandling med syn på plats (oftast)
Dom (tillstånd)
---------------------------------------------------Eventuellt överklagande (förutsätter PT)
Dom i överinstansen (Mark- och miljööverdomstolen)
Eventuellt ytterligare överklagande (förutsätter PT)
Dom i sista instans (Högsta domstolen)
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Planerad ansökan
• AMAQ avser söka tillstånd för:
- bortledning av grundvatten från brunnarna Brunn 2, B1701 och B1702 omfattande:
- ett årsmedelvattenuttag på 25 m 3/dygn
(ca 50 anslutna abonnenter x 3 personer/fastighet x 160 l/person och dygn)
- ett maximalt uttag på 75 m 3/dygn.

- Ej fastställt om uttag ska kunna ske från en brunn allena eller flera tillsammans.
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Lokalisering, plan- och ägarförhållanden
• Brunnar:
- Brunn 1, vattenverk och avloppsreningsverk
är lokaliserade inom fastigheten Lövviken
1:39. Ägare: AMAQ.
- Brunn 2 ligger inom fastigheten Lövviken
1:19. Ägare: privat.
- Brunnarna B1701, 1702 och läge för
ersättningsbrunn ligger inom fastigheten
Lövviken 1:3. Ägare: privat.
• Fastställda kommunala planer:
- Översiktsplan, antagen 2013-02-25
- Området berörs av flera detaljplaner.
- 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.
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Planerade markarbeten
• Borrhålen är redan borrade varför inga borrarbeten kommer att genomföras.
• Vägar till borrhålen Brunn 2, B1701 och B1702 behöver anläggas för bättre framkomlighet.
• Råvattenledning behöver läggas ner mellan B1701, B1702 och vattenverket.
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Lite teori
• Grundvattenbildning

• Grundvattennivåer - variation
- Normalvariationer
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Beskrivning av området
• Mycket varierad topografi;
- Högsta punkten (vid Brunn 2), ca +250 m.ö.h.
- Bunn där sjönivån är belägen på ca +196
m.ö.h. Recipient för ytavrinning.
• Skogsmark med inslag av jordbruks- och
betesmark. Samt villabebyggelse.
• Berggrund: urberg, granitisk gnejs. Sannolikt
flera sprickzoner i området. Ytan uppsprucken.
• Jordlager: Morän eller tunna jordlager på berg,
0-3 m mäktigt. Även berg i dagen på flera
platser.
• Avrinning: ca 250-300 mm/år
• Grundvattenbildningen till berg: ca 50 mm/år
(konservativ uppskattning)
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Utförda och pågående undersökningar
• Del 1: Mätningar ”ostörda” nivåer + korttidsprovpumpning. (samtidigt uttag ur Brunn 2)
• Del 2: Långtidsprovpumpning, B1701. (samtidigt uttag ur Brunn 2)
• Del 3: Utökat uttag, B1701. Pumpstopp Brunn 2. Pågående.

Del 1

Del 2

Del 3
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Utförda och pågående undersökningar
• Del 2, 2018-05-29 – 2018-11-06
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Utförda och pågående undersökningar
• Del 2-3, 2018-05-29 – 2019-01-15
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Utförda och pågående undersökningar
• Naturlig variation av grundvattennivå, Brunn 1

Utökat uttag B1701

Start B1701

Utökat uttag B1701 och
avstängning Brunn 2
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Utförda och pågående undersökningar
Start B1701

Utökat uttag B1701

Utökat uttag B1701 och
avstängning Brunn 2
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Utförda och pågående undersökningar
Resultat - utvärdering:
• B1701-B1702:
• Sluten akvifer, eller uttag från sprickzon som över tid övergår till radiell strömning.
• Brunn 1-Brunn 2:
• Större läckage
• Inga positiva hydrauliska gränser kan noteras.
• Ingen tydlig hydraulisk kontakt mellan Brunn 2 och B1701.
• Tydlig hydraulisk kontakt mellan Brunn 1 och Brunn 2 respektive mellan B1701 och B1702.
• Ingen tydlig påverkan på enskilda observationspunkter.
• Grundvattenbildningen styr möjligheten till uttag.
• Utvärdering av influensavstånd (genomsnittligt):
ca 150-300 meter beroende på storleken på uttag och verklig grundvattenbildning.
• Vattenkvalitet:
Framförallt turbiditet, järn, mangan samt radioaktiva parametrar som behöver beaktas vid
behandling i vattenverket. Vattenverkets process är byggt för detta.
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Förutsedd miljöpåverkan
• Framförallt lokalt hydraulisk
påverkan i berg:
- Uttag ur berg
- Uttag relativt litet
- Grundvattenbildning i jord > i
berg
- Närliggande ytvattendrag
- Påverkan störst lokalt kring
uttagsbrunnen
• Vattenbalansberäkning
- Grundvattenbildning ansatt till
ca 50 mm/år (konservativt)
- Ger yta som balanserar
maxuttaget
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Förutsedd miljöpåverkan
• Preliminära influensområden, grundvattenbildning 50 mm/år
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Allmänna och enskilda intressen i
området
• Andra vattenintressen

Enskilda brunnar för dricksvattenuttag och bevattning samt
energibrunnar. Antal och förmodad påverkan kommer att
utvärderas.
Preliminär bedömning är att enskilda vattenintressen inte påverkas

• Emissioner och lukt

Nej.

• Ljud

Nej.

• Estetisk påverkan

Brunnsöverbyggnader.

• Kulturintressen

Nej, inga kända kulturmiljövärden i området för borrhålen.

• Påverkan på växt- och djurliv

Nej, inga uppgifter som några särskilda naturvärden inom området
för borrhålen.

• Påverkan på ytvatten

Nej, sjön Bunn påverkas inte.
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Förutsedd miljöpåverkan – Kontroller
• Kontroller kommer omfatta:
- mätning av grundvattennivåer i ett antal observationspunkter.
- Mätning av pumpade flöden
• Löpande provtagning och analys av råvatten (ingår i driftkontroll)
• Förslag på kontrollprogram tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.
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Preliminär tidplan
• 2018-12-07

Samrådsmöte – Länsstyrelsen

• 2019-02-06

Samrådsmöte – enskilda

• Februari

Samråd, miljönämnd + Aneby kommun

• 2019-03-01

Sista dag för inskickande av synpunkter. Skriftligt till:
Post:
Aneby Miljö & Vatten AB
Box 25
578 21 Aneby
E-post:
amaq@aneby.se
Märk yttranden med: ”Samrådsyttrande Lövviken”

• Maj 2019

Ansökan skickas till Mark- och miljödomstolen
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Avslutning - frågor
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