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”Fortsatt arbete med utredning av 
reservvattentäkt för Nässjö stad”

”Genomförandetiden för en ny 
vattentäkt bedöms till 5-10 år från 
det att täkten är identifierad.”

Vatten- och avloppsplan



Definition av reservvatten

En reservvattentäkt ska kunna ersätta ordinarie vattentäkt 
Spexhultasjön under dess teoretiska omsättningstid som är 
1,72 år, motsvarande 21 månader

Dagens användning för Nässjö, Bodafors och Grimstorp + 
befolkningstillväxt + osäkerhetsmarginal



Historik 2005-2015

Ytvattenalternativ

Grundvattenalternativ



Reservvattenarbetet 2016-2018

• Grundvatten från Sunneränga
ca 140-160 MSEK, 9-10% i ökade taxor

• Färdigt vatten från Vättern
ca 140-170 MSEK, 16-20% i ökade taxor

• Ytvatten från närbelägen sjö
ca 60 MSEK, 2-3% i ökade taxor



Beslut i NAVs styrelse 2016-03-01 

• Storesjön
• Fredriksdalasjön
• Nömmen

att gå vidare med ytvatten och de tre sjöar som 
funnits med i principutredningen från 2007.



Ytvatten från närbelägen sjö – SWECO 

Resultat:

Sweco bedömer att Storesjön är mest 
lämpad för fortsatt utredning som 
reservvattentäkt.

Swecos rekommendation är att NAV i 
första hand går vidare med en 
regleringsstudie av Storesjön.



Storesjöns fördelar
• Storesjön är befintlig vattentäkt i dag, vilket gör att vi har 

god kunskap om vattnet.

• Det finns redan ett befintligt vattenskydd.

• Spexhultasjön skulle kunna bli ett reservvatten till 
Bodafors och Grimstorp.

• Vi kan behålla befintligt vattenverk och vattentäkt i 
Nässjö, som idag fungerar bra.



Beslut i NAVs styrelse 2017-05-09 

En fördjupad regleringsstudie av Storesjön tar arbetet med att hitta en 
reservvattentäkt ett steg framåt. Detta kan möjliggöra att vi inom 5-10 
år kan ha en reservvattentäkt på plats, vilket följer antagen VA plan.

att gå vidare med en regleringsstudie av Storesjön.



Regleringsstudien avslutades 2017



Hur det skulle kunna fungera
• En ledning från Spexhultasjön till 

Bodafors och en ledning från Storesjön 
till Nässjö 

• I ett normalläge sker visst flöde i 
ledningarna 

• I ett normalläge ändras 
regleringsstrategin för Storesjön för att 
tillse tillräckliga volymer vid en kris. 
Dagens krav på minimumtappning 
innehålls

• Vid ett krisförhållande i Spexhultasjön 
ökar uttaget ur Storesjön. Dagens 
minimumtappning innehålls

• Vid ett krisförhållande i Storesjön ökar 
uttaget ur Spexhultasjön inom befintlig 
vattendom



Beslut i NAVs styrelse 2018-01-30 
att ge Nässjö Affärsverk AB i uppdrag att inleda en 
samrådsprocess för ny vattendom för Storesjön





Förstudie/analys
Utredningar
• MKN
• Ledningsdragning
• Artpåverkan
• Tekniskt genomförbarhet
• Påverkan på direkt berörda



Samråd
Avgränsningssamråd
30§ Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de 
enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden samt 
med de övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan 
antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden.

31 § Avgränsningssamrådet ska påbörjas och samrådsunderlaget lämnas i så god 
tid att det ger utrymme för ett meningsfullt samråd innan verksamhetsutövaren 
utformar miljökonsekvensbeskrivningen och den slutliga tillståndsansökan. Lag 
(2017:955).



• Samråd, årsskiftet 2018/2019
• Ansökan, sommaren 2019 (dom 2020/21?)
• Projektering/upphandling/ledningsrätt (2019-2021)
• Byggnation/drifttagning 2022-2024

Tidplan



Information
Hemsidan

Kontaktuppgifter



Frågor?
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