
 
 

 

 

 

 

 

Bakgrund och nuvarande verksamhet 

Nässjö affärsverk AB (NAV) är huvudman för 
den allmänna dricksvattenförsörjningen inom 
Nässjö kommun. NAV har för avsikt att utöka 
vattentäkten i Stensjön, detta på grund av att 
områdena Skärsboda/Hansarp pekats ut av 
Nässjö kommun som omvandlingsområde för 
kommunalt VA  (ca 75 fastigheter ska anslutas). 

Nuvarande brunnsområde började användas 
1953–1954. Råvattenförsörjningen till vatten-
verket i Stensjön baseras sedan 1998 på uttag 
av grundvatten från två bergborrade brunnar 
B9801 och B9804. Vid behov uttas även vatten 
från en närbelägen grävd brunn, B1. NAV har 
för avsikt att komplettera Stensjöns vatten-
försörjning med grundvattenuttag från två nya 
bergborrade brunnar, B1701 och B1702. 
Dessa två nya brunnar ligger i anslutning till 
NAV:s befintliga bergborrade brunnar och 
planeras att kopplas till vattenverket i Stensjön 
för att öka kapaciteten. 

Bortledning av grundvatten är, enligt be-
stämmelser i miljöbalken (1998:808), så kallad 
vattenverksamhet, för vilken det krävs tillstånd. 
NAV har därför för avsikt att lämna in en 
ansökan om tillstånd till mark- och 
miljödomstolen för uttag av grundvatten. 

Ansökan om tillstånd för bortledning av grund-
vatten från brunnarna B9801, B9804, B1701 
och B1702 avses att göras för ett 
årsmedelvattenuttag på 90 m3/dygn och ett 
maximalt uttag på 120 m3/dygn. 

Lokalisering  

Orten Stensjön är beläget i anslutning till Boda-
viken i norra delen av sjön Nömmen, ca 10 km 
sydost om Nässjö.  

Beskrivning av området 

Området kring vattentäkterna domineras av 
skogsmark. Söder och sydost om vatten-
täkterna förekommer jordbruksmark.  

 

 

 

 

 

 

 

Inom närområdet kring vattentäkterna finns inga 
skyddade områden för natur-, kultur- eller 
friluftsintressen. Vid brunnslägena finns inga 
kända fornlämningar.  

Utförda undersökningar 

Under hösten år 2017 och början av år 2018 
genomfördes en längre provpumpning av de 
bergborrade brunnarna B9801, B9804, B1701 
och B1702.  

Resultatet av provpumpningen visade att 
brunnarna har tillräcklig kapacitet relativt det 
önskade vattenbehovet. Provpumpningen 
visade också hur stor påverkan vattenuttaget 
hade på grundvattennivåerna i berggrunden.  

Förutsedd miljöpåverkan 

Påverkan på grundvattennivåer 

Ett grundvattenuttag från berg orsakar en lokal 
sänkning av grundvattennivåerna i berg-
grunden. Sänkningen är störst närmast uttags-
brunnen och avtar med avståndet från brunn-
arna. Att bestämma influensområdet 
(påverkansområde) vid grundvattenuttag ur 
berg är i praktiken mycket svårt.  

Ett preliminärt influensområde har bedömts till 
cirka 200 m kring respektive uttagsområde. 

De preliminära influensområdena kommer att 
slutligt justeras i ansökan, baserat på brunnar-
nas individuella kapacitet, val av uttag från 
respektive uttagsområde. 

Påverkan i övrigt 

Bortledningen av grundvatten från B1701, 
B1702, B9801 och B9804 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 
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 Natur- och kulturintressen 
 Påverkan på växt- och djurliv 
 Inverkan på grundvattenkemi 
 Bakteriologisk påverkan på grund-

vattnet 
 Kontaminering av grundvattnet 

 

Verksamheten kommer att tillstånds-
prövas enligt miljöbalken 

Tillstånd krävs enligt miljöbalken  

NAV avser ansöka om tillstånd till en vatten-
verksamhet (uttag av grundvatten) som prövas 
av mark- och miljödomstolen. 

Undersökningssamråd 

I det första skedet genomförs ett undersök-
ningssamråd. Ett möte har genomförts (2018-
05-07) med länsstyrelsen. Denna information är 
den andra delen i undersökningssamrådet där 
samråd sker med särskilt berörda. Innan sam-
rådet ska sökanden (NAV) lämna upplysningar 
om verksamheten till de berörda så att de ges 
möjligheter att förbereda frågor och synpunkter.  

Syftet med undersökningssamrådet är att alla 
som berörs av en planerad verksamhet i ett 
tidigt skede ska få möjlighet att påverka 
kommande beslut och lämna upplysningar, som 
verksamhetsutövaren kan ta hänsyn till i den 
fortsatta planeringen. 

Vi har tänkt genomföra undersökningssamrådet 

med särskilt berörda på följande sätt. 

Om Du vill ha ytterligare information och tillfälle 
att ställa frågor och framföra synpunkter, förslag 
och invändningar är Du välkommen att ta 
kontakt med: 

Åsa Stenvall, NAV  
Telefon: 0380-51 71 36  
Epost: asa.stenvall@nav.se  
alternativt hydrogeolog Niklas Ekstrand, Sweco 
Telefon: 036-15 18 46  
Epost: niklas.ekstrand@sweco.se 

Niklas hjälper företaget vid upprättande av 
ansökan. Du är också välkommen att lämna 
allmänna upplysningar om förhållanden i 
omgivningen eller annat, som vi bör ta hänsyn 
till i vår fortsatta planering. Vi vill ha dina 
synpunkter senast den 2018-09-01. 

 

Samrådsredogörelse 

När undersökningssamrådet är genomfört kom-
mer en samrådsredogörelse att upprättas. Av 
den ska bland annat framgå vilken information 
som lämnats och en sammanfattning av de 
synpunkter och förslag, som framförts från de 
berörda. 
 
Eventuellt avgränsningssamråd 
 
Efter utredningssamrådet ska länsstyrelsen 
fatta beslut om projektet kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan eller inte. Samråds-
redogörelsen utgör ett viktigt underlag för 
beslutet. Om länsstyrelsen beslutar att verk-
samheten kan antas medföra betydande miljö-
påverkan ska även ett avgränsningssamråd 
genomföras med en vidare krets av berörda. 
Förutom de som redan har lämnat synpunkter 
ska även andra statliga myndigheter och 
allmänheten få möjlighet att lämna synpunkter. 
Vid detta samråd ska även innehåll och 
utformning av den kommande miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB) för verksamheten 
diskuteras. 
 
Det fortsatta prövningsförfarandet 
 
För dig som är berörd av verksamheten är det 
viktigt att känna till hur tillståndsprövningen 
enligt miljöbalken går till i fortsättningen. 
 
 

 Efter att samråd genomförts upprättar 
sökanden sin ansökan och en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB). 
 

 MKB och ansökan inges till mark- och 
miljödomstolen (MMD) vid Växjö 
tingsrätt. 
 

 MMD bedömer om ansökan behöver 
kompletteras. 
 

 MKB och ansökan kungörs och 
allmänheten ges tillfälle att yttra sig till 
länsstyrelsen. 
 

 Den som har något att invända eller 
påpeka kan göra detta skriftligen till 
MMD. 
 

 Ansökan med MKB skickas till berörda 
remissinstanser för yttrande, såsom 
länsstyrelsen, kommunens miljönämnd 
m.fl. 
 

 
 



 
 

 Inkomna yttranden granskas och 
översänds till sökanden för att denne 
ska få möjlighet att bemöta dem när 
remisstiden gått ut. 
 

 Vid huvudförhandling får de olika 
sakägarna ytterligare en möjlighet att 
framställa yrkanden och lämna 
synpunkter. 
 

 MMD meddelar dom. 
 

 Tillståndsdomen kungörs i ortspressen 
och kan överklagas under 
besvärstiden (normalt 3 veckor). 
 

 När domen vunnit laga kraft får 
upprustningen påbörjas. 

 

 

Med vänlig hälsning 
 
Sweco Environment AB 
Vatten och Miljö i Jönköping 

Niklas Ekstrand 

 

Nässjö Affärsverk AB 

Åsa Stenvall 
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