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Sammanfattning
Storesjön är idag huvudvattentäkt till Bodafors och det finns ett tillstånd till vattenuttag på
1200 m3/dygn. Nässjö dricksvattenförsörjning baseras på uttag ur ytvattentäkten
Spexhultasjön. Inga alternativa källor till dricksvattenförsörjning finns idag. Med hänsyn till
de risker och den sårbarhet som föreligger vid ytvattentäkten har det under flera års tid
pågått ett arbete med att lokalisera en reservvattentäkt.
Nässjö Affärsverk (NAV) har därför för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för
att använda Storesjön som reservvattentäkt till Nässjö, och samtidigt göra Spexhultasjön
till reservvattentäkt för Bodafors. NAV kommer även använda Storesjön som
huvudvattentäkt för Grimstorp. I samband med ansökan om tillstånd till ett
reservvattenuttag kommer även tillstånd att sökas till ombyggnad av befintligt dämme,
anläggande av intagsledning och pumpstation för reservvattenuttaget samt nedläggning
av överföringsledningar i Storesjön, mellan Bodafors och Grimstorp respektive Bodafors
och norra delen av Storesjön. För att förbättra förutsättningarna för fri fiskvandring och
god konnektivitet i upp- och nedströms riktning avses ett omlöp installeras vid dämmet.
Uppförande av nytt pumphus samt ledningsdragningarna i Storesjön bedöms endast
innebära små negativa konsekvenser på naturvärdena i och vid Storesjön då dessa
åtgärder inte berör skyddade områden eller skyddsvärda arter och då den största
påverkan endast sker tillfälligt, i anläggningsskedet. Ombyggnationen av dämmet i
Storesjöns utlopp kan komma att innebära schaktning, fyllning och gjutning, vilket kan
medföra viss påverkan på Emån. Under förutsättning att väl anpassade
skadeförebyggande åtgärder genomförs bedöms de negativa konsekvenserna av
anläggandet på Emåns naturvärden bli små.
Idag regleras Storesjön för att möjliggöra vattenuttag till Bodafors. För att möjliggöra ett
reservvattenuttag kommer det normala vattenståndet i sjön att vara ca 1 dm högre jämfört
med dagens reglering, men inom de redan idag tillämpade dämningsgränserna. Denna
skillnad bedöms inte innebära några nämnvärda negativa konsekvenser på Storesjöns
naturvärden eller enskilda intressen. Bedömningen är att regleringen för att möjliggöra ett
reservvattenuttag innebär en något positiv effekt på lågvattenföringen i Emån nedströms
Storesjön. Lågvattenföringen kommer normalt att vara drygt 100 l/s jämfört med dagens
ca 60 l/s. Det innebär att konsekvenserna av regleringen, för naturvärdena och enskilda
intressen i Emån, bedöms bli något positiva.
Vid ett faktiskt reservvattenuttag kan en viss påverkan på lågflödena i Emån uppstå.
Perioderna med minimitappning (60 l/s) blir längre. Påverkan på Storesjön blir dock
marginell. Vid ett maximalt reservvattenuttag av 8000 m3/dygn under maximal period (21
månader) bedöms tiden då tappningen vid Storesjöns utlopp går ned till
minimitappningen att öka med i medeltal ca två månader. Konsekvenserna av detta för
naturvärdena i Emån och nedströms till Holsbybrunn förekommande vattenverksamheter
kommer att utredas i kommande MKB men bedöms med planerade skyddsåtgärder
preliminärt inte innebära någon risk för skada på skyddade arter och miljöer i ån samt
endast begränsad påverkan på övriga intressen. Tillfällen med reservvattenuttag bedöms
förekomma sällan.
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1

Bakgrund
Nässjö dricksvattenförsörjning baseras idag på uttag ur ytvattentäkten Spexhultasjön.
Inga alternativa källor till dricksvattenförsörjning finns. Med hänsyn till de risker och den
sårbarhet som föreligger vid ytvattentäkten har det under flera års tid pågått ett arbete
med att lokalisera en reservvattentäkt. Inte minst har arbetet aktualiserats när olyckor har
inträffat i Spexhultasjöns omedelbara närhet som har föranlett stängning av
råvattenintaget till vattenverket.
Begreppet reservvattentäkt används vanligtvis för råvattentäkter som inte är i ordinarie
drift utan är tänkta att kunna kopplas in på befintlig distributionsanläggning när man av
någon anledning inte kan använda ordinarie täkt. Nässjö Affärsverks (NAV) definition av
reservvattentäkt är en vattentäkt som har kapacitet att kunna ersätta huvudvattentäkten
Spexhultasjöns funktion under sjöns teoretiska omsättningstid, vilket motsvarar 21
månader. Dessutom ska Spexhultasjön, såsom reservvattentäkt för Bodafors invånare,
kunna ersätta Bodafors ordinarie vattentäkt Storesjön, om problem med denna uppstår.
NAV avser att använda Storesjön som reservvattentäkt till Nässjö, och samtidigt göra
Spexhultasjön till reservvattentäkt för Bodafors. Storesjön är idag huvudvattentäkt till
Bodafors och det finns ett tillstånd till vattenuttag på 1200 m3/dygn. I avsnitt 5 finns en
beskrivning av vilka andra alternativ som har utretts. Vidare vill NAV kunna försörja
Grimstorp med vatten från Storesjön.
NAV har genomfört beräkningar (regleringsstudier) med olika vattenuttag för reservvatten
ur Storesjön. Syftet har varit att utreda om tillämpade dämningsgränser, det
tillståndsgivna vattenuttaget till Bodafors och villkoret om en minimitappning om 60 l/s till
Emån kan upprätthållas även om det sker vattenuttag för reservvatten.
Beräkningarna visar att det under dessa förutsättningar är möjligt att ta ut 8 000 m3/dygn
(ca 93 l/s). För att ha beredskap för ett vattenuttag av reservvatten krävs dock en mer
aktiv reglering av Storesjön och att regleringen tar hänsyn till att ett behov av reservvatten
kan uppstå med kort varsel.
För att kunna ta ut reservvatten ur Storesjön till Nässjö behöver det anläggas en
intagsledning i norra delen av Storesjön och byggas en pumpstation. För att kunna
överföra reservvatten från Spexhultasjön till Bodafors behöver bland annat en
överföringsledning läggas ned i Storesjön ned till vattenverket i Bodafors. Slutligen ska en
överföringsledning läggas ned i Storesjön för att vid ett framtida behov kunna förse
samhället Grimstorp (norr om Storesjön) med vatten från Bodafors vattenverk.
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Tillståndsprocessen
Bortledning av ytvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet som ska prövas enligt 11 kap
miljöbalken. Den planerade tillståndsansökan kommer att omfatta såväl befintligt uttag till
Bodafors och Grimstorp (1 200 m3/dygn) som det maximala vattenuttag som behöver
nyttjas vid en kris (8 000 m3/dygn under 21 månader), samt omfattar ombyggnad av
dammanläggningen och de nya ledningsdragningar som behövs i vatten.
Tillstånd ska sökas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Tillståndsprocessen
består (översiktligt) av tre delar (Figur 1).

Figur 1. Schematisk bild av en tillståndsprocess.

2.1

Samråd
Innan tillstånd söks ska samråd 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.
Bestämmelserna om samråd och miljökonsekvensbeskrivning i 6 kapitlet MB ändrades
den 1 januari 2018. De nya bestämmelserna innebär att det finns två typer av samråd,
undersökningssamråd och avgränsningssamråd. De nya bestämmelserna i 6 kap
miljöbalken innehåller också en möjlighet för verksamhetsutövaren att direkt genomföra
ett avgränsningssamråd1. Genom ett sådant ställningstagande behöver inget
undersökningssamråd genomföras och verksamhetsutövaren behöver inte heller invänta
något beslut från länsstyrelsen om projektet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
NAV har valt att direkt genomföra ett avgränsningssamråd.
Detta dokument utgör samrådsunderlag samtidigt som det är ett förslag på hur den
kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas. Innehållet är uppdaterat från
tidigare samrådsunderlag daterat 2019-10-07och har i första hand kompletterats med
information om bedömd påverkan längre nedströms. Efter genomförda samråd ska en
samrådsredogörelse upprättas.

1

6 kap 23 § pkt 1 miljöbalken
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2.2

Färdigställande av handlingar
Efter samråden tas en miljökonsekvensbeskrivning (inklusive samrådsredogörelse) fram
för de planerade åtgärderna, som tillsammans med en ansökan och teknisk beskrivning
ges in till mark- och miljödomstolen
En ansökan till mark- och miljödomstolen tas därefter fram.

2.3

Mark- och miljödomstol
Domstolen kungör ansökan i ortstidning och skickar information till berörda myndigheter
och enskilda som får tillfälle att yttra sig.
Efter att synpunkter kommit in bedömer domstolen om ansökan behöver kompletteras.
Vanligtvis genomför domstolen ett möte (huvudförhandling) på plats där man har
möjlighet att lämna synpunkter på projektet.
Efter huvudförhandlingen meddelar domstolen sin dom.

2.4

Gällande tillstånd/anmälan
För Bodafors vattenförsörjning finns ett tillstånd som medger ett uttag på 1 200 m3/dygn
(motsvarande 15 l/s) från Storesjön. Tillståndet anger att det alltid ska tappas 60 l/s vid
dämmet nedströms sjöns utlopp.
Tillståndet anger inga dämnings- eller sänkningsgränser men en högsta nivå på ca+286,3
(RH70) och en lägsta nivå på +285,5 (RH70) har tillämpats historiskt vid reglering av
sjön. Detta medför i praktiken en regleringsamplitud på ca 0,8 m.
För vattenuttaget ur Spexhultasjön finns flera tillstånd. NAV bedömer att användandet av
Spexhultasjön som reservvattentäkt till Bodafors inte kräver några förändringar i
uttagsvolymerna från Spexhultasjön och uttaget från sjön ingår därför inte i planerad
tillståndsansökan.

3

Beskrivning av planerad verksamhet
NAV avser att ansöka om tillstånd till fortsatt vattenuttag av 1 200 m3/dygn ur Storesjön
samt en rätt att nyttja sjön som ny reservvattentäkt med en maximal avledning av
ytterligare 8 000 m3/dygn, som längst under 21 månader.
Ansökan omfattar även tillstånd till ombyggnad av befintlig damm samt ny fiskväg i form
av omlöp. Avsikten är att reglera sjön mellan ca 286,4 m – 285,6 m (RH2000), vilket
motsvarar befintlig regleringsamplitud. När vattennivån når över ca +286,4 m är avsikten
att avbördning ska ske med både dämmets och omlöpets fulla kapacitet. Magasinering av
vatten kommer att ske för att skapa förutsättningar för reservvattenuttaget. Trots detta så
är ambitionen att nyttja en tappningsställare som medför att vattennivåer och flöden även
fortsättningsvis varierar med årstid, på ett relativt dynamiskt och naturlikt (men inte
naturligt) sätt. Sjön behöver dock vara upp emot en decimeter högre än tidigare, men
fortfarande under den översta nivå som varit fallet vid den historiska regleringen.
5(41)
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Vidare omfattar ansökan anläggande av intagsledning och pumpstation för
reservvattenuttaget samt nedläggning av överföringsledningar i Storesjön, mellan
Bodafors och Grimstorp respektive Bodafors och norra delen av Storesjön.
Ny pumpstation

Befintlig pumpstation
Figur 2. Storesjön, preliminär sträckning för intagsledning för reservvatten är markerad med
streckad linje (röd). Preliminär del av sträckning för överföringsledning av reservvatten från
Spexhultasjön till Bodafors, samt överföringsledning mellan Bodafors och Grimstorp är markerad
med heldragen linje.

För att kunna använda vatten från Storesjön till Nässjö ska en intagsledning läggas ned i
norra delen av Storesjön och anslutas till land vid badplatsen vid Grimstorp. Där kommer
också en pumpstation att byggas (Figur 2, Figur 3).
Från pumpstationen grävs intagsledningen ned i strandkanten och en bit ut i Storesjön för
att därefter tyngas ned mot botten med vikter. Intagsledningen beräknas bli 500 mm i
diameter. För att erhålla ett tillräckligt kallt vatten kommer intagsledningen att dras ut till
ca 10-12 m djup vilket innebär att ledningsdragningen i Storesjön blir ca 1,5 km lång.
De mer precisa ledningssträckningarna kan komma att justeras beroende på tekniska
förutsättningar.
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Figur 3. Platsen för den nya pumpstationen i norra änden av Storesjön. Foto WSP.

För att kunna överföra vattnet från Spexhultasjön till Bodafors (reservvatten) ska en
överföringsledning läggas ned i Storesjön från pumpstationen (Figur 2, Figur 3) vid
Grimstorp och ned till vattenverket i Bodafors (Figur 4). Från pumpstationerna grävs
intagsledningen ned i strandkanten och en bit ut i Storesjön för att därefter tyngas ned
mot botten med vikter. Överföringsledningen beräknas bli 200 mm i diameter. Den totala
sträckan i Storesjön för överföringsledningen beräknas bli ca 4,3 km. En motsvarande
ledning kommer att läggas ned i samma linje för att möjliggöra överföring av vatten från
Bodafors vattenverk till Grimstorp.

Figur 4. Överföringsledningen ansluts till befintlig pumpstation till Bodafors vattenverk. Foto WSP.
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Avgränsning
Avsikten är att ansöka om nytt tillstånd enligt miljöbalken för befintligt vattenuttag,
planerat reservvattenuttag, ombyggnad av damm och nedläggning av ledningar i
Storesjön. Samtidigt är avsikten att ansöka om lagligförklaring av befintliga
vattenanläggningar.
Ansökan avser således delvis verksamhet som redan idag pågår. Den avser också ett
ytterligare uttag ur Storesjön under begränsade perioder. Därför är det viktigt att i
bedömningen av miljöpåverkan skilja på den påverkan som sker då inget uttag av
reservvatten sker och den som blir då uttag av reservvatten sker. Om ett uttag av
reservvatten från Storesjön överhuvudtaget blir aktuellt, så är det sannolikt ytterst sällan
och än mer sällan kan förväntas att detta pågår under den maximalt ansökta perioden om
21 månader.
Den planerade miljökonsekvensbeskrivningen kommer att behandla förhållandena i och
kring Storesjön och Emån. Störst fokus kommer att läggas på påverkan på
flödesförhållandena i Emån och konsekvenser för Emåns fisk och bottenfauna.
Den del av ledningsdragningarna som planeras på land, mellan Spexhultasjön och ned
mot Storesjön, omfattas inte av denna tillståndsprocess utan hanteras separat.
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Alternativ
Nässjö affärsverk har under flera år arbetat med att lokalisera en reservvattentäkt. Såväl
ytvatten som grundvatten har utretts, liksom kombinationer av dessa (Figur 5). Fokus i de
tidigare undersökningarna var att hitta en grundvattentäkt för att erhålla bättre
råvattenkvalitet. Detta eftersom grundvatten generellt bedöms bidra till en jämnare
temperatur, ge bättre smak och är bättre för ledningsnätet.
Successivt har fokus skiftat till att finna en lämplig ytvattentäkt, då de grusformationer
som finns på skäliga avstånd inte har haft de uttags- eller magasineringsmöjligheter som
eftersöks.

Figur 5. Utredda alternativ för reservvatten till Nässjö stad. Karta från Tyréns.

5.1

Nollalternativ
Nollalternativet kan beskrivas som situationen om ansökt verksamhet inte kommer till
stånd vilket innebär att ett reservvattenuttag inte sker utan nuvarande uttag från
Storesjön kvarstår, utan förändringar i regleringsintervall för sjön eller ändrad
minimitappning. Det innebär en fortsatt stor sårbarhet när det gäller
dricksvattenförsörjning till Nässjö och Bodafors.
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5.2

Bortvalda alternativ – otillräckliga volymer
Nedanstående alternativ har inte studerats vidare på grund av otillräckliga volymer.
Almesåkraåsen
NAV gjorde sonderingar i åsen 2013. Man stötte på berg tidigt och grundvattnet
bedömdes rinna längs berget ner i Almesåkrasjön och uttagsmöjligheterna är inte
tillräckliga.
Fredriksdalaåsen
NAV gjorde borrnings- och sonderingsarbeten under maj 2010. Förutsättningarna för att
kunna anlägga en framtida grundvattentäkt bedöms som obefintliga för de behov som
erfordras för Nässjö tätort.
Lannaskedeåsen (Ravelsryd och Mosås)
Åsen utreddes 2014. Uttagsmöjligheten samt magasineringsförmåga bedömdes som
otillräckliga.
Sandsjöåsen (Fjäringsäng, Glipe och Sandsjö-Rödja)
Utreddes 2014 och uttagsmöjligheterna samt magasineringsförmåga bedömdes som
otillräckliga.

5.3

Utredda alternativ
Vid val av huvudalternativet (Storesjön) har faktorer såsom uttagsmöjligheter,
tillrinningsområde, magasinering, konstgjord infiltration, vattenkvalitet, kända risker och
kostnader legat till grund för bedömningen.
Storesjön är sedan länge känd som vattentäkt och de motstående intressen som finns är
relativt väl kända. Sjön och dess avrinningsområde omfattas dessutom redan av ett
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter.
I jämförelse med de andra alternativen är Storesjön det alternativ som bäst uppfyller
behovet av vattenvolym, rimliga investerings- och driftkostnad samt skäliga
miljökonsekvenser. Nedan redovisas översiktligt alternativa lokaliseringar.

5.3.1 Flisbyåsen (Sunneränga)
Fördelarna med Sunneränga hade varit ett grundvatten med god vattenkvalitet.
Lokaliseringens fördelar är framför allt en liten risk för påverkan från andra verksamheter,
eftersom täkten ligger avskilt. Det skulle potentiellt även gå att skapa en
reservvattenlösning för samhällena Anneberg och Solberga. Ledningssträckan till Nässjö
hade dock blivit lång och komplicerad. I grunden fanns dock en för liten vattenvolym,
vilket medförde att en dyr infiltration var nödvändig. Det finns också osäkerheter med att
föreslå Assjön som källa för infiltration då den är ett Natura 2000-område.
Sammantaget bedömdes alternativet för dyrt för att anses skälig att gå vidare med.
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5.3.2 Fredriksdalasjön
Kapacitetsmässigt skulle Fredriksdalasjön kunna vara reservvattentäkt för Nässjö stad.
I Fredriksdalasjön finns dock vattenkraftsintressen med regleringsrätt. Att använda
Fredriksdalasjön som reservvattentäkt skulle också innebära en förändring i de
nuvarande avrinningsförhållandena då sjöns avrinningsområde tillhör Motalaströms
huvudavrinningsområde medan Spexhultasjön ligger inom Emåns
huvudavrinningsområde.
Sammantaget valdes alternativet bort till följd av att Storesjön har bättre hydrologiska
förhållanden för att lyckas med en bra reglering som orsakar mindre
omgivningspåverkan. Den högre kapaciteten i Storesjön och förutsättningarna för att
orsaka mindre omgivningspåverkan bedöms vara av större vikt än skillnaderna i
motstående intressen mellan sjöarna.
5.3.3 Nömmen
Nömmen är kapacitetsmässigt möjlig som reservvattentäkt för Nässjö stad. Nömmens
vattenföring är tillräcklig och utloppet är oreglerat. Det finns heller inga tillstånd eller
domar rörande sjöns reglering. Däremot så tar Vetlanda kommun ut vatten från Nömmen
för konstgjord infiltration i anslutning till en grundvattentäkt i samhället Björköby.
Nömmens utlopp är förknippat med höga naturvärden. Sjöns utlopp och Fuseån (övre
delen av Solgenån) är Natura 2000 område och flera mindre öar i sjön är
fågelskyddsområde. Det skulle, vid en eventuell tillståndsprocess, krävas noggranna
utredningar för att visa hur dessa kan komma att påverkas vid ett reservvattenuttag.
Dessutom är den recipient för renat (och bräddat) avloppsvatten vilket är negativt.
Sammantaget valdes Nömmen bort som huvudalternativ då sjön har fler och tyngre
motstående intressen än Storesjön.
5.3.4 Sandsjöåsen (Uppsjön-Sandsjön)
Att använda Uppsjön – Sandsjön som täkt bedömdes sammantaget vara förenat med för
många risker. Dels är vattenkvaliteten bedömd som mindre god med bl.a. nitratproblem.
Dels går länsväg 128 genom åsen. Området är splittrat, vilket skulle föranleda att ett
flertal brunnar måste anläggas. Det finns dessutom 50 enskilda vattentäkter i området
samt 2 befintliga kommunala. Total anläggningskostnad och årskostnad skulle också bli
hög.
5.3.5 Vättern
Möjligheterna att ta råvatten från Vättern har utretts. Fördelarna med att använda
Vätternvatten är flera, men framför allt att det finns en god vattentillgång med få
temperaturvariationer över året och att NAV eventuellt skulle kunna skapa en
reservvattenlösning till Forserum.
Ledningssträckningen hade dock blivit lång med en stor höjdskillnad, som ger höga
investerings- och driftskostnader.
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Samtal har förts med grannkommuner för att sondera möjligheten att göra något
gemensamt. Det finns i nuläget inga konkreta samarbeten.
Kostnadsberäkningar från 2019 ger en uppskattad investeringskostnad på ca 400
miljoner kronor.
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6

Områdesbeskrivning

6.1

Storesjön
Storesjön (planerad reservvattentäkt) ligger ca 11 km söder om Nässjö (Figur 6) inom
Nässjö kommun. Spexhultasjön (befintlig huvudvattentäkt) ligger strax söder om Nässjö
och ca 5 km norr om Storesjön.

Figur 6. Översiktskarta. Storesjön (röd ring) och Spexhultasjön (blå ring). Kartkälla: Länsstyrelsen.
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Storesjöns avrinningsområde (Figur 7) tillhör Emåns huvudavrinningsområde.
Avrinningsområdet gränsar till Lagans huvudavrinningsområde i väster och mot
Motalaströms huvudavrinningsområde i nordväst. Området ligger längst uppströms i
huvudavrinningsområdet. Andelen sjöyta (Tabell 1) är relativt stor jämfört med
närliggande avrinningsområden. Medelvattenföringen är 0,37 m3/s.
Storesjön avvattnas, via sitt utlopp i sydöstra delen av sjön, till Emån. Ytvattentillrinningen
till sjön sker via flera mindre bäckar samt Lillån/Huluån som mynnar i norra delen av sjön.
Två mindre sjöar finns inom avrinningsområdet, Borgasjön och Slättebergsgölen.
Tabell 1. Uppgifter om Storesjöns avrinningsområde samt Storesjön.
Parameter
Area
Avrinning

360 mm/år

Topografi

ca +286 till ca +360 m ö h

Sjöprocent

16,7 %

Dominerande
markanvändning

Skog (ca 72 %)

Dominerande jordart

Morän (ca 60 %)

Area (Storesjön)

5,2 km2

Medeldjup

4,9 m

Största djup

14,5 m

Medelvattenföring
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0,37 m3/s

Storesjöns
avrinningsområde

Figur 7. Avrinningsområdet för Storesjön. Kartkälla: Sweco.

6.1.1 Planförhållanden
Den senaste översiktsplanen antogs 2013-02-28 av kommunfullmäktige. I
översiktsplanen har kommunen pekat ut området kring vattenverket i Bodafors samt i
norra änden av Storesjön (Grimstorp) som möjliga områden för ”landsbygdsutveckling i
strandnära lägen”, för att möjliggöra bebyggelse inom strandskyddat område.
I översiktsplanen konstateras att avsaknaden av reservvattenlösningar gör den
kommunala vattenförsörjningen sårbar.
Mark- och vattenområdet kring vattenverket i Bodafors omfattas av detaljplan2. Av
detaljplanen framgår att vattenområdet i Storesjön inte får utfyllas eller överbyggas.
Området i norra delen av Storesjön där den nya pumpstationen ska byggas omfattas inte
av någon detaljplan.
Övriga delar av Storesjöns vattenområde omfattas inte av någon detaljplan.
2

DP Bodafors 46
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6.1.2 Riksintressen
I väster gränsar Storesjön till ett riksintresse för energiproduktion enligt 3 kap 8 § MB.
Området anses särskilt lämpligt för vindkraftsproduktion. Området ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
6.1.3 Miljökvalitetsnormer Storesjön (SE 637788-143448)
Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster (hela eller delar av vattendrag och sjöar över
en viss storlek, grundvatten samt kustvatten) fastställs med stöd av 5 kap. miljöbalken
med tillhörande förordningar och föreskrifter.
Gällande miljökvalitetsnormer för Storesjön är God ekologisk status samt God kemisk
ytvattenstatus.
Vattenförekomst

Norm

Status 2020

Storesjön (SE637788143448)

God ekologisk status

God

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god

För kemisk ytvattenstatus finns ett undantag med mindre stränga krav för kvicksilver och
kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Dessa ämnen överskrider gränsvärdena
i alla vattenförekomster i hela Sverige.
I den senaste statusklassningen av Storesjön klassificerades den kemiska statusen som
uppnår ej god, grundat på kvicksilver och kvicksilverföreningar, bromerad difenyleter samt
mätdata från vattenförekomsten som visar på halter av bly över gränsvärdet i sediment.
Den ekologiska statusen i Storesjön har klassificerats som god, dvs Storesjön har nått
miljökvalitetsnormen. Det är klassificeringar av fisk, bottenfauna och växtplankton som
avgjort statusen.
De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna visar på hög och god status.
Då den sammanvägda klassificeringen för ekologisk status är god har det inte genomförts
någon sammanvägd statusklassning av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna.
Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim är dock, på grund av reglering, klassificerad som
måttlig.
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6.1.4 Skyddade områden
Natura 2000
Strax norr om Storesjön, i närheten av Grimstorp, finns ett Natura 2000-område3,
Sjömilsås (SE0310709), grundat på habitatdirektivet (Figur 8). Området är 10 hektar stort
och dess kvalitet består av välbevarad hävdgynnad flora med högt naturvärde som bör
bevaras genom beteshävd. De artrikaste delarna av området är källpåverkade. Natura
2000-området ligger cirka 130 m från Storesjön och cirka 450 meter från den nya
pumpstationen.

Figur 8. Natura 2000-området Sjömilsås (grönmarkerat) i förhållande till planerat vattenuttag/
pumpstation. Kartkälla: Länsstyrelsen.

Vattenskyddsområde
Hela tillrinningsområdet till Storesjön utgör vattenskyddsområde (beslut 2014-05-22)
enligt 7 kap MB. Inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser för vilka
åtgärder som får genomföras. Detta för att undvika att det sker en förorening av
vattentäkten.

3

7 kap MB
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Strandskydd
Bestämmelserna om strandskydd i 7 kap MB syftar till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Storesjön omfattas av det allmänna strandskyddet på 100 m runt sjön (upp på land och ut
i vattnet). Det innebär att den nya pumpstationen vid Grimstorp samt delar av
ledningsdragningarna kommer att ske inom strandskyddat område.
6.1.5 Skyddade arter
Det finns inga kända skyddade arter4 i Storesjön som kan påverkas av de planerade
ledningsdragningarna, ny pumpstation eller ett eventuellt reservvattenuttag.
6.1.6 Övriga naturvärden
Enligt Naturvårdsverkets våtmarksinventering finns det två mossar i anslutning till
Storesjöns norra del (Figur 9). Den västra mossen, Sjömilås mosse på 144,4 hektar, har
klassats ha höga naturvärden. Den östra mossen ligger direkt norr om vägen till
badplatsen vid Grimstorp. Mossens yta är på 33,7 hektar har bedömts ha låga
naturvärden.

Figur 9. Mossar som ingått i Naturvårdsverkets våtmarksinventering. Kartkälla: Länsstyrelsen.

4

Enligt 8 kap miljöbalken.
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I Storesjön finns observationer av fågelarten storlom som häckar nära strandkanten. Vid
provfiske har bland annat abborre, gädda, mört och sik fångats i sjön.
6.1.7 Förorenade sediment
Sedimentprovtagning har utförts i sex punkter med syfte att undersöka
föroreningssituationen i de delar av sjön där grävning är nödvändig vid nedläggningen av
intagsledning och överföringsledning. Detta berör en cirka 500 meter lång sträcka i
nordöstra delen och en kortare sträcka (<50 meter) i södra delen av Storesjön.
Provtagningen har inte kunnat uppmäta PCB-halter över rapporteringsgräns i nordöstra
delen, och endast i låga halter i södra delen av Storesjön. Ett par enskilda PAHföreningar har uppmätts i mycket höga halter i jämförelse med Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder. Trots de mycket höga halterna så bedöms de uppmätta halterna av
PAH vara normala för vad som vanligtvis uppmäts i sjöar.
6.1.8 Kulturmiljövärden
Det finns inga uppgifter om fornlämningar eller andra kulturlämningar där pumphuset ska
byggas eller där ledningarna ska dras i Storesjön. Ett dämme i utloppet har tillkommit
tidigare (troligen under 1900-talets första hälft) men har i sin senaste utformning gjutits år
1975.
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6.2

Emån
Storesjön avvattnas, via sitt utlopp i sydöstra delen av sjön, till Emån (Figur 10). Viss
ombyggnation av dämmet vid Storesjöns utlopp kommer att behöva utföras.
Ombyggnaden är nödvändig för övergången till en automatiserad modern vattenreglering
och för att möjliggöra den nya nivå och reglering av sjön som krävs för
reservvattentäkten. Vidare planeras en fiskväg vid dämmet genom et s.k. omlöp för att
förbättra vattenmiljöförhållandena och konnektiviteten i vattendraget.

Figur 10. Utloppet från Storesjön till Emån. Regleringsanordning markerad med stjärna.
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Vid Storesjöns utlopp finns den befintliga dammanläggningen. (Figur 11).

Figur 11. Regleringsanordningen i Storesjöns utlopp. Foto: Sweco.

6.2.1 Planförhållanden
Det framgår inget särskilt i översiktsplanen gällande området kring utloppet från
Storesjön.
Området i Emån vid utloppet från Storesjön och den befintliga regleringsanordningen
omfattas inte av någon detaljplan.
6.2.2 Riksintressen
Emåns avrinningsområde är av riksintresse enligt 4 kap 6 § MB. Detta innebär att det inte
är tillåtet med utförande av vattenkraft samt vattenreglering eller vattenöverledning för
kraftändamål inom avrinningsområdet.
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6.2.3 Miljökvalitetsnormer Emån
Emån är uppdelad i ett flertal mindre vattenförekomster, som skulle kunna påverkas av
ansökt verksamhet. Den vattenförekomst som är belägen närmast nedströms Storesjön
är Emån, Uppsjön - Storesjön. Nedan följer beskrivningar av gällande
miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster i Emån som skulle kunna beröras av
ansökan.
Emån, Uppsjön – Storesjön: (SE637440-143465)
Vattenförekomst

Norm

Status 2020

Emån, Uppsjön - Storesjön
(SE637440-143465)

God ekologisk status 2027

Måttlig

God kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god

För miljökvalitetsnormen kemisk ytvattenstatus finns ett undantag-mindre stränga krav för
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Dessa ämnen överskrider
gränsvärdena i alla vattenförekomster i hela Sverige.
I den senaste statusklassning för vattenförekomsten bedöms den ej uppnå god kemisk
ytvattenstatus. Klassificeringen bygger på en extrapolering av mätdata för kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE), då ingen närliggande förekomst (med mätdata)
understiger gränsvärdet.
Den ekologiska statusen i vattenförekomsten är klassificerad till måttlig. Den
hydromorfologiska påverkan har bedömts vara så pass omfattande att det inte finns
förutsättningar för att den ekologiska statusen ska vara god. Vattenmyndigheten har gjort
en s k rimlighetsbedömning5. Drygt 40% av vattenförekomsten är omgrävd eller rensad
och det finns 7 icke naturliga vandringshinder som hindrar fisk och andra organismer att
förflytta sig i vattendraget. Klassificeringen av fisksamhället visar god status men
eftersom det förekommer definitiva vandringshinder i vattenförekomsten har statusen
bedömts till måttlig efter en expertbedömning. Övriga biologiska kvalitetsfaktorer (påväxtkiselalger och bottenfauna) är inte klassade. Hydrologisk regim är klassificerad som
måttlig. Klassificeringen av parametrarna näringsämnen samt försurning visar båda på
god status.
Som miljöproblem anges miljögifter (kvicksilver), flödesförändringar (regleringar) samt
morfologiska förändringar och kontinuitet. Kvalitetsfaktorn konnektivitet i vattendrag har
statusen dålig på grund av att det finns artificiella vandringshinder i vattenförekomsten
som hindrar så gott som alla vandringsbenägna fiskarter att förflyttas sig genom
vattenförekomsten. Bedömningen baseras på uppgifter i Biotopkarteringsdatabasen 6.

5

2 kap 12 § HVMFS 2013:19 (konsoliderad utgåva 2017-01-01). Havs- och vattenmyndigheten
Beskrivning från VISS 2019-08-13,
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA70325393
6
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Uppsjön (SE 637023-486564):
Uppsjön och Sandsjön ingår i denna vattenförekomst, med beteckningen preliminär
vattenförekomst. Förslag till ny miljökvalitetsnorm är God ekologisk status 2027 samt God
kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten är klassificerad till
måttlig. Bedömningen baseras på att vattenförekomsten är påverkad av
konnektivitetsförändringar, vilket bedöms ha effekt på vattenlevande organismers status.
Kemisk status uppnår ej god på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE)).
Emån, Lillån-Prinsasjön (SE 636973-143890):
Normen är God ekologisk status samt God kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska
statusen i vattenförekomsten är klassificerad till God.
Kemisk status uppnår ej god på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE)).
Emån, Kroppån-Lillån (SE 636489-144228):
Normen är God ekologisk status 2021 samt God kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska
statusen i vattenförekomsten är klassificerad till måttlig. Bedömningen baseras på att
vattenförekomsten är påverkad av konnektivitetsförändringar, morfologiska förändringar
samt flödesförändringar, vilket bedöms ha effekt på vattenlevande organismers status.
Kemisk status uppnår ej god på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE)).
Emån, Tjurken-Kroppån (SE 636720-144662):
Normen är God ekologisk status 2021 samt God kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska
statusen i vattenförekomsten är klassificerad till måttlig. Bedömningen baseras på att
vattenförekomsten är påverkad av morfologiska förändringar och flödesförändringar,
vilket bedöms ha effekt på vattenlevande organismers status.
Kemisk status uppnår ej god på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE)).
Tjurken (SE 636957-144811):
Normen är God ekologisk status 2021 samt God kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska
statusen i vattenförekomsten är klassificerad till God.
Kemisk status uppnår ej god på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE)).
Emån, Flögen-Tjurken (SE 636929-144960):
Normen är God ekologisk status 2021 samt God kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska
statusen i vattenförekomsten är klassificerad till måttlig. Bedömningen baseras på att
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vattenförekomsten är påverkad av konnektivitetsförändringar, vilket bedöms ha effekt på
vattenlevande organismers status.
Kemisk status uppnår ej god på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE)).
Flögen (SE 636728-145193):
Normen är God ekologisk status samt God kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska
statusen i vattenförekomsten är klassificerad till God.
Kemisk status uppnår ej god på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE)).
Emån, Grumlan-Flögen (SE 636679-145303):
Normen är God ekologisk status 2021 samt God kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska
statusen i vattenförekomsten är klassificerad till måttlig. Bedömningen baseras på att
vattenförekomsten är påverkad av konnektivitetsförändringar och flödesförändringar,
vilket bedöms ha effekt på vattenlevande organismers status.
Kemisk status uppnår ej god på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE)).
Grumlan (SE 636394-145583):
Normen är God ekologisk status samt God kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska
statusen i vattenförekomsten är klassificerad till God.
Kemisk status uppnår ej god på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE)).
Emån, Vetlandabäcken-Grumlan (SE 636477-145682)
Normen är God ekologisk status samt God kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska
statusen i vattenförekomsten är klassificerad till måttlig. Bedömningen baseras på att
vattenförekomsten är påverkad av konnektivitetsförändringar, vilket bedöms ha effekt på
vattenlevande organismers status.
Kemisk status uppnår ej god på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE)).
Emån, Gnyltån-Vetlandabäcken (SE636358-517422):
Vattenförekomsten går från Vetlanda centralort, genom Holsbybrunn och vidare till
Tureforsdammen i Kvillsfors. Vattenförekomsten ingick tidigare i andra vattenförekomster.
Förslag till ny miljökvalitetsnorm är God ekologisk status 2027 och God kemisk
ytvattenstatus. Den ekologiska statusen i vattenförekomsten är klassificerad till måttlig.
Bedömningen baseras på att vattenförekomsten är påverkad av
konnektivitetsförändringar och flödesförändringar, vilket bedöms ha effekt på
vattenlevande organismers status. Det särskilt förorenande ämnet ammoniak överskrider
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gränsvärdet för god status, vilket också har bidragit till att ekologisk status bedömts som
måttlig.
Kemisk status uppnår ej god på grund av överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE)).
6.2.4 Skyddade områden
Inga skyddade områden, enligt 7 kap MB, finns i eller längs Emån på sträckan Storesjön
ned till Uppsjön. Längs med vattenförekomsten Emån, Tjurken-Kroppån ligger Nävelsjön
naturreservat, till största delen bestående av öppen våtmark. Nedströms Grumlan ligger
Emåns (västra) Natura 2000-område med de utpekade (listade) arterna flodpärlmussla,
tjockskallig målarmussla och utter. Natura 2000-området sträcker sig från utloppet av
Grumlan till långt nedströms Holsbybrunn (Figur 12).

Figur 12. Förekommande naturreservat och Natura 2000-område längs med Emån nedströms
Uppsjön. Kartkälla: Naturvårdsverket.se.

Emån omfattas av det allmänna strandskyddet på 100 m runt vattendraget (upp på land
och ut i vattnet).
6.2.5 Flodpärlmussla och öring
Det finns ett bestånd av flodpärlmussla i Emån nedströms Storesjön (se Figur 12).
Flodpärlmusslan är klassificerad som starkt hotad (EN) enligt Artdatabankens rödlista
(Artdatabanken 2019). Beståndet är som tätast inom de närmaste hundra meterna från
sjön och minskar därefter succesivt. Arten skyddas enligt såväl fiskerilagstiftningen som
artskyddsförordningen. I artskyddsförordningen har den beteckningen B, vilket innebär att
den har ett sådant intresse för EU att särskilda skyddsområden (Natura 2000) behöver
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utses. Den är därför en utpekad art för Natura 2000-området Emån (västra) som dock
ligger i åsystemet, nedströms Vetlanda. Flodpärlmusslan har också beteckningen F, vilket
innebär att insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda
förvaltningsåtgärder.
Emån, nedströms Storesjön har inventerats vid två tillfällen (2004 och 2016) med
avseende på flodpärlmussla7.
Slutsatser av inventeringarna är att historiska utsättningar (år 1990) av flodpärlmussla
resulterat i ett reproducerande bestånd8. Hur långt nedströms musslor förekommer är inte
klarlagt. Det verkar dock inte finnas musslor i den nedre delen, närmare Sandsjön och
Uppsjön. Att tätheterna av musslor minskar med ökat avstånd från uppströms belägen sjö
är normalt som följd av att produktionen av föda (plankton) i huvudsak äger rum i
Storesjön. Flodpärlmusslan är beroende av öringen för sin förökning eftersom musslan
lever som parasit på öringungar. Öringen leker och växer upp i strömmande delar av
vattendragen, där bottnen består av sten och grus. En minskad öringpopulation kan leda
till sämre föryngring av flodpärlmusslor.

Figur 13 Ungefärlig plats där flodpärlmusslor observerats 2004, markerad med röd stjärna (Källa –
artportalen.se). Kartkälla: Länsstyrelsen.

7
8

Konsekvenser på flodpärlmussla av reservvattentäkt för Nässjö kommun. Tyréns 2019.
Konsekvenser på flodpärlmussla av reservvattentäkt för Nässjö kommun. Tyréns 2019.

repo001.docx 2015-10-05

26(41)
NÄSSJÖ STORESJÖN

6.2.6 Övriga naturvärden
I Emån finns bland annat öring, abborre, mört, elritsa, gädda, lake och signalkräfta.
Det finns inga fiskpassager vid de många vandringshindren i vattendraget mellan
Storesjön och Uppsjön.
Det finns en nyckelbiotop i anslutning till Emån, strax norr om Bodafors. Dess biotoptyp
samt karaktär beskrivs som vattendrag med slingrande lopp, örtrika bäckdråg, samt med
stora hydrologiska värden.
Vidare nedströms, längs med sträckan mot punkten där Emån rinner samman med
Solgenån, finns ett flertal registrerade naturvärden. Dessa utgörs av värdefull bäckmiljö,
sumpskogar, nyckelbiotop med vattenfall samt biotopskydd.
Där Emån går genom Vetlanda utgörs ån delvis av område med naturvårdsavtal för
naturskogsartad lövskog samt flera nyckelbiotoper. Nyckelbiotoperna beskrivs som
lövsumpskog eller barrskog som ansluter till bäck, å eller älv, har karaktär av
översvämningsskog, hög och jämn fuktighet och med stora ornitologiska värden.

7

Enskilda intressen
I Emån från källflöden och ut till mynningen i Östersjön finns ett knappt 50-tal
vattenkraftverk och vattenregleringsdammar. Nässjö affärsverk äger endast
dammanläggningen i Storesjöns utlopp. Övriga dammar i vattenförekomsten har andra
ägare.
Emåns bevattningssamfällighet är ett bevattningsföretag med ca 135 delägare som
erhållit tillstånd år 2002 till uttag av vatten från Emån vid vissa tillfällen och i viss
omfattning som regleras i domen.
Det finns privata fastigheter samt pågående skogs- och jordbruk (gröna näringar) i
anslutning till Storesjön och Emåns utlopp. En viktig förutsättning för de gröna näringarna
är att inte produktiv skogs- och jordbruksmark översvämmas på grund av
vattenregleringen.

8

Vetlanda kommuns vattenuttag
Vetlanda kommun, genom Njudung Energi, har ett tillståndsgivet vattenuttag på upp till
100 l/s i Emån. Uttaget utgör en del av den allmänna vattenförsörjningen för kommunen.
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9

Förutsedd miljöpåverkan
För att utreda möjligheten att kunna ta ut vatten till Bodafors och Grimstorp och samtidigt
kunna använda Storesjön som reservvattentäkt till Nässjö har regleringsstudier
genomförts. Regleringsstudierna har haft som syfte att utreda hur regleringen av
Storesjön ska utföras för att möjliggöra önskat vattenuttag och tillämpade
dämningsgränser samt det nuvarande villkoret om en minimitappning om 60 l/s.
Beräkningarna visar att det är möjligt att ta ut 8 000 m3/dygn (ca 93 l/s) som reservvatten
tillsammans vattenuttaget till Bodafors och Grimstorp på 1 200 m3/dygn.

9.1

Storesjön
För att ha beredskap för ett uttag av reservvatten krävs en mer aktiv reglering av
Storesjön och att regleringen sker ”som om” det pågår ett reservvattenuttag.
Regleringsstudien som gjorts för ett reservvattenuttag på 8 000 m3/dygn (+1200 m3/dygn
till Bodafors) visar att vattenstånden i Storesjön, generellt kommer att vara ca 1 dm högre
jämfört med de vattenstånd som förekommit med dagens reglering. Detta gäller upp till en
sjönivå på drygt 286,2 m (RH2000). Vid högre sjönivåer kommer samma eller något lägre
nivåer än tidigare att eftersträvas.
Sjön kommer som nämnts ovan att vara ca 1 dm högre än vid befintlig reglering. Den nya
regleringen är samtidigt tänkt att skötas ”som om” ett reservvattenuttag pågår även när så
inte är fallet. Därför kommer det inte bli någon större skillnad jämfört med nuläget
avseende de låga vattenstånden i sjön, när väl ett reservvattenuttag måste ske.

9.1.1 Planförhållanden
De planerade ledningsdragningarna och tillhörande grävningsarbeten i Storesjön bedöms
inte strida mot planbestämmelserna i södra delen av Storesjön då åtgärderna inte innebär
någon ”utfyllnad eller överbyggnad” av vattenområdet (se avsnitt 6.1.1).
Övriga delar av ledningsdragningarna i Storesjön samt den nya pumpstationen i norra
delen av Storesjön bedöms inte heller strida mot någon planbestämmelse.
Ett eventuellt uttag av reservvatten bedöms inte heller strida mot någon
planbestämmelse.
9.1.2 Riksintressen
Inga konsekvenser av de planerade ledningsdragningarna, den nya pumpstationen eller
ett eventuellt reservvattenuttag kan förutses för riksintressena som redovisas i avsnitt
6.1.2.
9.1.3 Miljökvalitetsnormer
Som nämnts ovan så innebär den planerade regleringen att vattenstånden i Storesjön
kommer att hållas ca 1 dm högre jämfört med motsvarande vattenstånd vid den hittills
genomförda regleringen. Beräkningar har genomförts av vilken statusklass planerad
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vattenreglering medför, avseende kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i sjöar. Dessa
beräkningar visar att statusen kommer att vara hög vid den ansökta regleringen samt när
ett faktiskt reservvattenuttag sker. Bedömningen är därför att regleringen inte innebär
någon försämring av den ekologiska statusen i Storesjön eller risk för att
miljökvalitetsnormen skulle äventyras.
Ledningsdragningarna i Storesjön innebär att det kommer att ske viss grävning i
strandområdet vilket innebär en tillfällig förändring av bottensubstratet vid schakten.
Vidare kommer ledningarna på botten att innebära en viss förändring av bottensubstratet
där de placeras med vikter.
Bedömningen är att ledningarna i Storesjön inte innebär någon negativ konsekvens för
miljökvalitetsnormerna för Storesjön.
För att bedöma vilken konsekvens ledningarna innebär för kvalitetsfaktorn morfologiskt
tillstånd i sjöar9 ska den area som påverkas av en åtgärd jämföras med
vattenförekomstens area. Storesjöns area är 5 km2 och den area som påverkas av
ledningarna (inklusive grävningsarbetena) har, uppskattningsvis, bedömts vara 6 000 m2
för intagsledningen samt 8 600 m2 för överföringsledningarna. Detta innebär att
ledningarna kommer att påverka en bottenyta motsvarande ca 0,3 % av Storesjöns
bottenyta. Bedömningen är därför att dessa områden är så pass begränsade att de inte
riskerar att försämra någon parameter inom kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd i sjöar
eller att dessa skulle innebära någon risk för att miljökvalitetsnormen inte skulle kunna
innehållas.
Sammanfattningsvis bedöms ledningarna i Storesjön innebära en obetydlig negativ
konsekvens för miljökvalitetsnormerna för Storesjön.
9.1.4 Skyddade områden
Effekterna av ett nytt pumphus, ledningsdragningarna samt den förändrade regleringen
bedöms inte innebära några konsekvenser för Natura 2000-området strax norr om
Storesjön eftersom detta område ligger flera hundra meter bort och åtgärderna inte
bedöms ge effekter på grundvattenförhållandena på det avståndet.
Det nya pumphuset kommer att byggas inom strandskyddat område, men inom ett
område som nyttjas som en allmän badplats. Bedömningen är att det finns särskilda skäl
för att ge dispens från strandskyddet.
9.1.5 Skyddade arter
Det finns inga uppgifter om skyddade eller sällsynta arter i Storesjön.
De arter som kommer att påverkas av effekterna av ledningsdragningarna, det nya
pumphuset eller av förändringen av regleringen är vanliga arter.
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9.1.6 Övriga naturvärden
Vattenuttagen, regleringen, ledningarna och pumphuset bedöms inte innebära några
konsekvenser för mossarna norr om Storesjön (avsnitt 6.1.6).
I Storesjön finns vanlig botten- och fiskfauna samt växtsamhälle. Regleringen av
Storesjön har pågått, i vart fall, sedan 1900-talets början och för vattenuttaget till
Bodafors sedan 1960-talet. I Storesjön finns observationer av fågelarten storlom som
häckar nära strandkanten. Eftersom vattennivån i sjön endast höjs ca 1 dm så bedöms
storlommen och andra förekommande djur oh växter endast påverkas i mycket liten
omfattning. Den ändrade regleringen bedöms inte innebära några negativa konsekvenser
för Storesjöns naturvärden.
I samband med ledningsdragningen kommer det att ske en påverkan på botten- och
fiskfauna (se avsnitt 6.1.6) samt växtsamhället. Detta då en viss bottenyta kommer att
påverkas av grävningsarbeten och utläggning av tyngder. Bedömningen är att det är
relativt små bottenområden utan särskilda naturvärden som kommer att tas i anspråk av
ledningarna varför de negativa konsekvenserna, på befintliga naturvärden, bedöms bli
små.
Då grävningsarbetena är begränsade i yta samt att de sker på två platser i respektive
ända av Storesjön bedöms dessa inte ge upphov till någon omfattande grumling av hela
Storesjön. Vidare sker grumlingen under en begränsad tid. Bedömningen är därför att de
negativa konsekvenserna för bottenfauna och växtsamhället är små. Även för de fiskarter
som förekommer i Storesjön bedöms de negativa konsekvenserna bli små då de har
möjlighet att förflytta sig till andra områden av Storesjön när grumling sker.
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9.2

Emån
Ombyggnationen av dämmet i Storesjöns utlopp kan komma att innebära schaktning,
fyllning och gjutning, vilket kan medföra viss påverkan på Emån. Under förutsättning att
väl anpassade skadeförebyggande åtgärder genomförs bedöms de negativa
konsekvenserna på Emåns naturvärden blir små.
Det finns inga historiska mätningar av flödet i berörd del av Emån varför SMHI:s
beräknade flöden har använts vid jämförelser. Beräkningarna i genomförd
regleringsstudie indikerar dock att den faktiska flödeskurvan ut ur Storesjön idag har
likheter med den som har beräknats av SMHI. Vid normaldrift (inget reservvattenuttag)
enligt den nya regleringsstrategin blir påverkan på flödena i Emån positiva på så sätt att
en minimitappning på 60 l/s är lättare att upprätthålla torra somrar samt att
lågvattenföringen normalt kommer att uppgå till drygt 100 l/s. Vid normaldrift beräknas
flödet motsvara minimitappning (60 l/s) under i snitt ca 10-15 dagar under ett år.
I det fall det behövs ett reservvattenuttag kommer tappningen till Emån att minskas. Hur
stor minskningen blir beror på hur mycket vatten som behöver tas ut till reservvatten,
storleken på vattenuttaget till Bodafors, tillrinningen till Storesjön samt aktuellt vattenstånd
i Storesjön. Bedömningen är att ett reservvattenuttag måste kunna ske under maximalt
21 månader, vilket ligger till grund för konsekvensbedömningarna av verksamheten.
Beräkningarna av flödet till Emån visar att vid ett faktiskt reservvattenuttag, om 8 000
m3/dygn under 21 månader, så ökar antalet dagar när tappningen går ned till
minimitappning, jämfört med de under normaldrift 10-15 dagarna. Vidare kommer
dagarna med ett vattenflöde under den beräknade medelvattenföringen att öka.
Konsekvensen för naturvärdena i Emån av det minskade vattenflödet beror på hur ofta
minskningen sker (troligen mycket sällan), hur stor minskningen blir, vilken tid på året det
sker, samt hur länge reservvatten tas ut. En viktig del i påverkanbedömningen är hur
planerade flöden påverkar öringens lek- och uppväxtområden och de strömsträckor där
den hotade flodpärlmusslan finns. Den preliminära bedömningen, efter genomförda
speciella provtappningar år 2020, är att konsekvenserna kommer att bli relativt små under
förutsättning att vissa flöden i Emån säkerställs. Slutlig bedömning kommer att beskrivas
i miljökonsekvensbeskrivningen.

9.2.1 Påverkan på flöden nedströms Storesjön
En utredning10 har gjorts för att bedöma hur flödet i Emån kan komma att påverkas
nedströms Storesjöns utlopp ned till Holsbybrunn, där Emån rinner samman med
Solgenån. Syftet med studien var att utgöra underlag för bedömning av
omgivningspåverkan vid ett fullt reservvattenuttag från Storesjön med 8000 m3/dygn (ca
93 l/s).
Vid normaldrift enligt den nya regleringsstrategin, d.v.s. då reservvatten inte uttas från
Storesjön och då vattenbalansen totalt sett inte påverkas, kommer påverkan på flödena
10 PM Påverkan på flöden nedströms Storesjön, Sweco 2020
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nedströms Storesjön att bli liten. Flödesutjämning i vattensystemen nedströms Storesjön
dämpar påverkan från regleringen och påverkan förväntas bli liten eller försumbar
nedströms sjösystemet Sandsjön – Uppsjön (Figur 14).

Storesjön

Holsbybrunn

Figur 14. Nedströms utloppet av Storesjön.

Vid ett reservvattenuttag (kommer ske mycket sällan) blir påverkan på flödena störst
närmast Storesjöns utlopp. Påverkan avtar inledningsvis snabbt med ökande area av
anslutande delavrinningsområden. Totalt sett rinner dock mindre vatten i Emån.
Minskningen motsvarar då reservvattenuttaget.
Reservvattenuttagets andel av vattenföringen har ungefär halverats nedströms
sjösystemet Sandsjön – Uppsjön. Vid Holsbybrunn utgör reservvattenuttagets andel av
MQ (medelvattenföring) ca 1,5 % och ca 7,0 % av MLQ (medellågvattenföring) vid
maxuttag. Minimitappningen på 60 l/s (ungefärlig medellågvattenföring) avses dock alltid
att upprätthållas.
Vid Holsbybrunn, nedströms Solgenåns mynning i Emån, sker ingen ytterligare påverkan
på vattenföringen i Emån. Detta då reservvattenuttag från Storesjön endast sker när
vatten på grund av olycka inte kan uttas från Spexhultasjön. Det vatten som då inte uttas
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från Spexhultasjön kommer att rinna i Solgenån och komma Emån till del vid
Holsbybrunn. Därför kommer Emåns flöde nedströms Holsbybrunn inte påverkas.
Den framtida regleringen av Storesjön innebär att minimitappningen på 60 l/s (0,06 m3/s)
alltid kommer att kunna upprätthållas, oavsett om reservvattenuttag sker och även under
perioder med lågvattenföring. 60 l/s motsvarar ungefär MLQ i Storesjöns utlopp. Detta
innebär att minimitappningen är högre än vad som naturligt kan förväntas under perioder
med extra låg vattenföring. Den ansökta verksamheten ger ett jämnare och högre
lågflöde i Emån i de perioder då inget reservvattenuttag sker.
9.2.2 Planförhållanden
Förändringarna av vattenflödet i Emån vid normaldrift eller vid ett reservvattenuttag
bedöms inte strida mot någon planbestämmelse.
9.2.3 Riksintressen
Inga konsekvenser, av förändringarna av flödet i Emån, kan förutses för de riksintressen
som redovisas i avsnitt 6.2.2.
9.2.4 Miljökvalitetsnormer
Emån, Uppsjön-Storesjön (SE 637440-143465):
De kvalitetsfaktorer som kan påverkas av ansökt verksamhet är hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer och biologiska kvalitetsfaktorer och påverkan beskrivs nedan.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Den för ansökt reglering särskilt viktiga hydromorfologiska kvalitetsfaktorn hydrologisk
regim är av Vattenmyndigheten klassificerad som måttlig.
Beräkningar visar att föreslagen ny vattenreglering (normaldrift) innebär god status med
avseende på de för kvalitetsfaktorn viktiga parametrarna volymsavvikelse och flödets
förändringstakt. Vidare har beräkningar skett av motsvarande status vid ett totalt
vattenuttag på 9200 m3/dygn (8000 m3/dygn till reservvattenuttag samt 1200 m3/dygn till
Bodafors). Dessa beräkningar visar att statusen vid ett fullt reservvattenuttag (sker
mycket sällan) kommer att vara måttlig för parametern volymsavvikelse och god för
parametern flödets förändringstakt, det vill säga ingen försämring av kvalitetsfaktorn
hydrologisk regim jämfört med Vattenmyndighetens klassificering.
Genom att ett omlöp planeras så kommer NAV att bidra till förbättrade förutsättningar att
nå god status avseende konnektivitet i upp- och nedströms riktning.
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Biologiska kvalitetsfaktorer
Regleringsstrategin och installationen av en automatstyrd vattenreglering samt ett omlöp
bedöms förbättra förutsättningarna att nå god ekologisk status i närmast berörd
vattenförekomst (Emån-Storesjön-Uppsjön).
För klassningen av ekologisk status i vattenförekomsten, har Vattenmyndigheten gjort en
s k ”rimlighetsbedömning” 11 och kommit fram till att beroende på att statusen för de
klassificerade hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna12 är dålig samt måttlig kan inte den
sammanvägda ekologiska statusen bli bättre än måttlig.
Vid ett faktiskt reservvattenuttag om 8000 m3/dygn under 21 månader (kommer att ske
mycket sällan) kommer antalet dagar med ett vattenflöde som går under
medelvattenföringen att öka vilket skulle kunna innebära en viss risk för negativa
konsekvenser för de biologiska kvalitetsfaktorerna (bottenfauna och fisk). Av dessa är det
endast fisk som har klassats (avsnitt 6.2.3). Det är svårt att uttala sig om de specifika
konsekvenserna för de biologiska kvalitetsfaktorerna för vattenförekomsterna då dessa
beror på ett stort antal faktorer som inte går att beräkna på förhand, såsom hur livsmiljöer
förändras vid olika vattenflöden, vattenstånd, nederbörd och årstider. För att bedöma
dessa effekter har dock särskilda provtappningar utförts under försommaren år 2020.
Resultaten visar att risken för skada på fisk och bottenfauna är liten eftersom
reservvattenuttaget endast förekommer sällan samt en minimitappning på 60 l/s kan
innehållas. Vid s.k. praktisk tappning (normaldrift) så kommer flödet mer sällan än nu att
understiga 100 l/s, vilket innebär en positiv påverkan på fisk och bottenfauna.

11
12

2 kap. 12 § HVMFS 2013:19, Havs- och vattenmyndigheten
Konnektivitet i vattendrag samt Morfologiskt tillstånd i vattendrag
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Figur 15. Hela sträckan (Emån) till Uppsjön bedöms i viss mån bli påverkad vid ett
reservvattenuttag. Tillrinnande vattenmängd från andra källor än Storesjön är där relativt liten.
Kartkälla: Länsstyrelsen.

Samtliga vattenförekomster nedströms Uppsjön:
Eftersom konsekvenserna generellt minskar med avståndet till Storesjön, och då
tillrinnande vattendrag, utflöde av grundvatten samt med mellanliggande sjöars
utjämnande effekt i beaktande, är bedömningen att möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster nedströms Uppsjön/Sandsjön inte kommer
att påverkas och inte heller status att försämras.
Med stöd av genomförda provtappningar och hydrologiska analyser bedöms påverkan på
samtliga vattenförekomster nedströms Uppsjön och ned till Holsbybrunn (där Emån rinner
till sammanflödet med Solgenån) preliminärt som mycket liten.
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9.2.5 Skyddade områden
Inga skyddade områden enligt 7 kap MB finns i eller längs Emån på sträckan mellan
Storesjön och Uppsjön. De naturreservat och Natura 2000-områden som utgör
delsträckor nedströms Uppsjön och genom Vetlanda bedöms påverkas i mycket liten
grad av ny regleringsstrategi eller ett faktiskt reservvattenuttag. Bedömningen grundar sig
på den utredning13 som gjorts och som visat att flödestillrinningen i vattensystemen
nedströms Storesjön beräknas dämpa påverkan från regleringen.
Inga åtgärder som omfattas av strandskyddsbestämmelserna ska vidtas i Emån.
9.2.6 Flodpärlmussla och öring
För flodpärlmusslan utgörs det primära påverkansområdet av den översta kilometern,
direkt nedströms Storesjön. Beståndet är som tätast inom de närmaste hundra meterna
från sjön och minskar därefter succesivt.
Grumling i samband med grävningsarbeten skulle kunna spridas till Emån vilket skulle
kunna innebära negativa konsekvenser på flodpärlmussla och öring. De grumlande
ledningsarbetena utförs dock på relativt långt avstånd från Emån vilket innebär att
eventuell grumling hinner sedimentera innan den når Emån. Vid ombyggnation av
dämme och byggnation av omlöp skulle viss grumling kunna ske i Emån. Skyddsåtgärder
kan vidtas för att minimera grumlingen och undvika skada på öringen, flodpärlmusslan
eller annan bottenfauna. Bedömningen är att grumlande arbeten, genom vidtagande av
skyddsåtgärder, endast kommer att innebära en liten temporär påverkan på
vattenanknutna naturvärden.
Vid den ansökta regleringen av Storesjön är bedömningen att regleringen endast innebär
begränsade konsekvenser för flodpärlmusslan. Regleringen kommer att vara snarlik den
befintliga naturlika avbördningen.
En viktig del i påverkansbedömningen är hur planerade flöden påverkar öringens lek- och
uppväxtområden och de strömsträckor där den hotade flodpärlmusslan finns. Påverkan
har genom en provtappning preliminärt bedömts som relativt liten under förutsättning att
vissa minimitappningar garanteras under olika årstider. Detta kommer att bedömas och
beskrivas mer i miljökonsekvensbeskrivningen.
Vi praktisk tappning (normaldrift) så kommer lågvattenföringen normalt ligga på drygt 100
l/s vilket är bättre för öringen och flodpärlmusslan jämfört med de historiska förhållandena
med befintlig vattenreglering. Vid ett fullt reservvattenuttag kan perioden med
minimitappning på 60 l/s utökas vilket kan innebära en svagt negativ påverkan, men
eftersom dessa förhållanden kommer att uppstå mycket sällan så bedöms inte bestånden
av öring och flodpärlmussla skadas.
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Genom byggnationen av ett omlöp kommer öringens möjligheter att sprida sig och de
larver av flodpärlmussla som fäster på öringungarnas gälar öka, vilket är positivt för
bestånden.
9.2.7 Övriga naturvärden
För biologin i vattendraget beror konsekvenserna av ett reservvattenuttag på när på året
avvikelsen i flödet uppkommer, hur långvarig den blir samt hur ofta den återkommer.
Uppstår onaturligt låga flöden då fisk leker i vattendraget kan lekbottnar torrläggas vilket
minskar antalet yngel som kläcks påföljande år. Om låga flöden inträffar vintertid ökar
risken för att den rom som exempelvis öring lagt under hösten dör av exempelvis
torrläggning eller infrysning (vattnet saknas helt på botten). Minskat vattenflöde under
sommaren minskar ”livsutrymmet” i vattendraget vilket ökar konkurrensen mellan fiskar
samt ökar risken för predation av andra fiskar eller t ex fåglar. Minskat vattenflöde innebär
även att vattentemperaturen kan öka till temperaturer som är negativa för öring eller
andra fiskarter. Påverkan har genom en provtappning preliminärt bedömts som relativt
liten under förutsättning att vissa minimitappningar garanteras under olika årstider. Detta
kommer att bedömas och beskrivas mer i miljökonsekvensbeskrivningen. Vid praktisk
tappning (normaldrift) så kommer lågvattenföringen normalt ligga på drygt 100 l/s vilket är
bättre för de vattenanknutna naturvärdena nedströms jämfört med de historiska
förhållandena med befintlig vattenreglering. Vid ett fullt reservvattenuttag kan perioden
med minimitappning på 60 l/s utökas vilket kan innebära en svagt negativ påverkan, men
eftersom dessa förhållanden kommer att uppstå mycket sällan så bedöms inte påverkan
bli stor.
Förutom öring är de fiskarter som förekommer i vattendraget mer allmänna. För dessa
arter är det sannolikt att de kommer att återkomma till vattendraget även om populationen
kan bli begränsad under den tid ett reservvattenuttag pågår.
Den nyckelbiotop som finns i anslutning till Emån, strax norr om Bodafors bedöms inte
påverkas av planerade åtgärder, förändrad regleringsstrategi eller ett faktiskt
reservvattenuttag. För övriga registrerade naturvärden nedströms Uppsjön, så som
värdefull bäckmiljö, sumpskogar, nyckelbiotoper, biotopskydd och område med
naturvårdsavtal, är bedömningen att dessa inte kommer att påverkas.
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10

Enskilda intressen

10.1 Vattenkraft
Nedströms Storesjön längs sträckan till Solgenåns utlopp i Emån finns fem tillståndsgivna
kraftverk, varav ett (Nyafors) uppges inte vara i drift. Vid ett reservvattenuttag minskar
flödet i Emån vilket skulle kunna påverka förutsättningarna för kraftproduktionen.
Påverkan på kraftproduktion kommer därför att belysas närmare inom ramen för
tillståndsansökan. Med hänsyn till att reservvattenuttag ska ske undantagsvis och endast
medför mindre förändringar av flödet som även minskar vid ett ökat avstånd till Storesjöns
utlopp bedöms påverkan preliminärt bli mycket begränsad.

10.2 Bevattningsföretag
Bevattningsägare tillhörande Emåns bevattningssamfällighetsförening får ta ut vatten om
vattenföringen överstiger 0,3, 0,4 respektive 0,5 m3/s vid SMHI:s mätstation Stensåkra i
Vetlanda (Figur 14). Vilken lägsta vattenföring som gäller beror på vilken
begränsningsregel respektive bevattningsägare omfattas av enligt tillståndet. Idag
underskrids 0,5 m3/s några dagar eller veckor, ungefär varannan sommar. Den
föreslagna regleringsstrategin bidrar till att en väl tilltagen minimitappning kommer att
kunna hållas under en längre tid på somrarna när inget reservvattenuttag sker, vilket är
positivt för vattenföringen i Emån. Vid ett fullt reservvattenuttag blir effekten att dagarna
då vattenföringen går ner till minimitappning (60 l/s) i Storesjöns utlopp ökar, men
påverkan på bevattningsföretaget bedöms trots detta som mycket liten.
Vattenföringsmätningar under perioden år 1984 till år 2020 visar att ett flöde på 0,4 m3/s
skulle underskridas ca 3 % av dagarna vid ett maximalt reservvattenuttag. Motsvarande
andel för 0,5 m3/s är ca 4 %. Särskilt samråd har genomförts med företrädare från
Emåförbundet och Emåns bevattningssamfällighetsförening angående risken för
påverkan.
Ett reservvattenuttag med maxuttag (8000 m3/dygn under 21 månader) från Storesjön bör
ses som en extraordinär händelse och som i bästa fall inte inträffar. Sannolikheten för att
både ett reservvattenuttag och en period med extra låg vattenföring inträffar samtidigt
bedöms därför som liten. NAV:s avsikt är att reservvattenuttaget inte ska innebära
försämrade förutsättningar för bevattningsuttag enligt gällande dom.

10.3 Fastigheter
Eftersom den ansökta regleringen av Storesjön sker inom redan tillämpade dämningsoch sänkningsnivåer och då avbördningsförmågan kommer att förbättras bedöms ingen
påverkan på strandnära fastigheter i sjön att ske.

10.4 De gröna näringarna
Jordbruk och skogsbruk i anslutning till Storesjön skulle eventuellt kunna påverkas om
sjöns vattennivå höjdes påtagligt jämfört med från dagens situation. Det är dock endast
under vattennivån 286,2 (RH2000) som NAV avser att ligga upp till ca 1 dm över dagens
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vattennivåer. En analys av riskerna för påverkan på jord- och skogsbruk har utförts.
Risken att värdefulla åker- eller skogsmarker och därmed också produktionen skulle
påverkas negativt av sjönivåhöjningen bedöms som mycket liten.
Sammantaget är bedömningen att planerad vattenreglering får mycket små konsekvenser
för de gröna näringarna.

11

Vetlanda kommuns vattenuttag
Vetlanda kommun har tillstånd till vattenuttag i Emån, nedströms sjön Grumlan. Då
Vetlanda kommuns råvattenuttag ur Emån är beläget på ett relativt långt avstånd från
Storesjöns utlopp, är bedömningen att risk för påverkan på kommunens vattenuttag är
mycket liten. NAV har för avsikt att ta hänsyn till Vetlanda kommuns tillståndsgivna
vattenuttag så att detta inte ska påverkas nämnvärt. Oavsett om ett faktiskt
reservvattenuttag pågår eller inte så är därför bedömningen att Vetlanda kommun utan
problem ska kunna bibehålla sin möjlighet att ta ut vatten från Emån på samma sätt som
idag.
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Samlad bedömning
Uppförande av nytt pumphus samt ledningsdragningarna i Storesjön bedöms innebära
små negativa konsekvenser på naturvärdena i och vid Storesjön då dessa åtgärder inte
berör skyddade områden eller skyddsvärda arter samt att den största påverkan sker i
anläggningsskedet och att dessa effekter då är tillfälliga. Dessa åtgärder bedöms
överhuvudtaget inte leda till konsekvenser för naturvärdena som finns i Emån.
Idag regleras Storesjön för att möjliggöra vattenuttag till Bodafors. Jämfört med den
reglering som har bedrivits kommer regleringen, för att möjliggöra ett reservvattenuttag,
innebära att vattenstånden kommer att hållas ca 1 dm högre jämfört med de vattenstånd
som uppkommit vid den hittills genomförda regleringen. Denna skillnad bedöms inte
innebära några negativa konsekvenser på Storesjöns naturvärden eller enskilda
intressen.
Bedömningen är att regleringen för att möjliggöra ett reservvattenuttag inte innebär
någon större skillnad för vattenflödet i Emån nedströms Storesjön. Lågvattenföringen
kommer dock att under normaldrift kunna vara på drygt ca 100 l/s jämfört med dagens 60
l/s vilket är positivt för vattenorganismerna. Vid ett fullt reservvattenuttag så kommer dock
minimitappning på 60 l/s tappas under en längre period jämfört med vid befintlig
vattenreglering vilket kan innebära viss negativ påverkan.
Sammantaget bedöms planerad vattenverksamhet innebära liten påverkan på
naturvärden och enskilda intressen i och vid Emån.
Vid ett faktiskt reservvattenuttag är bedömningen att det inte kommer att uppstå några
negativa konsekvenser på naturvärdena eller enskilda intressen i Storesjön då
regleringen inte skiljer sig nämnvärt från den som kommer att ske vid normaldrift.
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Den planerade verksamheten minskar sårbarheten för vattenförsörjningen för Nässjö,
Bodafors och Grimstorp genom att Storesjön och Spexhultasjön kan fungera som
varandras reservvattentäkter. NAV har identifierat risker avseende vattenförsörjningen
om någon av vattentäkterna skulle påverkas negativt, och planerad verksamhet kommer
på ett avsevärt sätt bidra till att trygga vattenförsörjningen i kommunen.
Konsekvenserna för naturvärdena och enskilda intressen i och vid Storesjön och Emån
ska vägas mot behovet av att upprätthålla den allmänna dricksvattenförsörjningen till
Nässjö och Bodafors. Som beskrivits i avsnitt 5 har många alternativa lösningar
studerats, men ingen av dem har bedömts vara lämplig. NAV gör sammantaget
bedömningen att Storesjön är det lämpligaste alternativet för ett reservvattenuttag.
Möjliga åtgärder för att motverka de negativa konsekvenserna kommer att belysas i den
kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Slutlig bedömning av konsekvenser för
berörda allmänna och enskilda intressen i och runt Storesjön och Emån kommer att ske i
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.
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