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1. Administrativa uppgifter 

1.1. Uppgifter om verksamhetsutövaren/sökanden 

Sökande: 
 

Eksjö Energi AB 

Organisationsnummer: 
 

556005-3950 

Postadress: 
 

575 80 Eksjö 
 

Besöksadress: 
 

Telegatan 8 

Telefonnummer: 
 

0381-19 20 00 

E-post: 
 

info@eksjoenergi.se 
 

Juridiskt ansvarig: 
 
 
Kontaktperson: 
 

John Peterson, VD 
john.peterson@eksjoenergi.se 
 
Torbjörn Johansson, projektledare 
torbjorn.b.johansson@eksjoenergi.se 
 

Juridiskt ombud: 
 
 

Magnus Berg och Erik Nordström, 
Advokataktiebolaget Nordic Law 
 

1.2. Uppgifter om anläggningen/området 

Område: 
 
Sjö-ID, SWEREF 99 TM: 

Försjön 
 
6392185, 506466 

  
Kommun/Län: 
 

Eksjö kommun, Jönköpings län 

Tillsynsmyndighet: 
 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
 
 

Beslutande myndighet: 
 

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

 

mailto:john.peterson@eksjoenergi.se
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Vattenförsörjningen för Eksjö tätort är baserad på ytvatten från sjön Norra Vixen, 

som genom konstgjord infiltration förstärker den naturliga grundvattenbildningen 

vid Ränneslätt, där även vattenverket finns, se figur 1 nedan. Norra Wixen står i 

förbindelse med sjön Södra Wixen, som till en viss nivå fyller på tillflödet till norra 

Wixen (flödet begränsas av höjdtrösklar i bäcken mellan sjöarna). Totalt sett har 

Wixen-sjöarna en förhållandevis låg tillrinning och i samband med torrperioder 

räcker inte vattnet i Norra Wixen till för Eksjös dricksvattenbehov, samtidigt som 

det enligt den gällande vattendomen ska släppas ett acceptabelt utflöde för natur-

miljön i den nedströms liggande Allmänningsån. 

 

Figur 1 Översiktlig illustration över vattenförsörjningen för Eksjö tätort. 
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Under hösten 2017 har det gjorts en utredning om tänkbara kompletterande eller 

helt nya vattenresurser för vattenförsörjningen till Eksjö tätort. I utredningen 

bedöms Försjön som ett mycket lämpligt alternativ; sjön ligger nära Eksjö, vatten-

kvalitén bedöms som god och sjön kan därmed integreras med den ordinarie 

vattenförsörjningen samtidigt som den kan fungera som reservvattentäkt i det fall 

Norra Wixen slås ut eller inte räcker till. Försjöns vatten skulle i så fall, på samma 

sätt som Norra Vixens vatten, ledas till infiltrationsanläggningen vid Ränneslätt 

och behandlas i befintligt vattenverk.  

Anläggande av en råvattenledning från Försjön till Eksjö skapar möjligheten att 

samtidigt lägga dricksvattenledningar mellan Hult och Eksjö, varvid Hult kan 

förses med dricksvatten från Eksjö. På längre sikt kan fler orter längre österut 

anslutas till detta system. I figur 2 nedan redovisas en översiktlig illustration över 

ett planerat uttag av råvatten från Försjön med samtidig dricksvattenledning 

mellan Eksjö och Hult. 

 

Figur 2 Översiktlig ledningsdragning (ledningskorridor) Eksjö - Hult.  
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Denna ansökan avser ianspråktagandet av Försjön som råvattentäkt. Uttag av 

vatten från en sjö klassificeras som vattenverksamhet enligt miljöbalkens bestäm-

melser (kap. 11) och är tillståndspliktig, vilket också innebär att en miljöbedöm-

ning av verksamhetens påverkan ska göras. Försjön är dessutom utpekad som ett 

värdefullt naturområde, s k Natura 2 000 - område, vilket innebär att åtgärder som 

på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön inom området också kräver tillstånd 

enligt miljöbalken (kap. 7). Enligt miljöbalken ska en s. k specifik miljöbedömning 

göras vid en natura 2 000 – prövning, vilket innebär att ansökt verksamhet per 

automatik antas ge upphov till en betydande miljöpåverkan. Detta samrådsunder-

lag följer bestämmelserna om avgränsningssamråd i miljöbalken (kap. 6) och syftar 

till att översiktligt informera om omfattningen, utformningen, de miljöeffekter 

som verksamheten kan antas medföra samt om miljökonsekvensbeskrivningens 

innehåll och utformning.  

Rådighet 

Enligt 2 kap. 4 § lagen om särskilda bestämmelser för vattenverksamhet har den 

som vill bedriva vattentäkt för allmän vattenförsörjning den rådighet som behövs. 

Eksjö Energi AB har dessutom tecknat avtal med berörda fastighetsägare. 

2.2. Tidplan 

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken med bl. a myndigheter och organisationer, 

särskilt berörda enskilda och allmänheten kommer att äga rum under våren 2021. 

Efter genomförda samråd kommer en samrådsredogörelse att upprättas och ingå i 

ansökan. Eksjö Energi planerar att lämna in en tillståndsansökan till Växjö tings-

rätt, mark- och miljödomstolen innan sommaren2021. 

3. Höjdsystem 

Alla i denna utredning angivna höjdsiffror uttrycks i meter över det av Lant-

mäteriet tillämpade nollplanet i 2000 års höjdsystem (RH 2000).   

4. Vattendomar/miljödomar 

Försjön har tidigare reglerats med en dammanläggning vid utloppet som har 

prövats av Söderbygdens vattendomstol i Jönköping den 28 december 1920. 

Syftet med anläggningen var att leda vattnet till ett nedströms beläget vattenhjul. 

”Anläggningen utgöres av en enkel trädamm med å ömse sidor mot sjön upplagda jordvallar, i 

vilken damm finas två till en öppen träränna ledande luckor av 80 cm. fri bredd vardera och 

med tröskelhöjden +9,215 m. över antaget jämförelseplan; luckornas överkant ligger på 

+10,115 m. och dammkrönet såväl luckorna som jordvallarna ligger på +10,28 m.; trärännan 

har en längd av 14,75 m, en inre bredd av 1,74 m.; dess botten ligger på +9,23 m. och dess 

sidor överkant på+10,155 m.; i vänstra sidoväggen vid rännans nedra ända finnes nere vid 
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botten en lucka till ålkistan av 0,74 m. fri bredd och 0,285 m. fri höjd, i rännans nedre 

tvärvägg finnes likaså vid botten en pådragslucka till vattenhjulet av 1,67 m. fri bredd och 0,31 

m. fri höjd”.  

Såsom fixpunkt var en närliggande jordfast sten med höjden +10,0 m över antaget 

jämförelseplan.  Fixpunkten har lokaliserats och inmätts till nivån +217,048 möh i 

rikets höjdsystem, RH 2000.   

I höjdsystem RH2000 är trärännans tröskelhöjd på nivån +216,263, luckornas 

överkant på +217,163 och jordvallarnas krönhöjd på +217,328.  

Enligt uppgift var dammanläggningen i stort sett utriven år 1930, endast ålkistan 

fanns kvar då. Anläggningen bedöms som övergiven och domen från 1920 

betraktas därmed som förfallen.I övrigt finns det för Försjön inga beslut som är 

meddelade av miljöbalkens bestämmelser.  

Försjön används i dag som råvattentäkt till Hults samhälle. Befintliga vatten-

skyddsbestämmelser för denna vattentäkt håller på att uppdateras.  

5. Beskrivning av Försjön 

5.1. Läge och omgivning 

Försjön ligger norr om Hult, knappt en mil öster om Eksjö, se figur 3 nedan.  

 

Figur 3 Försjön, en knapp mil öster om Eksjö (www.lantmateriet) 
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Försjön är en källsjö långt upp i Emåns avrinningsområde, med utlopp i sjöns 

södra ände. I figur 4 nedan redovisas sjön och dess närmaste omgivningar. 

 
 

Figur 4 Försjön med dess närmaste omgivningar (www.lantmateriet) 

Bebyggelse finns i stort sett endast i sjöns sydöstra del vid Movänta, i närheten av 

sjöns utlopp, se figur 4 ovan. Där finns även en campingplats och en badplats. All 

bebyggelse vid Movänta är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. I övrigt 

karakteriseras omgivningen av skogsmark med sporadiskt inslag av jordbruks-

mark.  

Faktorer1 som är viktiga för sjöns nyttjande som vattenresurs. 

Nivå över havet 216 m ö h 

Sjöyta 2,6 km2 

Medeldjup 7,8 m 

Maxdjup 26 m 

Volym 20 milj. m3 

Avrinningsområde 18 km2 

Avr.omr. karaktär 78 % skog, 14 % sjöar och vattendrag, 8% jordbruksmark. 

 

1 www.smhi.se 
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Försjön med dess avrinningsområde redovisas i figur 5 nedan. Sjöns stränder är 
mestadels minerogena med sand och sten. Vegetationen består av glesa vassar 
samt kortskottsvegetation. 
 

 
 

Figur 5 Försjön och dess avrinningsområde (www.smhi) 

Vid Hult (ca 2 km nedströms utloppet) finns en äldre kvarndamm, se figur 6 

nedan. Där sker en dämning av vattnet för att skapa en vattenspegel i samhället. 

Denna dämning påverkar inte nivån i Försjön. Kvarndammen utgör ett vandrings-

hinder för fisk. 
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Figur 6 Kvarndammen i Hult 
 

5.2. Planförhållanden 

Bebyggelsen i Movänta är detaljplanelagd. LIS-områden (landsbygdsutveckling i 

strandnära område) för bostäder och turism är planerade i den södra delen av sjön 

och för turism i den norra delen. I övrigt är området runt sjön inte detaljplanelagt. 
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5.3. Hydrologiska förhållanden 

Vattenföring 

Försjöns tillrinningsområde redovisas i figur 5 ovan.  Tillrinningsområdet är 

17,65 km². 

Försjöns sjöyta är 2,6 km². Sjön avrinner via en å och ett antal sjöar till Emån vid 

Järnforsen ca 4 mil sydost Försjön. 

SMHI har beräknat dygnsmedelvattenföringen samt de karaktäristiska vatten-

föringarna vid utloppet från Försjön. (Modellberäknad data i Vattenwebb, 

beräkningar med den högupplösta hydrologiska modellen S-HYPE.) 

I tabell 1 nedan redovisas de beräknade karaktäristiska vattenföringarna för 

perioden 1980 – 2010. 

Tabell 1 Beräknad karaktäristisk vattenföring vid utloppet från Försjön enligt 
SMHI:s HYPE-modellering, under perioden 1980 – 2010.  

  
Utloppet Försjön 

Avrinningsområde km2 17,65 

Sjöandel % 13,7 

HQ502 m3/s 0,56 

HQ10 m3/s 0,45 

Högvattenföring, medelåret, HQ m3/s 0,34 

Medelvattenföring, medelåret, MQ m3/s 0,15 

Lågvattenföring medelåret, LQ m3/s 0,05 

Lägsta lågvattenföring, LLQ m3/s 0,0003 

 

Beräknad månadsmedelvattenföring för perioden 1999-2019 framgår av figur 7 

nedan. 

 

2 Högvattenföring med 50 års återkomsttid 
3 Uppmätt aug 2018 
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Figur 7. Beräknade månadsmedelvattenföringar i Försjöns utlopp, (baserade på 

SMHI:s HYPE-modellering, perioden 1999 – 2019). 

5.4. Vattenstånd i Försjön. 

Vid Försjöns utlopp finns en pegel monterad. Någon registrering av vatten-

nivåerna har dock inte utförts. Enligt närboende uppgår vattennivåerna till de 

nivåer som anges i tabell 2 nedan (nivåerna är inte verifierade genom inmätning). 

Den okulärt uppfattade medelvattennivån stämmer väl överens med tidigare an-

givelse på 1955 års Generalstabskarta. 

Tabell 2 Av närboende uppskattade vattennivåer i Försjön 

 Pegelnivå möh RH 2000 

Högsta högvattennivå      < +217,16 

Högvattennivå 34 cm +216,62 

Medelvattennivå 18 cm +216,46 

Lågvattennivå 10 cm +216,35 

Lågvattennivå 14/8 2018 -15 cm +216,10 

 

Uppgifter på Högsta högvattenstånd respektive Lägsta lågvattenstånd finns inte. 

Högsta högvattennivå har bedömts ligga lägre än överkanten på luckorna vid den 

tidigare dammanläggningen (217,16) som då reglerade Försjöns utlopp.4   

 

 

 

4 Söderbygdens vattendomstol i Jönköping den 28 december 1920 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

l/s



  

 2021-04-16 
  
 

 

10 
 

5.5. Vattenkvalitet 

Provtagning av Försjöns vattenkvalitet har skett 10 gånger under 2018 – 2019 vid 

två olika provplatser och vid olika djup.  

Eftersom Försjöns vatten är tänkt att komplettera och vid behov ersätta Norra 

Vixens vatten är det intressant att jämföra dessa vatten med tanke på möjlighet-

erna till infiltration i Ränneslätt och efterföljande behandling i vattenverket. Upp-

mätta halter vid den planerade intagsplatsen i Försjön jämförs därför med resul-

taten från de 6 provtagningar som skett i Norra Vixen under tiden 2017-2019, se 

tabell 2 nedan. I tabellen redovisas även de riktvärden som branschföreningen 

Svenskt Vatten5 tagit fram för acceptabel råvattenkvalitet. 

Tabell 2 Uppmätta halter i Försjön och Norra Vixen, jämfört med riktvärden  

 

Försjön är mer av karaktären skogssjö jämfört med Norra Vixen, vilket också 

märks i de jämförelsevis högre värdena på turbiditet, färg, organiskt material 

(COD), ammoniumkväve, järn och aluminium. Norra Vixen har en bättre buff-

ringsförmåga mot försurning, vilket bl. a märks i högre halter av alkalinitet, hård-

het, natrium, kalcium och magnesium. Inget av de analyserade ämnena uppvisar 

emellertid någon anmärkningsvärd hög halt. Den bästa vattenkvaliteten i Försjön 

med hänsyn till temperatur och övriga mätparametrar fås vid ett uttag på 5 – 7 m 

 

5 Råvattenkontroll – krav på råvattenkvalitet, Svenskt Vatten 2008-12-08 

Medel Försjön Medel N Vixen Blandning 50/50 Svenskt Vatten

5 m 8 m 4- 5 m ungefärlig halt riktvärden

Turbiditet FNU 0,72 0,71 0,38 0,55

Färg (410 nm) mg Pt/l 23 25 12 18 < 100

pH 7,3 7,1 7,2 7,2 5,5-9

Alkalinitet mg HCO3/l 13 13 50 31

Konduktivitet mS/m 6,4 6,3 17 12

COD-Mn mg/l 5,6 5,5 3 4,3 < 10

Ammonium mg/l 0,017 0,017 < 0,01 < 0,017

NH4-N mg/l 0,017 0,016 < 0,01 < 0,017

Nitrit (NO2) mg/l < 0,007 < 0,007 < 0,002 < 0,007

NO2-N mg/l < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002

Totalhårdhet °dH 1,2 1,2 2,9 2

Na mg/l 4,2 4,2 8,5 6,1 < 100

Ca mg/l 5,7 5,7 18 12 < 100

Fe mg/l 0,027 0,034 < 0,02 < 0,03 < 1

Mg mg/l 1,6 1,5 2,2 1,8 < 30

Mn mg/l 0,009 0,012 0,03 0,02 < 0,3

Al mg/l 0,022 0,027 0,001 0,013 < 0,1

Cu µg/l 0,561 0,469 0,6 0,55 < 50
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djup. En blandning av de båda sjöarnas vatten bedöms sammantaget ge en god 

vattenkvalitet som efter infiltration i grusmagasinet vid Ränneslätt inte bedöms 

innebära några anmärkningsvärda problem i samband med dricksvattenbered-

ningen vid vattenverket i Eksjö. 

5.6. Miljö och natur 

Miljökvalitetsnormer 

Klassningen av miljökvalitetsnormer i vattenförekomster har sin grund i EU:s 

vattendirektiv, som syftar till att i princip alla vatten på sikt ska uppnå god eko-

logisk och kemisk status och som samtidigt anger att uppnådd status inte får 

försämras. Ekologisk status är en målnorm som sammanvägs av biologiska, 

fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, medan den kemiska 

statusen bestäms av gränsvärden för 45 olika ämnen. För den ekologiska statusen 

gäller, i enlighet med den s. k Weser-domen, att inga verksamheter får tillåtas som 

försämrar en enda kvalitetsfaktor. 

Vattenmyndigheten för södra Östersjön har klassat den ekologisk statusen i För-

sjön som god, baserat på god status för kvalitetsfaktorerna fisk, försurning, hydro-

logisk regim, närområdet runt sjön samt svämplanets struktur och funktion runt 

sjön. Kvalitetsfaktorerna makrofyter och näringsämnen är klassade med hög eko-

logisk status. Även den kemiska statusen är klassad som god, undantaget de i 

landet överallt överskridande ämnena kvicksilver och bromerade difenyletrar. 

Natura 2 000 

Försjön är utpekad som ett Natura 2 000-område, med utgångspunkt från EU:s 

fågeldirektiv och art- och habitatsdirektiv. Länsstyrelsen har tagit fram en bevar-

andeplan för området, där det framgår att området har höga värden knutna till 

naturtypen ävjestrandsjöar samt att sjön har god ekologi med avseende på fisk-

samhället och förekommande makrofyter. I sjön finns även den rödlistade makro-

algen sjöhjortron. 

Som bevarandemål anges att ävjestrandsjöar ska ha relativt klart vatten och präglas 

av naturliga vattenståndsfluktuationer. Sjön ska ha stränder som tidvis blottläggs 

och som under dessa perioder hyser annuell pionjärvegetation. Enligt bevarande-

planen ska området ska ha minst god ekologisk status enligt vattenförvaltningens 

miljökvalitetsnormer. Som prioriterad åtgärd anges i bevarandeplanen att värna 

vattenkvalitén och bevara en ekologiskt funktionell kantzon. 

För verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt riskerar att skada natur-

värdena i ett Natura 2000-område krävs särskilt tillstånd, där länsstyrelsens bevar-

andeplan är ett underlag i prövningen. Påverkan på Försjön såsom Natura 2 000 – 

område ingår i denna tillståndsprövning. 
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Övrigt djurliv  

Bland häckande sjöfågel märks storlom, fiskgjuse, lärkfalk och småskrake. Smålom 

utnyttjar sjön för näringssök och nedströms utloppet övervintrar strömstare.  

I Försjön finns två fågelskyddsområden, ett vid Duvön och ett strax sydost om 

Tällås. För båda områdena gäller fågelskydd under tiden 1/4 - 15/7. 

Förekommande fiskarter är siklöja, gädda, mört, lake och abborre. Även ett bra 

bestånd av signalkräfta finns i sjön. (Uppgifterna i detta stycke är från kommun-

ens översiktsplan, rapport Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Den fisk som 

finns i sjön är stationär. Kvarndammen i Hult förhindrar fiskvandring upp till 

sjön. 

Riksintressen 

Natura 2 000 – område är per automatik riksintresse enligt MB kap 4 §§ 1 och 8. 

Naturreservat 

I Försjöns norr del finns klintens naturreservat, avsatt med hänsyn till det rörliga 

friluftslivet – bl. a med en lägergård.  

Badplats 

En camping med intilliggande badplats finns vid Movänta i Försjöns södra del.  
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6. Utformning och omfattning  

För att säkerställa den kommunala vattenförsörjningen avser Eksjö Energi AB att 

utföra följande åtgärder i Försjön:  

• Bortleda vatten, motsvarande en mängd som normalt räcker för en sam-

körning med bortledningen från sjön Norra Wixens vatten (normal drift) 

men också för det fall då enbart Försjön behövs för hela behovet (reserv). 

 

• Reglera sjön genom höjning av den naturliga tröskelnivån, i syfte att säker-

ställa den ökade vattenbortledningen under torrperioder. Höjningen görs 

genom att en överfallsdamm anläggs vid utloppet. 

 

• Anlägga ett råvattenintag i sjön. 

 

• Anlägga en dricksvattenledning i Försjön, mellan råvattenintaget och 

vattenverket i Brunefall/Hult. 

6.1. Bortledningsbehov 

Uttaget av vatten kommer normalt att integreras med uttaget från Norra Vixen. 

Behovet från Försjön kommer därmed att uppgå till 10-15 l/s. I händelse av att 

Försjön ensam måste försörja Eksjö behöver uttaget i medeltal uppgå till 25 l/s. 

På årsbasis behöver bortledningen under normala förhållanden uppgå till ca 

400 000 m3/år och i det fall Försjön behövs som ren reservvattentäkt knappt 

800 000 m3/år. I händelse av ett ovanligt högt tillfälligt behov kommer ansökan 

även att omfatta ett maximalt dygnsuttag motsvarande 3 500 m3 (40 l/s).  

6.2. Reglering av Försjön 

Vattenföringen i ett vattendrag är beroende av ett flertal faktorer, av vilka de 

viktigaste är nederbörd och avdunstning samt avrinningsområdets storlek. 

Vid beräkningen av erforderligt regleringsmagasin har den nyttiga tillrinningen6 

från Allgunnen i Alsteråns flodområde under år 1941 nyttjats som utgångspunkt, 

då den nyttiga tillrinningen under perioden maj – september det året var extremt 

liten. Under sommaren var den nyttiga tillrinningen negativ, dvs avdunstningen 

var större än tillrinningen och nederbörden på sjön, baserat på förhållandena i 

Allgunnen 1941. 

 

6 Nyttig tillrinning = tillrinning till sjön + nederbörd på sjön - avdunstning från sjön. 
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Den nyttiga tillrinningen från Försjöns har beräknats genom proportionering i 

förhållande till Allgunnens och Försjöns avrinningsområde. I figur 8 nedan 

redovisas den ackumulerade nettotillrinningen från Försjön. 

Det maximala vattenuttaget under sommarmånaderna är 25 l/s enligt ovan.  I 

figur 8 redovisas även det ackumulerade maxuttaget under sommarmånaderna 

(baserat på Allgunnen 1941). I figuren motsvaras den erforderliga reglerings-

volymen av den största skillnaden mellan de båda linjerna, 0,73 miljoner m³. 

Genom att dividera med Försjöns area (2,6 km²) erhålls erforderlig regleringsnivå; 

0,28 m. Ett enskilt dygn med förbrukningen 40 l/s förändrar inte denna nivå. 

 

Figur 8 Beräknad ackumulerad nettotillrinning till Försjön (blå kurva) samt 

ackumulerat maxuttag (25 l/s, röd linje) från sjön under sommarmånaderna. 

Behov med hänsyn till förväntad klimatförändring 

Förväntade framtida klimatförändringar anger att somrarna riskerar att bli torrare 

med minskad tillrinning och ökad avdunstning som följd. Med anledning härav 

ansätts en klimatfaktor på ca 20 %, vilket innebär att erforderlig regleringsvolym 

uppgår till ca 876 000 m3 med en erforderlig regleringsnivå på 0,34 m.  

I syfte att förändra nivåförhållandena i sjön så lite som möjligt föreslås den erfor-

derliga regleringsvolymen skapas genom att anlägga en överfallsdamm 14 cm 

högre än dagens utloppsnivå och låta sjönivån, i samband med torra perioder, 

sjunka 20 cm lägre än dagens utsläppsnivå. 
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6.3. Överfallsdamm 

För att genom magasinering säkerställa vattenbortledningen avses sjön att regleras 

genom höjning av sjöns tröskelnivå med ca 14 cm, från ca +216,28 till +216,42. 

Höjningen avses att göras genom att en 9 m lång överfallsdamm anläggs vid ut-

loppet ur sjön. Överfallsdammen har givets sådan längd och tröskelnivå som res-

ulterar i att medelvattennivån blir oförändrad. Genom att göra överfallsdammen 

relativt lång erhålls dessutom en hög kapacitet vid små vattenståndshöjningar. På 

så sätt regleras vattennivån i sjön av sig självt och blir inte beroende av reglering 

och skötsel med hjälp av luckor. Föreslagen anläggning illustreras i plan och 

sektion i figurerna 9 – 10 nedan. Dammen förses med erosionsskydd och anslut-

ande vallar.  

 

Figur 9 Föreslagen överfallsdamm vid Försjöns utlopp (plan). 

Förklaringar till figur 9 ovan: 

+216,10 Nivå vid botten 

+ 216,42 Nivå vid tröskel/överfall 

+217,10 Nivå vid toppen av stödmur 
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Figur 10 Föreslagen överfallsdamm vid Försjöns utlopp (sektion).  
Tröskelnivå + 216,42 m och stödmur + 217,10 m. 
 

Avbördning 

I figur 11 nedan redovisas avbördningskurvan för föreslagen överfallsdamm.  

 

Figur 11 Avbördningskurva för föreslagen överfallsdamm i Försjön. 

Den nya överfallsdammen med krönhöjden +216,42 har givits sådan längd, ”såvitt 

på skötseln av dammen ankommer”, att medelvattennivån vid medelvattenför-

ingen 0,15 m³/s blir ca +216,46 m, vilket är i princip den naturliga medelvatten-

nivån. Vid HQ50 blir vattennivån, ”såvitt på skötseln av dammen ankommer”, 

i sjön +216,52 m, vilket är avsevärt lägre än den antagna högsta högvattenytan 

(+217,16). Med en klimatfaktor 1,2 blir HQ50 0,672 m³/s, vilket även det är avse-

värt lägre än den antagna högsta högvattenytan. Överfallsdammens kapacitet är 

således mycket god.  
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Vattenstånd 

För att få en uppfattning av hur vattenståndet varierar om en överfallsdamm 

anläggs vid utloppet från Försjön har en teoretisk beräkning utförts under årets 

olika månadsmedelvattenföringar. I figur 12 nedan redovisas dessa nivåer, ”såvitt 

beror på dammens skötsel”. I figuren redovisas dagens förhållanden jämfört med 

dels ett nolluttag, dels vid ett uttag av 25 l/s. 

 

Figur 12 Nuvarande och beräknade månadsmedelvattenstånd i Försjön, med en 
överfallsdamm med längden 9 m och tröskelhöjden +216,42. Nuvarande 
medelvattennivå är inlagd i rött. 

Som framgår av figuren ovan innebär överfallsdammen i sig att vattenståndet i 

sjön beräknas bli oförändrat under december – april och några centimeter högre 

än i dag under perioden juni – november. Ett uttag av 25 l/s beräknas i sig inte ge 

någon större skillnad. Det planerade normala uttaget om 10 – 15 l/s innebär halva 

denna skillnad. 

6.4. Råvattenintag och sjöledning 

Med hänsyn till vattenkvalitet bedöms det bästa läget för uttaget av vatten från 

Försjön vara vid Tällås i sjöns nordvästra del. Därifrån utgår även den sjöförlagda 

(reserv-)dricksvattenledningen till vattenverket i Hult. 

Nedan görs en översiktlig beskrivning av intagsanordning, pumpstation och led-

ningar. Bottenförhållandena har undersökts av dykare genom lodning och botten-

+216,28

+216,33

+216,38

+216,43

+216,48

+216,53

+216,58

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Nuvarande vattenstånd

Framtida månadsmedelvattenstånd ( 0 l/s)

Framtida månadsmedelvattenstånd (-25 l/s)

MVY +216,46 
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sondering. En mer utförlig beskrivning kommer att tas fram inför arbetenas utför-

ande.  

Råvattenintag 

Råvattenintaget planeras ske ca 250 m ut i sjön på 7 - 8 meters djup via en botten-

förskansad intagsanordning, varefter vattnet leds i en bottenförlagd sjöledning 

fram till den pumpstation som pumpar vattnet mot Eksjö, se figur 13 nedan. 

 

Figur 13 Råvattenintag och pumpstation vid Försjön. 

 En illustration över intagsanordning, sjöledning och pumpstation i profil redo-

visas i figur 14 nedan. 

 

Figur 14 Illustration över planerat råvattenintag i Försjön. 
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Pumpstationen kommer att förses med möjlighet till inkoppling av mobilt reserv-

kraftverk. Med största sannolikhet kommer vattnet att genomgå en enklare filtrer-

ing innan det pumpas vidare mot Eksjö. Avskiljt filtrat kommer att hanteras i en 

slamavskiljningsanläggning i närheten av pumpstationen. Pumpstationen kommer 

även att inrymma en tryckstegringsstation för det dricksvatten som ska levereras 

till vattenverket i Hult. 

Samtliga ovan angivna anläggningar planeras att anläggas på fastigheten Tällås 1:2. 

Servitut i dessa fastigheter finns. 

Sjöförlagd dricksvattenledning 

En 110 mm vattenledning (polyeten) planeras att läggas på botten av Försjön 

mellan Tällås och befintligt vattenverk i Brunefall/Hult. Ledningen planeras att 

läggas så jämnt som möjligt på ca 8 m djup, varvid ledningsstäckningen med hän-

syn till sjöns bottenförhållanden blir den som översiktligt redovisas i figur 15 

nedan. Genomförd dykarundersökning visar att bottnen består av dy/sediment till 

minst 1,2 m djup längs hela sträckan, undantaget ett fåtal platser med hårdare 

botten (främst i början och slutet av sträckningen). Ledningen planers att viktas på 

sedvanligt sätt och bedöms enkelt sjunka ner och lägga sig på plats i bottensedi-

menten.  

De fastigheter som berörs av ledningen är Tällås 1:2, Hults Sandvik 1:6, Ägersgöl 

1:6, Bogård 6:7 Brunefall S:4 och Brunefall 1:1 (dessa framgår dock inte i figur 20 

ovan). I samband med uppstigningen av sjöledningen mot vattenverket, på fastig-

heten Brunefall 1:1, kommer en del mindre gräv- och installationsarbeten att be-

höva genomföras, företrädesvis i sten, grus och sand. 
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Figur 15 Planerad sjöförlagd dricksvattenledning.  
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7. Skyddsåtgärder, mätning och kontroll 

Den erforderliga regleringsnivån 0,34 cm erhålls genom en höjning av tröskelns 

nivå med 14 cm och samtidigt nyttjande av 20 cm under den naturliga tröskelns 

nivå. På så sätt undviks en påtaglig höjning av sjöns nivå, samtidigt som den lägsta 

nivån (sänkningsgränsen) inte blir lägre än dagens lägsta sjönivåer. Nivån på 

tröskeln och tröskelns längd innebär också att nivåförhållandena i sjön i princip 

blir oförändrade vid vattenföring högre eller lika med medelvattenföringen. 

Arbetenas utförande sker bäst i samband med låg sjönivå, vilket innebär att de 

helst bör ske under sensommaren – tidig höst. Vid behov kan skärmar användas 

för att undvika grumling. 

Uttaget ur sjön kommer att mätas kontinuerligt. En ny pegel kommer att sättas i 

anslutning till överfallsdammen. 

 

8. Miljöeffekter, bedömning av miljöpåverkan 

8.1. Allmänt 

En integrering av Försjön i dricksvattenförsörjningen för Eksjö tätort innebär 

visserligen en viss förändring av förhållandena vid Försjön, men samtidigt bättre 

miljö- och naturförhållanden för Vixensjöarna och Allmänningsån då uttaget från 

Norra Vixen inte behöver bli lika ansträngt som hittills. 

Magasineringen av vattnet i Försjön innebär att tröskeln vid utloppet höjs ca 14 

cm. Sjöns medelvattennivå bedöms bli i princip oförändrad och eftersom det är 

förhållandena vid utloppet som begränsar utflödets storlek bedöms även sjöns 

högsta högvattenstånd bli detsamma som i dag. Vattenståndet kommer fortsatt att 

fluktuera, se figur 12 ovan, dock något mindre än i dag när vattenföringen är lägre 

än medelvattenföringen. Nivåer under tröskelns nivå kommer endast att inträffa 

då avdunstning och uttag tillsammans är högre än tillrinningen till sjön, sjönivåer 

lägre än de som varit hittills bedöms dock som sällsynta. Sammantaget bedöms 

inte de framtida planerade vattennivåerna avvika särskilt mycket från de nu natur-

liga och effekterna av dessa förändringar bedöms inte påtagligt påverka vare sig 

mark- eller naturförhållandena runt sjön. 

Den ekologiska statusen i Försjön är klassad som god, främst beroende på fisk-

samhället, förekommande makrofyter, de vattenkemiska förhållandena och de 

hydromorfologiska kvalitetsaspekterna. Förändringen av sjöns nivå bedöms inte 

påtagligt förändra dessa förhållanden. 
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Försjön är utpekad som ett Natura 2 000-område såsom ävjestrandsjö. Magasin-

eringen av sjöns vatten och nyttjandet av sjön såsom vattenresurs bedöms komma 

att påverka vattenståndsfluktuationerna i sjön, men inte i så hög grad att de på ett 

betydande sätt förändrar de förhållanden eller försvårar bevarandet av de arter 

som karakteriserar sjön som en ävjestrandsjö. Resultat från en inventering av 

makrofytvegetationen kommer att redovisas i ansökan. 

Magasineringen innebär att torrperioder påverkar den bäck som avvattnar sjön 

något tidigare än vad som är fallet i dag. Vid normalt uttag, 10 - 15 l/s, bedöms 

skillnaden mot i dag som liten och vid ett uttag av 25 l/s som något större. Det 

finns ingen dokumentation som anger att förhållandena i bäcken nedströms sjön 

är särskilt skyddsvärda. Utflödet är redan i dag lika med noll under långa perioder, 

t. ex under 2014, 2018 (hela andra halvåret) och 2020. 

Miljöeffekter och miljöpåverkan kommer att belysas mer utförligt i ansökan och 

den miljöbedömning som ingår i denna. Även alternativa utföranden kommer att 

redovisas. 

8.2. Miljökonsekvensbeskrivning 

Inom ramen för den specifika miljöbedömningen kommer en utförligare beskriv-

ning av de förväntade miljöeffekterna att redovisas i den miljökonsekvensbeskriv-

ning som ingår i ansökan. För att fokusera miljökonsekvensbeskrivningen på de 

väsentligaste frågorna görs en avgränsning av de miljöaspekter som bör beskrivas 

närmare, se tabell 3 nedan. Tabellen ska tolkas så att de miljöaspekter som anges 

med ”nej” bedöms kunna beskrivas i begränsad omfattning eller inte erfordra 

någon särskild miljökonsekvensbeskrivning alls. Flera aspekter har starka kopp-

lingar till varandra och kommer därför att beskrivas samordnat. Miljökonsekvens-

beskrivningen kommer också att belysa situationen i det fall ansökan inte kommer 

till stånd, det så kallade nollalternativet. 

Tabell 3. Avgränsning av miljöaspekter och huruvida dessa beskrivs närmare. 

Miljöaspekt Beskrivs Inriktning/motiv 
 

Mark 
 
 
Hydrologi och yt-
vattenmiljö 
 
Grundvatten 
 
 
 

Ja 
 
 
Ja 
 
 
Ja 
 
 
 

Omgivande mark runt sjön samt aktuell mark 
för ledning och pumpstation kan påverkas. 
 
Ändrad reglering innebär påverkan. 
 
 
Den naturliga grundvattennivån runt sjön kan 
påverkas något. 
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Avlopp 
 
 
Luft 
 
Flora och fauna 
 
 
 
Landskapsbild 
 
 
Klimat 
 
 
Buller 
 
 
 
Avfall 
 
Naturresurser 
 
 
Rekreation och 
friluftsliv 
 
 
Kulturmiljö 
 
 
 
Hälsa och säkerhet 

Ja 
 
 
Nej 
 
Ja 
 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
Nej 
 
 
 
Nej 
 
Ja 
 
 
Nej 
 
 
 
Ja 
 
 
 
Ja 

Befintliga enskilda avlopp runt sjön kan på-
verkas något. 
 
Ingen påverkan på luften bedöms ske. 
 
Förändrad sjönivå kan påverka flora och 
fauna längs strandzonen. Lokala nyckel-
biotoper beaktas. 
 
En mindre höjning av sjönivån bedöms inte 
påverka landskapsbilden.  
 
Planerade åtgärder bedöms inte påverka 
klimatet. 
 
Planerad verksamhet bedöms inte ge upphov 
till något nytt buller förutom i begränsad 
omfattning under anläggningsfasen.  
 
Planerad verksamhet genererar inget avfall. 
 
Planerad verksamhet handlar om att nyttja 
naturresursen vatten.  
 
Planerad verksamhet bedöms inte innebära 
någon betydande begränsning för rekreation 
och friluftsliv.  
 
Viss påverkan bedöms ske vid den f d kvarn-
miljön vid sjöns utlopp. Så vitt känt påverkas 
ingen annan kulturmiljö. 
 
Verksamheten innebär en förstärkning av 
Eksjös dricksvattenförsörjning. 

8.3. Motstående intressen 

Motstående intressen i form av natur, kultur, fastighetsägare, regleringsrätter mm 

kommer att redovisas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

Vatten och Samhällsteknik AB 
 

  
Håkan Andersson Stefan Ljung 
 


