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Icke-teknisk sammanfattning
Samfälligheten Jordfall ligger vid Gullmarn på Bokenäsets norra del i Uddevalla kommun,
ca 20 km väster om Uddevalla och 10 km nordost om Lysekil. Samfälligheten levererar
dricksvatten från egen grundvattentäkt till flertalet av fastigheterna i området.
Vattentäkten har varit i bruk i ca 35 år.

Berggrundvatten utvinns ur 3 bergbrunnar: B1, B2 och B3. Grundvattnet pumpas till
vattenreservoaren i vattenverket. Utgående vatten desinficeras med UV-ljus.
Vattenprover för analys uttas på utgående vatten och hos användaren enligt
föreskrifterna och vattnet kan beskrivas vara av god kvalitet.

Tillstånd för grundvattenuttag kommer att sökas hos mark- och miljödomstolen varav
denna MKB är en del av ansökan.

Området kring vattentäkten utgörs av berg i dagen och med lera i lägre liggande terräng.
Det grundvatten som nyttjas nybildas av nederbörd som infiltrerar ned till bergets
spricksystem där även grundvattnet transporteras.

Den nuvarande vattenförbrukningen uppgår till ca 6 000 m3/år och varierar kraftigt mellan
låg- och högsäsong. Det framtida vattenbehovet bedöms öka, beroende på ökad
omvandlingsgrad till åretruntboende samt ökad tillbyggnad av Attefallshus, till 11 000
m3/år.

Resultaten från en provpumpning under 7 dygn visar att denna vattenmängd kan
utvinnas och att tillräcklig nybildning sker under året för att vattenbalansen långsiktigt
skall kunna upprätthållas i området.

Ett uttag av grundvatten innebär att grundvattennivån avsänks inom det bedömda
påverkansområdet och som kan påverka omgivningen. Påverkansområdet har beräknats
till ca 250 meter kring vattentäkten.

Påverkan bedöms ske i närliggande dricksvattenbrunnar där grundvattennivån kan
komma att avsänkas några meter.

Någon påverkan bedöms inte uppkomma på naturmiljön, landskapsbilden, kulturmiljön,
friluftslivet, boendemiljön eller på de geotekniska förhållandena.
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1 Orientering
Samfälligheten Jordfall ligger vid Gullmarn på Bokenäsets norra del i Uddevalla kommun,
ca 20 km väster om Uddevalla och 10 km nordost om Lysekil, se Figur 1.

Figur 1. Jordfall ligger vid Gullmarn.

Samfälligheten, som har 72 medlemsfastigheter, levererar sedan början av 1980-talet
dricksvatten från egen grundvattentäkt till flertalet av fastigheterna. Samfälligheten
bildades 1991 men vattentäkten var i bruk även dessförinnan.

Berggrundvatten utvinns ur 3 bergbrunnar: B1, B2 och B3. Tillstånd för grundvattenuttag
saknas. För att säkerställa nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning avser
samfälligheten att söka tillstånd.
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2 MKB-arbetets genomförande

2.1 Allmänt

Denna MKB baseras på utförda undersökningar samt på den tekniska beskrivning (TB)
som är en del av ansökan.

2.2 Utredda alternativ
Inga alternativa lokaliseringar har utretts. Skälet är att den grundvattentäkt som nu är
aktuell för en tillståndsansökan används sedan länge och är lokaliserad till fastigheten
Kolvik 1:17. Det bedöms inte vara motiverat att presentera någon alternativ lokalisering.

2.3 Nollalternativet
Det jämförande nollalternativet innebär att inget tillstånd till verksamheten ges. Detta
innebär att den gemensamma vattenförsörjningen upphör och att varje fastighet måste
klara sin egen vattenförsörjning genom enskilda lösningar. Konsekvensen kommer
sannolikt att bli att vissa fastigheter kommer att ha god vattentillgång medan andra har
sämre vattentillgång. Mängden grundvatten som uttas i området kommer dock att vara
detsamma oavsett om det sker gemensamt eller enskilt.

Fördelen med en gemensam lösning är att vattnet, vid behov, effektivt kan behandlas i ett
gemensamt vattenverk vilket sannolikt leder till att fler får tillgång till tillräcklig mängd
dricksvatten som uppfyller Livsmedelsverkets krav.

2.4 Geografisk avgränsning och miljöeffektavgränsning
Denna MKB gäller uttag ur uttagsbrunnarna B1, B2 och B3 på fastigheten Kolvik 1:17.

De miljöeffekter som bedömts intressanta att studera i denna MKB är:

· Naturmiljö och landskapsbild

· Kulturmiljö

· Friluftsliv och rekreation

· Boendemiljö

· Geotekniska konsekvenser

· Buller och utsläpp till luft
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3 Lokalisering och områdesbeskrivning

3.1 Lokalisering
Samfälligheten Jordfall ligger vid Gullmarn på Bokenäsets norra del, ca 20 km väster om
Uddevalla och 10 km nordost om Lysekil, se Figur 1.

3.2 Markanvändning
Området består till stor del av berg i dagen eller med ett tunt jordtäcke. Marken är till
stora delar täckt av skog och används som rekreationsområde. Det finns några mindre
åkerstycken, Figur 2. Andelen fritidsboende är stort.

Figur 2. Markanvändning. Gullmarn skymtar längst upp till vänster i bilden.

3.3 Geohydrologiska förhållanden
I Jordfall finns inga lösa avlagringar som innehåller några större mängder grundvatten.
Små magasin kan dock finnas i svallsand.

Det framför allt ur berggrunden som grundvatten för vattenförsörjning kan utvinnas.
Nybildningen sker genom infiltration av nederbörd i sprickorna. Nybildningens storlek är
beroende på nederbörden, sprickornas storlek och uthållighet samt graden av
leromvandling.

Grundvattnets transportriktning i berg är mot havet i väster.

I områden med berg i dagen är grundvattenbildningen liten och bedöms vara i
storleksordningen 10 % av nettonederbörden vilket innebär 40-50 mm/år. Nybildningen i
berg uppgår således till ca 500 m3/ha*år.
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3.4 Ytvatten
Området kring vattentäkten består till stor del av berg i dagen eller med tunna jordlager. I
lågpunkter med täta jordarter samlas nederbördsvatten och våtmarker bildas. Avrinningen
sker via ytvattendrag som mynnar i havet. Strax söder om vattentäkten finns ett sådant
ytvattendrag.

3.5 Enskilda brunnar
Enligt SGUs brunnsarkiv finns flera bergbrunnar både för energiutvinning och
dricksvattenförsörjning i Jordfall. Åtminstone 5 bergbrunnar ligger inom 150 meter från
uttagsbrunnarna.

3.6 Fastighetsförhållanden
Jordfalls samfällighets gemensamhetsanläggning GA:1 bildades 1991 genom
anläggningsbeslut, Lantmäteriet, 1991-07-12, Dnr: 87172.

Samfälligheten har 72 medlemsfastigheter. Området är ett omvandlingsområde där
åretruntboendet ökat från 5 fastigheter till 16 fastigheter under 2016. Övriga fastigheter är
fritidsfastigheter.

Ett servitutsavtal (1978-10-13, nr 13732) anger att ägaren till Jordfall 1:12 har rätt att utta
vatten från 3 brunnar på Kolvik 1:17. Vidare att erforderlig vattenreservoar skall icke
placeras på Kolvik 1:17.

Uttagsbrunnarna är belägna på fastigheten Kolvik 1:17 och ett vattenverk med reservoar
är beläget på fastigheten Jordfall 1:89 (tidigare Jordfall 1:12).
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4 Planeringsförutsättningar

4.1 Gällande planer
Översiktsplan för Uddevalla kommun antogs 2010-09-08. Det finns inget i planen som
talar mot att utvinna grundvatten för Jordfalls vattenförsörjning. Det påpekas dock att
grundvattenförhållandena bör utredas innan omvandling och förtätning sker så att inte
vattentillgången äventyras. Vid förtätning inom tätbebyggelseområdena ska
fluoridhalterna undersökas i samband med översiktliga hydrogeologiska utredningar.

Det finns inga pågående detaljplaner på Bokenäset 2017-06-30.

4.2 Strandskydd
Uttagsbrunnarna ligger ca 1 200 meter från Gullmars strand och omfattas därmed inte av
strandskyddet. Ytvattendraget som rinner i anslutning till vattentäktsområdet omfattas inte
av strandskyddet.

4.3 Miljökvalitetsnormer (MKN)
Grundvattenmagasinet i berg i Jordfall finns inte upptagen i Viss-databasen och är därför
inte klassad som grundvattenförekomst. Det finns således inga miljökvalitetsnormer
fastställda.

Den ekologiska/kemiska statusen för grundvattenförekomsten i berg bedöms inte
påverkas av grundvattenuttaget.

4.4 Miljömål
Samfällighetens vattenförsörjning med berggrundvatten berör främst miljömålen
”grundvatten av god kvalitet” och ”god bebyggd miljö”. Uttaget av berggrundvatten skapar
omsättning i akvifären och tillsammans med den samlade kontrollen av uttagsmängd och
vattenkvalitet är långsiktigt positivt för berörda miljömål.

4.5 Riksintressen
Gullmarsfjorden utgör riksintresse för naturvård, friluftsliv, yrkesfiske och högexploaterad
kust. Fjorden är ett Natura 2000-område.

4.6 Potentiellt förorenad mark

Enligt MIFO-databasen är varvet vid Jordfalls hamn, ca 1 km nordväst om
uttagsbrunnarna, klassade i riskklass 2. Varvsverksamhet är förknippad med
halogenerade lösningsmedel och giftiga bottenfärger.

Detta bedöms inte påverka det nu sökta grundvattenuttaget.
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5 Förutsättningar och miljökonsekvenser av vattenuttaget

5.1  Naturmiljö - Gullmarsfjorden

5.1.1 Förutsättning

Gullmarsfjorden utgör riksintresse för:

· naturvård (Lst harmonisering MB3kap6).

· friluftsliv

· yrkesfiske (HAV MB3kap5)

· högexploaterad kust (MB4kap4). Detta område visas inte i någon figur men
täcker Gullmarn och ca 1,5-2 km öster om strandlinjen.

Fjorden är ett Natura 2000 område (Habitatsdirektivet SCI MB4).

Figur 3. Riksintressen i och kring Gullmarn. Vattentäkten är markerad med blå punkt och det
ungefärliga påverkansområdet med blå cirkel.
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5.1.2 Påverkan

Grundvattenuttaget medför att en något mindre mängd grundvatten läcker ut genom
bergssprickor till Gullmarn. Det använda dricksvattnet renas i ett gemensamt
avloppsreningsverk varefter det behandlade vattnet släpps till Gullmarn via ett
ytvattendrag. Till reningsverket är huvuddelen av fastigheterna anslutna men det finns
även ett 10-tal enskilda anläggningar.

5.1.3 Konsekvens och bedömning

Vattentäkten ligger endast inom riksintresse för högexploaterad kust. Ett grundvattenuttag
skulle kunna påverka riksintresset Gullmarn.

Gullmarn tillförs samma mängd vatten trots grundvattenuttaget oavsett om det läcker ut
som grundvatten eller tillförs efter avloppsreningsverket. Vattnet tar bara olika vägar.

Reningsverket togs i drift 2012 och består av sedimentering, biologisk och kemisk rening
med UV-rening innan efterpolering i en damm och utsläpp till recipienten.

Vår bedömning är dock att grundvattenuttagets påverkan på Gullmarn är försumbar.
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5.2 Naturmiljö och landskapsbild exkl Gullmarn

5.2.1 Förutsättning

Längs Gullmarns strandlinje sträcker sig ett naturvårdsområde, Figur 4.

Figur 4. Naturvärden. Vattentäkten är markerad med blå punkt. Vattentäkten är markerad med blå
punkt och det ungefärliga påverkansområdet med blå cirkel.

I närområdet finns ett antal mindre sumpskogar. Den närmaste ligger omedelbart norr om
vattentäkten och inom det bedömda påverkansområdet.

En nyckelbiotop finns i den bäckdal som ligger omedelbart sydost om varvet i Jordfall.
Dessa områden innehåller oftast rödlistade arter och är rester av miljöer som försvunnit i
det omgivande landskapet.

Hela det område som visas i Figur 4 ingår i ett av Västra Götalands värdetrakter för skog
med höga naturvärden. Naturvärden innehållande ädellövskog, med bl a ask, ligger ca
700 meter väst om vattentäkten.  Ett ädelskogsområde ligger även ca 2 km sydväst om
vattentäkten.

I området finns flera, mindre delområden för skydd av landskapsbild.

Längs kusten finns flera mindre områden med salta strandängar.
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5.2.2 Konsekvens och bedömning

Vid uttag sker en avsänkning av grundvattenytan. Detta kan innebära att naturvärden
som är beroende av grundvattnet påverkas.

Normalt nyttjar växtligheten nederbördsvatten och endast träd med djupa rötter nyttjar till
viss del grundvatten, såsom t ex tall. Eftersom grundvattenytan i berg ligger flera meter
ned i berget är bedömningen att växtligheten inte påverkas av grundvattenuttaget.

Sumpskogarna har sannolikt uppkommit genom att nederbördsvatten ansamlats i
lågpunkter med täta jordarter eller med tätt berg och där dräneringsförhållandena varit
dåliga. Inte heller sumpskogarna bedöms påverkas att grundvattenuttaget.

Saltängarna är beroende av salt havsvatten och påverkas inte.

Landskapsbilden påverkas inte av grundvattenuttaget eller av vattenverket och
reservoaren som ligger under mark.

Vattenverksamheten har pågått under ca 30 års tid och eventuell negativ påverkan på
naturvärden borde ha utbildats och naturen ha anpassats till de förändrade
förhållandena.
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5.3 Kulturmiljö

5.3.1 Förutsättning

I området finns inget riksintresse för kulturmiljövård.

I området finns fornlämningar i form av röjningsröse, boplatser och en gammal gravplats,
se Figur 5.

’
Figur 5. Fornminnen. Vattentäkten är markerad med blå punkt. Vattentäkten är markerad med blå
punkt och det ungefärliga påverkansområdet med blå cirkel.

5.3.2 Konsekvens och bedömning

Vattenverksamheten bedöms inte ha någon negativ påverkan på kulturmiljön.
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5.4 Friluftsliv och rekreation

5.4.1 Förutsättning

I området finns ett riksintresse för friluftsliv, se Figur 6.

Figur 6. Friluftsliv. Vattentäkten är markerad med blå punkt. Vattentäkten är markerad med blå
punkt och det ungefärliga påverkansområdet med blå cirkel.

5.4.2 Konsekvens och bedömning

Vattenverksamheten bedöms inte påverka friluftslivet.
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5.5 Boendemiljö – privata brunnar

5.5.1 Förutsättning

En avsänkning av grundvattennivån kan påverka både dricksvattenbrunnar i jord och
berg samt energibrunnar.

Utifrån erfarenhet och praxis sätts den praktiska påverkansradien vanligen till ett avstånd
inom vilket påverkan i en brunn är större än 0,3 meter.

Vid ett uttag på 30 m3/dygn erhålls ett påverkansområde (med avsänkning 0.3 m) på
ca 120 meter i medeltal (intervall 100-150 m) när pumpning sker i B3.

Det framtida maximala vattenbehovet har beräknats till 44 m3/d under en period av
8 veckor. Det prognosticerade påverkansområdet med detta uttag samt ett avslutande
uttag av 60 m3 under ett avslutande dygn ger ett påverkansområde som är något större
än radien 250 m. Det redovisade påverkansområdet i Figur 7 är något större än det
beräknade (r=250 m) och vi bedömer att det maximala påverkansområdet ryms inom det
redovisade påverkansområdet.

Vår bedömning är att påverkansområdet kan anges som en cirkel med radien 250 meter.
I verkligheten är inte påverkansområdet cirkulärt på grund av geologiska variationer. För
att bättre efterlikna det verkliga påverkansområdet utökas och elongeras det i
dominerade sprickriktningar och mot nybildningsområdet i berg öster om vattentäkten, se
Figur 7. Fastigheter inom detta område bedöms vara sakägare.
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Figur 7. Bedömt praktiskt påverkansområde där avsänkningen är större än 0,3 meter.
Påverkansområdet är utökat och elongerat i bedömda sprickriktningar.

SGUs brunnsarkiv samt kompletterande inventering visar att det finns enskilda brunnar i
området, både för uttag av energi och dricksvatten.

Inom 150 meter kring uttagsbrunnarna finns 4 bergbrunnar som nyttjar berggrundvatten
för dricksvatten samt en som inte används. Inom en radie på 500 meter finns
3 energibrunnar och 5 bergbrunnar som används för dricksvattenändamål.

Det kan inte uteslutas att det finns ytterligare brunnar i närområdet kring Jordfalls
uttagsbrunnar.

5.5.2 Konsekvenser och bedömning

I en dricksvattenbrunn i berg innebär påverkan att uppfordringshöjden ökar. En
avsänkning av grundvattennivån av flera meter medför oftast ingen påverkan som är
märkbar i praktiken.

I en energibrunn innebär en grundvattensänkning att brunnens effektiva längd minskar
vilket medför att något mindre energi kan utvinnas.
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Under provpumpningen som utfördes med flödet 61 m3/dygn (ca 42 l/min) var
avsänkningen i pumpbrunnen B3 ca 44 meter efter 7 dygn. I observationsbrunnen OBS1,
som ligger ca 45 meter från B3, var avsänkningen endast ca 1 meter.

Det sökta uttaget om 11 000 m3/år (30 m3/medeldygn) innebär att avsänkningen kommer
att vara mindre än vid provpumpningen.

De närliggande dricksvattenbrunnarna i berg kommer att påverkas med i
storleksordningen några meter vilket bedöms ha försumbar praktisk betydelse.

Avståndet till energibrunnarna är så stort, >400 meter, att avsänkningen kommer att vara
marginell, i storleksordningen någon decimeter. Påverkan bedöms vara försumbar.

Vid inventeringen har ingen dricksvattenbrunn i jord påträffats. Normalt medför en
grundvattensänkning i berg ingen påverkan på grundvattennivån i jord. Bedömningen är
att grundvattenuttaget inte kommer att påverka grundvattennivån i jord.

Uttag ur Jordfalls vattentäkt har pågått i ca 30 års tid. Den eventuella, negativa påverkan
detta medfört på enskilda kringliggande brunnar bör ha reglerats efter så lång tid.
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5.6 Geotekniska konsekvenser
I området förekommer lera som kan påverkas av ett grundvattenuttag genom att
sättningar utbildas. Enligt SGUs kartor är jorddjupen ringa vilket innebär att eventuella
sättningar blir begränsade. Normalt påverkas inte grundvattennivå i jord av ett uttag av
berggrundvatten.

Bedömningen är att Jordfalls grundvattenuttag möjligen skulle kunna påverka leran så att
sättningar bildas. Dessa bedöms i så fall vara mycket små och torde redan ha utbildats
under den långa tid vattentäkten varit i drift.

5.7 Buller, utsläpp
Pumparna i uttagsbrunnarna och i vattenverket genererar visst, mycket begränsat buller.
Detta bedöms inte vara störande.

Vattenverksamheten bedöms inte medföra utsläpp till luft.

6 Allmänna hänsynsregler
Kunskapskravet
En vattenanläggning behöver ha kunnig personal för att fungera på avsett sätt och
producera ett vatten av hög kvalitet. Den driftansvarige kommer att ha nödvändig
kunskap för att undvika negativ påverkan på människor och miljö.

Försiktighetsprincipen
Huvudmannen kommer att tillse att lämpliga åtgärder för att undvika negativ påverkan på
människor och miljö utförs. Åtgärder består t ex i att regelbundet mäta grundvattennivåer
och uttagen vattenmängd samt regelbundna analyser på rå- och dricksvatten.

Bästa möjliga teknik
För att driva verksamheten så effektivt som möjligt kommer huvudmannen att använda
bästa möjliga teknik vid uppfordring och transport av råvattnet och vid behandling i
vattenverket.

Produktvalsprincipen
Vatten är att betrakta som ett livsmedel vilket innebär att produkter som är stabila vid
kontakt med vattnet måste väljas i första hand. Så långt det är möjligt väljs sådana
material som även påverkar miljön i minsta möjliga utsträckning.

Hushållnings- och kretsloppsprincipen
Huvudmannen driver verksamheten så effektivt som möjligt vilket bl a innebär att
vattenverket konstrueras för minimering av energiförbrukning och kemikalieanvändning i
behandlingsprocessen.

Lokaliseringsprincipen
Av naturliga skäl måste grundvattentäkter lokaliseras till områden med förutsättningar för
uttag av tillräckligt stor mängd grundvatten. I detta fall är det lokaliseringen av den, sedan
länge drifttagna, befintliga anläggningen som styr lokaliseringen.
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Skälighetsregeln
Kostnaden för vattentäkten inklusive vattenverket bedöms väl motiverad då en säker
vattenförsörjning med dricksvatten av hög kvalitet är en förutsättning för ett samhälles
fortlevnad. Ett alternativ med schakt av ledningar för anslutning till kommunens
ledningsnät bedöms bli alltför kostsam eftersom avståndet till en anslutningspunkt är
relativt stort. Närmaste anslutningspunkt är Rotviksbro, en sträck på 15 km, men det är i
dagsläget oklart om där finns tillräcklig kapacitet.

Skadeansvar
Huvudmannen är ansvarig för att förhindra skada eller olägenhet för miljön.

Stoppregeln
Grundvattenuttaget ur B1, B2 och B3 utförs med känd teknik och med känt resultat
genom att täkten är provpumpad. Någon konflikt där stoppregeln behöver tillämpas
bedöms inte uppkomma.
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7 Samrådsredogörelse

7.1 Samråd med särskilt berörda
Registerkarta över påverkansområdet redovisas i bilaga M1 och sakägareförteckningen i
bilaga M2.

Ett utökat samråd har hållits med berörda fastighetsägare, myndigheter och
organisationer. Ett informationsbrev, se bilaga M3, skickades till fastighetsägare inom det
bedömda påverkansområdet samt till myndigheter och organisationer enligt
sakägareförteckningen i bilaga M2.

Dessutom infördes annonser i Göteborgs-Posten, se Figur 8, samt i Bohusläningen.

Figur 8. Samrådstext införd i Göteborgs-Posten 2017-11-07. Texten var densamma i
Bohusläningen.
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Information om vattenföretaget samt möjlighet att läsa Teknisk beskrivning och förslag till
Miljökonsekvensbeskrivning fanns på Jordfalls hemsida under samrådstiden
(www.jordfall.com).

7.2 Skriftliga yttranden sakägare

Inkomna yttranden redovisas i bilaga M4.

Följande sakägare har lämnat yttranden eller svarat att man avstår från att yttra sig, se
Tabell 1
Tabell 1. Sammanställning av inkomna skriftliga yttranden från sakägare.

Sakägare Yttrande lämnat Avstår att lämna
yttrande

SGU Inget platsspecifikt yttrande utan hänvisar
till generell checklista.

Vattenfall Har inget att erinra.

MSB Avstår.

Havsmyndigheten Avstår.

SGI Yttrande lämnat.

Uddevalla kommun Yttrande lämnat.

Bokenäs fiber Har inget att erinra.

Kolvik 1:98 Yttrande lämnat.

Kolvik 1:101 Yttrande lämnat.

Kolvik 1:111 Yttrande lämnat.

Kolvik 1:112 Yttrande lämnat.

Jordfall 1:56
Ligger utanför
sakägarkretsen.

Yttrande lämnat.

SGU lämnar inget platsspecifikt yttrande utan hänvisar till den checklista som finns på
deras hemsida.

Sökanden: Sökanden bedömer att den tekniska beskrivningen och
miljökonsekvensbeskrivningen ger svar på de frågeställningar som tas upp i SGUs
checklista.

Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra i ärendet.
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MSB avstår från deltagande.

Havs och vattenmyndigheten avstår att yttra sig.

SGI delar bedömningen att förutsättningarna är gynnsamma för att inte sättningar skall
utbildas men saknar en beskrivning/resonemang hur ett ökat uttag kommer att påverka
de geotekniska förhållandena i området.

Sökanden: Inför provpumpningen pumpad med en jämn kapacitet av 10 m3/d (7 l/min) ur
brunn B3 vilket motsvarar nuvarande vinteruttag. Grundvattennivån (gvy) låg då ca 7
meter under mark. Detta motsvarar som sagt vinterfallet och gvy kommer således inte att
vara högre i uttagsbrunnen någon gång under året och har sannolikt inte varit det på över
30 år. När uttaget ökas sjunker gvy och då finns risk att sättningar utbildas i leran.

Markytan i den östra delen av påverkansområdet består av berg och ligger högt. I den
västra delen ligger markytan (my) på mellan 65 och 70 möh. I vattentäktsområdet ligger
my på +69 och gvy på +62 med ett vinteruttag. Jorddjupet bedöms av SGU vara som 3
meter mäktigt inom påverkansområdet, dvs underkant lera ligger som lägst på +62.
Således på samma djup som gvy med ett vinteruttag.

Detta innebär att gvy alltid ligger under eller i nivå med underkant lera. Ett större uttag
medför en lägre gvy men den ligger alltid under lerans underkant och några nya
sättningar kommer inte att utbildas.

Uddevalla kommun påpekar att det finns ett antal enskilda avlopp som kan beröra
vattenuttaget. De enskilda avloppens läge och utsläpp bör beskrivas i syfte att kunna
bedöma om de kan påverka det vatten som tas ut.

Sökanden: Det är helt riktigt att avloppsvatten kan påverka ett grundvatten, främst genom
sitt innehåll av bakterier. Analyser av E coli och koliforma bakterier har hittills inte
överskridit Livsmedelsverkets gränsvärde för tjänligt med anmärkning. Låga halter av
koliforma bakterier har dock detekterats under 2006. För att säkerställa att utgående
vatten inte innehåller bakterier behandlas utgående vatten med UV-ljus för att avdöda
eventuella bakterier.

Bokenäs Fiber har vid ett möte meddelat att man inte har något att erinra.

Kolvik 1:98 anser att det sökta vattenuttaget på 11 000 m3/år är orimligt mycket från
befintlig vattentäkt. Vid en tidigare utförd provpumpning sänktes grundvattennivån i
fastighetens brunn så mycket att pumpen fick ersättas och monteras på en djupare nivå.
Om samfällighetens vattenuttag påverkar fastighetens brunn avseende kvalitet eller
kvantitet vill man garanteras vatten från samfällighetens vattenanläggning.
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Sökanden: För att utreda i vilken omfattning brunnen på Kolvik 1:98 (hädanefter kallas
brunnen 1:98) påverkades av provpumpningen av Domänverkets brunnar på Kolvik 1:17
(hädanefter kallas brunnen 1:17) provpumpades 1:98 samtidigt som vatten uttogs ur
1:17. Under 1 veckas tid uttogs ur 1:98 3,5 m3/d (2,4 l/min). Därefter sänktes pumpen till
90 meters djup. Pumpning utfördes därefter under ca 1,5 månad med en kapacitet som
avtog från 13 m3/d till 11,5 m3/d (8 l/min eller 4 200 m3/år). Samtidigt uttogs ca 65 m3/d
(45 l/min) ur 1:17. Totalt uttogs således 76 m3/d (53 l/min) i vattentäktsområdet under 1,5
månader.

Vår bedömning är att denna provpumpning endast visar att det sannolikt är möjligt att utta
4 200 m3/år ur brunnen på Kolvik 1:98, men säger ingenting om hur brunnen påverkas av
uttaget ur brunnarna på Kolvik 1:17. Den uttagna vattenmängden är relativt stor och
räcker nästan att, under nuvarande förhållande, ensamt försörja Jordfall. Ur
vattentäktsområdet uttogs 76 m3/d under 1,5 månader vilket är 2,5 ggr så mycket som de
30 m3/d som nuvarande ansökan gäller.

Skulle det visa sig att brunnarna påverkas av samfällighetens uttag i sådan omfattning att
problem med vattenförsörjningen uppstår kommer samfälligheten att hantera frågan i
enlighet med miljöbalkens regler om oförutsedd skada, för det fall frivillig
överenskommelse inte kan nås.

Kolvik 1:101 har idag en väl fungerande bergbrunn och vill ha det säkerställt att
samfälligheten åtgärdar minskad vattentillgång eller förändrad vattenkvaliteten till följd av
samfällighetens grundvattenuttag.

Sökanden: Samfällighetens grundvattenuttag påverkar bergbrunnen på Kolvik 1:101
genom att avsänka grundvattnet några meter, något som sannolikt är utan betydelse ur
praktiskt hänseende. Samfällighetens grundvattenuttag har skett sedan 30 år och var
under 2014 ovanligt stort med ett uttag av 14 000 m3 p g a en vattenläcka. Det har hittills
inte framförts någon synpunkt av att brunnen på Kolvik 1:101 varit påverkad i sådan
omfattning att problem har upplevts. Sannolikheten för att problem skall uppstå bedöms
därför som liten.

Skulle det visa sig att brunnarna påverkas av samfällighetens uttag i sådan omfattning att
problem med vattenförsörjningen uppstår kommer samfälligheten att hantera frågan i
enlighet med miljöbalkens regler om oförutsedd skada, för det fall frivillig
överenskommelse inte kan nås.

Fastigheten är i dagsläget ansluten till vattenverket och ingår i
gemensamhetsanläggningen. Det är således inga problem att försörja Kolvik 1:101 med
dricksvatten från samfällighetens vattenverk.
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Kolvik 1:111 har egen brunn för vattenförsörjning av fastigheten. I det fall vattentillgången
påverkas negativt av samfällighetens grundvattenuttag kräver man att samfälligheten
ansvarar för fastighetens vattenförsörjning.

Sökanden: Skulle det visa sig att brunnarna påverkas av samfällighetens uttag i sådan
omfattning att problem med vattenförsörjningen uppstår kommer samfälligheten att
hantera frågan i enlighet med miljöbalkens regler om oförutsedd skada, för det fall frivillig
överenskommelse inte kan nås.

Kolvik 1:112 har två brunnar varav den ena används för vattenförsörjning av fastigheten. I
det fall vattentillgången påverkas negativt av samfällighetens grundvattenuttag önskar
man att samfälligheten ansvarar för fastighetens vattenförsörjning. Man önskar även
kalibreringsmätning i brunnarna när samfälligheten gräver nya brunnar.

Sökanden: Några nya uttagsbrunnar är inte planerade. Skulle det visa sig att brunnarna
påverkas av samfällighetens uttag i sådan omfattning att problem med
vattenförsörjningen uppstår kommer safälligheten att hantera frågan i enlighet med
miljöbalkens regler om oförutsedd skada, för det fall frivillig överenskommelse inte kan
nås.

Jordfall 1:56 ligger utanför sakägarkretsen men lämnar ett skriftligt yttrande. Fastigheten
ligger ca 100 meter väster om det bedömda påverkansområdet. Synpunkterna kan
sammanfattas i följande punkter:

1. Figurer uppfattas otydliga eftersom det inte går att utläsa fastighetsbeteckningar.

2. Fastighetsägaren är skeptisk till att den framtida anslutningen kan komma att
uppgå till 80 fastigheter. Man menar även att andelen året-runt boende och
storleken på vattenuttaget under vintern är ointressant.

3. Påverkansområdets storlek varierar mellan de tre skrivelserna.

Sökanden bemöter yttrandena enligt följande:

1. Samrådet gäller i första hand MKBs omfattning. I den slutliga MKBn som lämnas
till Mark- och miljödomstolen bifogas en registerkarta för att lättare kunna
identifiera fastighetsbeteckningar.

2. I avsnitt 5.2 i TB redovisas en beräkning av den framtida, bedömda
vattenförbrukningen. Det är ofta en fördel att vara ansluten till en större
vattenleverantör, såsom Jordfall samfällighet, eftersom denna skall leverera ett
dricksvatten som skall uppfylla Livsmedelsverkets krav. Ofta betyder detta en
högre vattenkvalitet än från den egna brunnen. Eftersom 80 fastigheter har
andelar i vattenanläggningen bedöms det troligt att samtliga kommer att ansluta
sig någon gång i framtiden.
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3. Vår bedömning är att det inte är ointressant hur stor vinterförbrukningen är och
därmed inte heller hur stor andel som nyttjas för året-runt boende. För ett
långsiktigt, hållbart grundvattenuttag är det viktigt att den uttagna
grundvattenmängden balanseras av nybildningen på årsbasis. Detta innebär att
den årliga uttagsmängden är viktig att beakta vilket även innefattar uttaget under
vintern.

4. Påverkansområdet varierar inte i de tre skrivelserna (inbjudan till samråd, TB och
MKB) utan anges till en cirkel med radien 250 meter.

7.3 Yttrande Länsstyrelsen
I samband med beslutet om ej betydande miljöpåverkan, bilaga M5, lämnades
synpunkter på det tekniska underlaget.

1. Figuren på sidan 6 som visar halten natrium och klorid bör förtydligas så att text
och figur stämmer överens.

2. Beskriv tydligare hur bedömning av påverkansområdet är gjord.

3. Länsstyrelsen menar att det är ett felaktigt antagande att grundvattennivån i jord
inte påverkas av en grundvattensänkning i berg.

Sökanden bemöter yttrandena enligt följande:

1. Sökanden anser att figuren och texten stämmer väl överens men några mindre
korrigeringar har gjorts. Figuren kan vara något förvillande eftersom analyser av
klorid och natrium utförs vartannat år och resultaten sammanbinds med en rät
linje medan mätning av konduktivitet sker 3 gg/år vilket resulterar i en mer
högupplöst graf.

2. Beräkningar av bergets hydrauliska egenskaper framgår av avsnitt 6.4 i TB där
det anges att utvärderingen av provpumpningsresultaten har utförts med
Dougherty-Babus metod. Transmissiviteten beräknades till ca 3,2 x 10-5 m2/s. I
avsnitt 6.8 i TB framgår att det praktiska påverkansområdet, inom vilket
avsänkningen är >0,3 meter, beräknats till i storleksordningen 250 meters radie.
En vattenbalansstudie redovisas i avsnitt 6.7 i TB där det framgår att nödvändig
nybildningsarea för att upprätthålla vattenbalansen vid sökt uttag motsvarar en
area med radien ca 20 meter.

3. Erfarenhetsmässigt är det vanligt att det inte finns någon hydraulisk kontakt
mellan berggrundvattnet och grundvatten i jordlager, oftast är det två skilda
grundvattenförekomster. I synnerhet gäller detta i områden där isälvsmaterial
saknas och med mycket begränsade grundvattenförekomster i svallsand som
underlagras av tät lera. Brunnar som nyttjar grundvatten i svallsanden bedöms
därför inte bli påverkade av grundvattenuttaget i berg. Några revideringar av
texten görs inte.
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