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A.

Bakgrund

1.

Borås Energi och Miljö (”Sökanden”) ansöker om tillstånd för bortledande av yt
vatten från sjön Tolken belägen i Borås och Ulricehamns kommuner för dricks
vattenproduktion inom Borås Stad samt att för detta ändamål anlägga och bibe
hålla de anordningar, uttagsanordningar, ledningar, brunnar, pumpar m.m. som
erfordras för bortledningen.

2.

Borås Stad tar idag sitt huvudsakliga dricksvatten från sjön Öresjö via Sjöbo vat
tenverk. Sjön Ärtingen utgör reservvattentäkt för kortvariga perioder. Sjöbo vat
tenverk är ett ytvattenverk som byggdes och togs i drift 1932. Vattenverket är i
nuläget i behov av en större renovering. Sjöbo vattenverk förser utöver Borås
Stad även Fristad, Viskafors, Borgstena, Kinnarumma, Svaneholm, Sjömarken,
Sandered och Sandhult med dricksvatten. I övrigt finns fyra mindre kommunala
vattenverk där vattenuttag sker från grundvattentäkter.

3.

Befolkningen i Borås Stad ökar för varje år och majoriteten av den ökande be
folkningen framöver beräknas bosätta sig inom Sjöbo vattenverks distributionszon. Utifrån den förväntade befolkningsökningen beräknas vattenbehovet över
skrida dagens produktionskapacitet i Sjöbo vattenverk omkring 2026. Det finns
därför ett behov av att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen.

4.

Det finns också ett behov av att inrätta en ny vattentäkt vid sidan av Öresjö med
god vattenkvalitet för att öka redundansen i dricksvattenförsörjningen i Borås
Stad. En sådan redundans möjliggör även renovering av Sjöbo vattenverk.

5.

Sökanden har under flera års tid genomfört utredningsarbete för att framtidssäkra dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. Flera olika alter
nativ har utretts, både yt- och grundvattentäkter. I den samlade bedömningen
har Tolken bedömts vara det mest fördelaktiga alternativet.

6.

Ansökan görs i syfte att erhålla tillstånd för bortledande av vatten för produktion
av dricksvatten från Tolken som kommer att bli en kompletterande huvudvat
tentäkt till Öresjö för att därmed trygga en framtida vattenförsörjning inom
Borås Stad.

B.

Ansökans utformning

7.

Ansökan består av denna ansökningshandling samt ett antal bilagor med under
bilagor som återfinns under särskilda markerade flikar i ansökningspärmen. Hu
vudbilagorna utgörs av Teknisk Beskrivning (”TB”), Bilaga A med underbilagor,
och Miljökonsekvensbeskrivning (”MKB”) Bilaga B med underbilagor.

8.

Bilagorna utgör en integrerad del av ansökan och åberopas generellt. I den mån
avvikelser förekommer mellan ansökningshandlingen och bilagorna, äger ansök
ningshandlingen företräde.

9.

Höjdnivåer anges i RH 2000 om inget annat anges.
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C.

Yrkanden

10.

Sökanden yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar Sökanden tillstånd enligt
11 kap. miljöbalken till;

11.

(a)

bortledande av ytvatten från Tolken för kommunal dricksvattenförsörjning
uppgående till högst 16 ooo m3/dygn (185 l/s) i medeltal per månad, dock
högst 20 000 m3 under ett och samma dygn,

(b)

för de fall då en akut situation uppkommer i ordinarie vattenförsörjning
vid eller från Sjöbo vattenverk eller vid driftstopp, underhåll eller provdrift
som försvårar eller förhindrar utnyttjande av vatten från Sjöbo vattenverk,
bortledande av ytvatten från Tolken för kommunal dricksvattenförsörjning
uppgående till högst 32 000 m3/dygn (370 l/s) i medeltal per månad, dock
högst 40 000 m3 under ett och samma dygn,

(c)

anläggande och bibehållande av de anordningar; uttagsanordning, led
ningar, brunnar, pumpar m.m. som erfordras för bortledningen.

Därutöver yrkar Sökanden att mark- och miljödomstolen
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(d)

bestämmer tiden för anmälan av ersättning för oförutsedd skada på grund
av den ansökta vattenverksamheten till tio (10) år räknat från arbetstidens
utgång,

(e)

bestämmer att det vid eventuell omprövning ska gälla en begränsning en
ligt 31 kap. 22 § miljöbalken av ersättningsrätten med en tjugondei (1/20)
av värdet enligt andra stycket tredje punkten samma lagrum,

(f)

föreskriver villkor i enlighet med Sökandens förslag, vilket redovisas i av
snitt D nedan,

(g)

godkänner den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen
(MKB),

(h)

fastställer arbetstiden för utförande av anläggningen till fem (5) år från lagakraftvunnen dom,

(i)

meddelar tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § 1 st. p. 3 miljöbalken för anläg
gande av uttagsanordning samt uttagledningar på vattenområde på fastig
heten Askanäs 1:3 samt på oskiftad del av Tolkens vattenområde,

(j)

meddelar tvångsrätt för ianspråktagande av regleringen vid Tolkabro för
genomförande av den tappningsstrategi som framgår av bilaga Al samt att
utföra automatisering av tappningen,

(k)

bestämmer ansökningsavgiften enligt 4 och 5 §§ förordningen (1998:940)
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 140 000 kr,

(l)

bestämmer bygdeavgiften enligt 6 kap 4 § lag (1998:812) med särskilda be
stämmelser om vattenverksamhet, till 2 204 kr, samt
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(m) bestämmer den allmänna fiskeavgiften enligt 6 kap 10 § lag (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet till 1102 kr.
D.

Förslag till villkor

12.

Sökanden föreslår att tillståndet förenas med följande villkor.

Allmänna villkoret
Villkor 1

Om inte annat följer av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i huvud
saklig överensstämmelse med vad Sökanden har angivit i ansökningshand
lingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet.

Påbörjande av vattenbortledning
Villkor 2

Innan vattenbortledning med stöd av tillståndet påbörjas ska Sökanden
skriftligen informera tillsynsmyndigheten, för närvarande Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, om detta. Utan tillsynsmyndighetens medgivande får
bortledning enligt yrkande p. b) inte pågå längre än ett år.

Villkor 3

Sökanden ska så snart som möjligt informera tillsynsmyndigheten om bortledningens påbörjande och avslutande enligt p. b) i yrkandena.

Begränsning i bortledningen
Villkor 4

Bortledning enligt detta tillstånd enligt p. a) i yrkandena får inte ske när vat
tennivån i Tolken underskrider sänkningsgränsen + 1,2 m. I en sådan situat
ion som gäller enligt p. b) i yrkandena, får vattennivån i Tolken ej understiga
sänkningsgränsen + 1,0 m.

Tappning
Villkor 5

Tappningen till Viskan ska aldrig understiga 300 l/s. Vid normaldrift enligt
p. a) i yrkandena ska tappningen styras med målsättningen att aldrig under
stiga 500 l/s under perioden 15 oktober till 1 juni.

Förhandstappning
Villkor 6

Sökanden ska vid förväntade höga tillflöden ha rätt att förhandstappa vatten
till Viskan utan hinder av ordinarie tappningsstrategi.

Kontroll av bortledd volym
SW41495689/4

Villkor 7

Sökanden ska vid uttagsplatsen låta installera och under tiden för tillståndet
bibehålla utrustning för summerande och momentan vattenmätning som
möjliggör såväl summerande som momentan av allt med stöd av detta till
stånd bortlett vatten från Tolken.

Villkor 8

Sökanden ska till tillsynsmyndigheten inom tre månader från det att detta
tillstånd har vunnit laga kraft redovisa ett kontrollprogram. Kontrollpro
grammet behöver inte godkännas av tillsynsmyndigheten.
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Särskilda kontrollbestämmelser
Villkor 9

Följande kontrollbestämmelser ska, utöver vad Sökanden anger i kontroll
programmet, gälla för den tillståndsgivna verksamheten och ingå i kontroll
programmet.
Så länge uttag av vatten sker med stöd av tillståndet, ska Sökanden med
summerande vattenmätare mäta och journalföra den samlade mängden ut
taget vatten ur Tolken.
Journaler beträffande uppgifter rörande volymen bortlett vatten ska i sam
lad form hållas tillgängliga för envar som anser sig berörd av verksamheten,
på Sökandens kontor i Borås, samt tillställas tillsynsmyndigheten för vaije
kalenderår i samband med nästpåföljande års miljörapport. Journaler, upp
gifter om vattenstånd och pegeldiagram ska hållas tillgängliga för berörda
sakägare under tiden för anmälan om oförutsedd skada.

Särskild skadebestämmelse
Villkor 10

Om det inom den tid som medgivits för anmälan av oförutsedd skada upp
står akut vattenbrist i enskild vattentäkt i sjöns omedelbara närhet för tillgo
doseende av fastighetens behov av vatten för hushåll, djurhållning eller för
näringsverksamhet, med undantag av vatten för bevattning, skall det, om
det kan befaras bero på vattennivåerna i Tolken, åligga Sökanden att omgå
ende efter anmodan anordna med provisoriskt tillhandahållande av vatten
för ovan angivet ändamål intill dess vattenförsöijningen kan anordnas per
manent.

Intagsanordning
Villkor ii

Intagsanordningen ska vara försedd med galler med maximal spaltbredd om
20 mm. Vattenflödet vid intagsanordningen får vara högst 3 cm/s.

Automatisk avbördning
Villkor 12

Sökanden ska senast arton (18) månader efter det att tillståndet tagits i an
språk ha installerat anordning för automatisk avbördning av vatten från Tol
ken vid dämmet i Tolkabro.
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E.

Rådighet

13.

Sökanden har vattenrättslig rådighet enligt 2 kap. 4 § andra punkten lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet för ansökt verk
samhet eftersom verksamheten innebär vattentäkt för allmän vattenförsörjning.

14.

Området för det planerade råvattenintaget ligger på fastigheten Askanäs 1:3 i
Borås Stad för vilken Sökanden yrkar tvångsrätt i enlighet med punkten i) ovan.
Förhandling om frivillig upplåtelse med fastighetsägare för Askanäs 1:3 har inte
resulterat i något avtal. Sökanden yrkar enligt punkten i) även tvångsrätt för led
ning på den oskiftade del av Tolken där intagsledningarna kommer att placeras.
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15-

Sökanden ingår i Borås stadshus som i sin tur ägs till 100 procent av Borås Stad.
Området där inkommande råvattenledning och returledning för spolvatten kom
mer att anläggas ligger på fastigheten Sundholmen 2:2 som ägs av Borås Stad.
Även råvattenpumpstationen kommer att placeras på samma fastighet. Sökan
den har ett nyttjanderättsavtal med Borås Stad avseende fastigheten, se Bilaga 2.

16.

Rätten att reglera Tolken innehas i nuläget av Vattenfall Vattenkraft AB (”Vat
tenfall”). Det pågår för närvarande en diskussion mellan Sökanden och Vatten
fall om rådighet över regleringen där Sökanden önskar att med äganderätt
överta regleringen i sin helhet inklusive dammfastigheten. Når parterna en fri
villig överenskommelse kommer Sökanden att återkalla sitt yrkande om tvångsrätt enligt punkten j) ovan.

F.

Prövningens omfattning och mark- och miljödomstolens behörighet

17.

Prövningen omfattar ansökan om tillstånd till bortledande av vatten för kommu
nal dricksvattenförsörjning motsvarande 16 000 m3/dygn i medeltal per månad i
normalfallet enligt p. a) i yrkandena, dock högst 20 000 m3 under ett och
samma dygn, samt 32 000 m3/dygn i medeltal per månad vid akuta situationer
då Sjöbo vattenverk enligt p. b) i yrkandena är ur drift eller vatten av någon an
nan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk, dock högst 40 000 m3
under ett och samma dygn.

18.

Även anläggande och bibehållande av de anordningar, uttagsanordningar, led
ningar, brunnar, pumpar m.m. som erfordras för bortledningen omfattas av
prövningen. Den planerade pumpstationen är således en del av prövningen. I
ansökan har även beskrivits tre alternativa dragningar för överföringsledning
från råvattenpumpstationen in till fastlandet. Ett av alternativen utförs med
traditionell grävschaktning och de övriga två alternativen går över viken mellan
Sundholmen och fastlandet och utförs genom styrd borrning, se närmare be
skrivning i Bilaga A. Ledningar från pumpstationen mot det planerade vatten
verket i Äspered, kommer att hanteras i en ledningsrättsförrättning och omfattas
således inte av tillståndsyrkandet.

19.

Enligt 11 kap. 9 b § miljöbalken ska ansökan om tillstånd till vattenverksamhet
prövas av mark- och miljödomstolen som således är behörig att pröva tillståndsansökan.

G.

Vattenbehov

20.

Ansökan görs för att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen i Borås Stad
m.fl. i ett flergenerationsperspektiv.

21.

Det huvudsakliga dricksvattnet inom Borås Stad kommer idag från sjön Öresjö
via Sjöbo vattenverk. Sjöbo vattenverk byggdes redan 1932. Vattenverket har re
noverats och byggts ut i flera omgångar och är idag i behov av en större renove
ring. Även den mikrobiologiska barriärverkan på Sjöbo vattenverk behöver för
bättras. Det finns även fyra mindre kommunala vattenverk inom Borås Stad där
vattenuttag sker från grundvattentäkter.
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22.

Befolkningen i Borås Stad ökar med cirka 800-1000 personer vaije år. Därtill
ökar även antalet verksamheter. Borås Stad har i översiktsplanen för Borås be
räknat att befolkningen kommer att uppgå till 140 000 personer år 2035. Majo
riteten av den ökade befolkningen beräknas bosätta sig inom Sjöbo vattenverks
distributionszon. Förflyttning sker även av personer bosatta utanför distributionszonen som flyttar in i distributionszonen för Sjöbo vattenverk. Den beräk
nade ökningen av befolkningen medför ett ökat framtida vattenbehov. Vattenbe
hovet beräknas överskrida dagens produktionskapacitet i Sjöbo vattenverk om
kring år 2026.

23.

Öresjö utgör huvudvattentäkt och möjligheten till alternativ vattenförsörjning är
begränsad med övriga befintliga vattentäkter. Ärtingen som utgör reserwattentäkt till Öresjö har endast kapacitet att förse abonnenterna med dricksvatten un
der en begränsad period. Det finns därför ett stort behov av att inrätta en ny vat
tentäkt med god vattenkvalitet för att öka redundansen i dricksvattenförsörj
ningen i Borås Stad. En sådan ny vattentäkt kommer även att möjliggöra renove
ring av Sjöbo vattenverk.

H.

24.
H.1

Tidigare domar och beslut avseende Tolken

Nedan redogörs för befintlig dom och beslut för Tolken avseende reglering av
sjön och vattenskyddsområde.
Reglering Tolken

Västerbygdens vattendomstol dom AM 22/1928
25.

Genom Västerbygdens vattendomstols dom AM 22/1928 föreligger tillstånd att
för kraftproduktion reglera Tolken, vilken rätt för närvarande innehas av Vatten
fall, se Bilaga 4. Vattendomen beskriver nivåer i ett lokalt höjdsystem där övre
magasingräns (tolkat som dämningsgräns) anges till +47,01 meter, motsvarande
227,63 meter i RH 2000, och nedre magasingräns (tolkat som sänkningsgräns)
anges till +44,61 meter, motsvarande 225,23 meter i RH 2000. Domen ger såle
des rätt till en regleringsamplitud om 2,4 meter. Domen innehåller inget villkor
om minimitappning, tvärtom framgår att dämmet kan stängas helt vid behov.
Där det i ansökan talas om sänkningsgräns avses således den här angivna nedre
magasinsgränsen.

H.2

Vattenskyddsområde för Öresjö
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Vattenskyddsområde dnr. 513-20602-06
26.

Länsstyrelsen har inrättat vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för
Öresjö ytvattentäkt vilket trädde i kraft den 1 januari 2009, se Länsstyrelsen i
Västra Götalands beslut om vattenskyddsområde i ärende med dnr. 513-2060206 i Bilaga 5.

27.

Vattenskyddsområdet omfattar stora delar av Tolkens avrinningsområde, som
ligger inom tertiär skyddszon för Öresjö vattenskyddsområde.
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I.

Ansökt verksamhet och planerade åtgärder

28.

Sökanden ansöker om tillstånd att från Tolken ta ut en maximal uttagsvolym av
råvatten för dricksproduktion i normalfallet uppgående till högst 16 000
m3/dygn i medeltal per månad, dock högst 20 000 m3 under ett och samma
dygn. För de fall då en akut situation uppkommer i ordinarie vattenförsörjning
vid eller från Sjöbo vattenverk eller vid driftstopp, underhåll eller provdrift som
försvårar eller förhindrar utnyttjande av vatten från Sjöbo vattenverk ansöker
Sökanden om tillstånd att ta ut en maximal uttagsvolym av råvatten för dricks
produktion uppgående till högst 32 000 m3/dygn i medeltal per månad, dock
högst 40 000 m3 under ett och samma dygn.

29.

De yrkade vattenvolymerna ska ta höjd för vattenbehovet år 2050 och kommer
att från dagens behov, 120 l/s successivt öka till 185 l/s. Detsamma gäller för
vattenmängden vid yrkande b) då allt vatten under kortare period kan komma
att tas från Tolken där behovet först år 2050 beräknas uppgå till 370 l/s.

30.

Den planerade renoveringen av Sjöbo vattenverk kommer att utföras i närtid vid
en tidpunkt då Borås Stads totala råvattenbehov bedöms vara omkring 250 l/s i
medeltal. Renoveringen är planerad att ta cirka ett år.

31.

Sökanden ansöker vidare om tillstånd att anlägga och bibehålla de anordningar,
uttagsanordning, ledningar, brunnar, pumpar m.m. som erfordras för bortledningen.

32.

Vatten för dricksvattenproduktion från Tolken kommer att tas in genom två intagsledningar med intagsanordning med två intagspunkter placerade på olika
djup i Tolkens södra djuphåla, öster om Sundholmen. Föreslagna intagsdjup är
mellan 17 och 25 meter. Intagsanordningen konstrueras för att ge ett lugnt in
flöde genom en konstruktion som förankras i en prefabricerad betongplatta på
sjöbotten. Föreslagen konstruktion av intagsanordningen, se Figur 16 i Bilaga A,
innebär att vattenintaget sker cirka tre meter ovan sjöbotten.

33.

Intagsledningar och spolledning planeras utföras med tre olika förläggningsmetoder. Inom fastigheten Sundholmen 2:2 förläggs ledningarna i öppen schakt
mellan råvattenpumpstation och landfäste. Från landfäste och cirka 300 meter
ut i Tolken kommer ledningen förläggas med schaktfri metod (styrd borrning)
och resterande 850 meter ut till intagspunkt med sänkning av viktad ledning, se
närmare beskrivning i Bilaga A.

34.

Den styrda borrningen kommer att utföras från en cirka 2 meter djup startgrop
vid stranden på fastigheten Sundholmen 2:2. Ett jorddjup på minst tre meter
kommer att krävas. Borrningen sker cirka 300 meter i rak östlig riktning ut från
Tolken till ett djup av cirka fem meter. Tre parallella borrningar kommer att ut
föras, två borrningar med större dimension för intagsledningarna och en med
mindre dimension för spolledningen.
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35-

Mellan djuphåla och utgångshålet för den styrda borrningen kommer två paral
lella bottenförankrade viktade sjöledningar att anläggas, dessa ledningar anläggs
dels på oskiftat vattenområde i sjön, dels på fastigheten Askanäs 1:3.

36.

Ett alternativt utförande är att landfästet utförs med traditionell schaktning/muddring, då antingen med ”Big Float” eller ”Långgrävare från pråm”, se
Figur 20 i Bilaga A. Metoderna skiljer sig åt dels gällande möjligheten att kunna
etablera sig i Tolken, dels gällande hur stor muddringspåverkan blir. Vilken me
tod som väljs beslutas lämpligen i samråd med entreprenör och tillsynsmyndig
het.

37.

Mellan landfäste och råvattenpumpstation, vilken planeras placeras på Sundhol
men 2:2, kommer ledningarna förläggas i öppen schakt. Varken de landförlagda
ledningarna eller råvattenpumpstationen bedöms utgöra vattenverksamhet.
Pumpstationen är dock en del av den vattenanläggning som ansökan omfattar.

38.

Överföringsledning från råvattenpumpstationen in till fastlandet har tre alterna
tiva dragningar, se Figur 26 i Bilaga A. Två av alternativen utförs med styrd
borrning medan ett utförs med traditionell grävschaktning.

39.

Reglering av Tolken sker idag för kraftproduktion av Vattenfall. Utifrån ansökt
bortledning föreslås en förändrad tappningsstrategi som syftar till att minimera
påverkan i ett framtida vattenuttag från Tolken. Tappningsstrategin redovisas
närmare under avsnitt O samt i Bilaga Al.

J.

Fastighetsförhållanden

J.1

Planförhållanden och områdesskydd

40.

Tolken pekas i Borås Stads översiktsplan ut som potentiell ytvattentäkt som kan
vara värdefull för att trygga den långsiktiga dricksvattenförsörjningen för sta
den. Sjön pekas därför ut som ett område där särskild hänsyn bör tas. Det
närmsta område som i översiktsplanen pekas ut för tätortsutveckling är Aspered
som ligger cirka 1,8 km öster om Tolken.

41.

Tolken pekas även ut i Ulricehamns kommuns översiktsplan som intressant yt
vatten att använda för den allmänna dricksvattenförsörjningen innan år 2050.1
översiktsplanen är även fem områden vid sjön utpekade för möjlig landsbygds
utveckling i strandnära områden, så kallade LIS-områden.

42.

Ett fåtal detaljplaner finns i området runt Tolken. Ingen detaljplan finns i områ
det som studerats för planerade intagsanordningar.

43.

I Ulricehamns översiktsplan har ett område vid sjön Mogden pekats ut för ut
veckling av bostäder i strandnära område, LIS-område. Även ett område längs
Viskan uppströms Ågården har pekats ut på samma vis.

44.

Området för dämmet vid Tolkabro, där ledningsdragningar ska ske eller strand
områdena Viskan omedelbart nedströms dämmet omfattas inte av någon detalj
plan.
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45-

I sydvästra delen av Tolken finns ett naturreservat vid namn Sundholmen. I na
turreservatet ingår även ön Holmen. I Tolken finns även en centralt lokaliserad ö
vid namn Lindö som utgör ett fågelskyddsområde. Inom området gäller förbud
mot att färdas eller uppehålla sig under tiden i mars - l juli med vissa undantag.

46.

Ett vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för hela Öresjös tillrinningsområde fastställdes 2009. Vattenskyddsområdet omfattar även Tolkens avrinningsområde, som ligger inom tertiär skyddszon för Öresjö vattenskyddsom
råde.

47.

Längs Viskan långt nedströms från Mölarp till Öresjö finns Natura 2000-området Mölarp och Kröklings hage. Området är utpekat enligt art- och habitatdirektivet. Området har ett i förhållande till arealen stort antal olika vegetationstyper.
Utpekade naturtyper som ska bevaras i området är bland annat ävjestrandsjöar,
lövsumpsjöar och svämlövskog.

48.

Längs med Viskan finns även Mölarps naturreservat som bland annat omfattar
Mölarps ö och omgivande vattenmiljöer med dess forssträckor och sumplövskogar. Naturreservatet Kröklings hage angränsar i söder till naturreservatet Mö
larp och innefattar ett varierat område med naturtyper så som ädellövskog och
löväng.

J. 2

Berörda fastigheter

49.

Området för det planerade råvattenintaget ligger på fastigheten Askanäs 1:3 i
Borås Stad. Intagsledningarna samt spolledning kommer att placeras på fastig
heten Askanäs 1:3 samt på den oskiftade delen av Tolken, för vilka Sökanden yr
kar tvångsrätt i enlighet med punkten i) ovan.

50.

Området där inkommande råvattenledning och returledning för spolvatten kom
mer att anläggas ligger på fastigheten Sundholmen 2:2 som ägs av Borås Stad.
Även råvattenpumpstationen kommer att placeras på samma fastighet.

51.

Då den ansökta regleringen sker inom redan tillämpade dämnings- och sänkningsnivåer och den ansökta regleringsamplituden är mindre än den som Vat
tenfall har rätt att utnyttja i sitt tillstånd bedöms ingen tillkommande påverkan
ske på strandnära fastigheter runt Tolken.

52.

Intill Tolken finns cirka 103 brunnar identifierade, varav 53 grävda och 50 bor
rade. Det finns även 99 enskilda avlopp och nio jord- eller sjövärmeanläggningar. Se vidare avsnitt 13.3 i Bilaga B samt avsnitt P nedan.

53.

Det finns även fastigheter nedströms Tolken vid Viskan som kan beröras av
verksamheten, däribland kraftverksfastigheter.

K.

Samråd

54.

Till ansökan bifogas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), se Bilaga B. Inför
upprättande av MKB har Sökanden genomfört samråd enligt 6 kap. miljöbalken,
för samrådsredogörelse se Bilaga Bl. Samrådet har skett med särskilt berörda,
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närboende, myndigheter, organisationer och allmänheten. Inkomna synpunkter
har beaktats i upprättandet av MKB:n och redovisas i samrådsredogörelsen.
Verksamheten antas ha betydande miljöpåverkan.
55.

Samrådet har genomförts både genom fysiska och digitala möten samt skriftli
gen. Utöver samrådet har även två fysiska dialogmöten med allmänheten hållits
inför inlämnandet av ansökan.

L.

Omgivningsbeskrivning

L.1

Geografisk orientering

L.1.1

Tolken

56.

Tolken är belägen cirka 225 m ö.h. och tillhör Viskans avrinningsområde. Sjön
ligger i kommunerna Borås och Ulricehamn och har en areal på cirka 12 km2.
Tolkens volym är beräknad till cirka 95 miljoner m3 med ett medeldjup på 8,4
meter och ett maxdjup uppmätt till 27 meter.

57.

Tolken är den största sjön i Viskans avrinningsområde. Utloppet till Viskan finns
i sjöns norra del.

L.1.2

58.

L.2

Viskan

Viskan börjar vid Tolkens utlopp och rinner i dess övre del via ett antal sjöar så
som Mogden och Marsjön innan den rinner ut i Öresjö. Från Öresjö fortsätter
Viskan söderut genom bland annat Borås, Viskafors, Kinna och Veddige, innan
den mynnar i Klosterljorden, norr om Varberg. En höjdskillnad mellan Tolken
och Öresjö på 94 m har gjort att vattnet i Viskan över lång tid nyttjats för olika
ändamål, så som kvarn-, såg- och vattenkraftverksamhet.
Naturmiljö
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59.

Tolken är utpekad i det kommunala naturvårdsprogrammet för BoråsStad och
har bedömts ha ett mycket högt naturvärde. Sjön är utpekad bland annat för
dess brant sluttande odlingsmarker och lövskogar utmed sjöns västra strand och
för dess artrikedom bland fåglar och fiskar. Tolken har även betydelse för fri
luftslivet, se mera nedan under avsnitt L5.

60.

Området för landanslutning utgörs bland annat av ett lövskogsrikt odlingsland
skap. Många av lövskogarna hyser en rik flora och fauna och området är ett po
pulärt friluftsområde. I området kring landanslutningen finns även flera skyddsvärda träd samt förekommer invasiva arter som inte bör spridas.

61.

Runt Sundholmen finns ett område som bedömts hysa höganaturvärdenenligt
standarden för naturvärdesinventering.

62.

Ett 3 km långt område längs Viskan har i våtmarksinventering klassats med högt
naturvärde.
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L.3

Växt- och djurliv

63.

Enligt Artportalen har signalarter enligt Skogsstyrelsen påträffats på Sundhol
men. Dessa är till exempel fällmossa, sotlav, dvärgtufs och platt fjädermossa. I
området kring Sundholmen finns även fynd av rödlistade arter så som ask, almlav, lunglav och sjöhjortron.

64.

Tolken har även värde för fisket. I sjön finns bland annat gös, lake, sik, siklöja,
ål, öring, abborre, gädda, mört och sutare. I tillflöden till sjön har bland annat
öring, ål och lake fångats vid elfisken. Siken leker på sandiga och grusiga bottnar
från cirka 0,5 meters djup i sjön.

65.

Sjön hyser även en intressant fågelfauna med bland annat häckande storlom.
För uppställning av observerade fåglar vid inventering, se tabell 2 i Bilaga B.

66.

Sökanden har genomfört en landinventering, vattenväxtinventering, bottenfaunaundersökning och fågelinventering. Tolken bedöms ha hög status med av
seende på makrofyter. Tolken har även en mycket artrik bottenfauna. Invente
ringarna har inte givit några indikationer på att det finns några skyddade arter i
området, förutom i tabell 2 nämnda fågelarter.

67.

Utpekade naturtyper som ska bevaras i Natura 2000-området längs Viskan är
bland annat ävjestrandsjöar (naturtyp 3130), lövsumpskog (naturtyp 9080) och
svämlövskog (naturtyp 91E0).

68.

I Viskan, mellan Tolken och Öresjö, finns ett 30-tal elfiskelokaler. Fångade arter
är öring, ål, elritsa, gädda, abborre, lake och flodkräfta (dock på 1980-talet innan
kräftpesten). Även de främmande arterna signalkräfta och bäckröding har fång
ats. På 70-talet fångades även lax men de torde härstamma från utplanteringar. I
naturreservatet Mölarp har arterna öring, ål, lake, elritsa, bäcknej onöga, gädda,
abborre och signalkräfta fångats. Även flodpärlmussla och äkta målarmussla har
identifierats i Viskan.

69.

Längs Viskan förekommer häckande forsärla och strömstare. Även kungsfiskare
observeras utmed ån vid vissa tillfällen.

L.4

Riksintresse, skyddade natur- och kulturmiljöområden

70.

Tolken är lokaliserad inom ett större utpekat område för framtida järnväg, vid
namn Götalandsbanan, Linköping-Borås. Området är av riksintresse för kom
munikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Även väg 40, norr om Tolken, är utpe
kad som riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.

71.

Runt Tolken samt längs Viskan mellan Tolken och Öresjö finns tre naturreser
vat, Sundholmen, Mölarp och Kröklings hage. Mölarp och Kröklings hage utgör
även Natura 2000-område. Natura 2000-området har ett i förhållande till area
len stort antal olika vegetationstyper enligt bevarandeplanen. Området hyser
vattenmiljöer, sumplövskogar och sammanhängande bestånd av orörd
ädellövskog med lång kontinuitet samt barrskogar. Området är också viktigt för
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migrerande våtmarksfåglar och har också stor betydelse för friluftslivet, utbild
ning och fågelskådning.
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72.

Runt Tolken och på dess öar finns en rad fornlämningar och övriga kulturhisto
riska lämningar. Det rör sig bland annat om flera stenåldersboplatser, fyndplat
ser för slagen flinta och områden med fossil åkermark. Flera fornlämningar och
övriga kulturhistoriska lämningar finns på sträckan mellan Tolken och Öresjö.
Flertalet av dem har koppling till vattenmiljön, så som vissa kvarnar och broar.

73.

Två områden längs Viskan är utpekade som riksintresse för naturvård. Det ena
området finns vid Hökerum och det andra vid namn Gingri sträcker sig cirka 3,5
km längs Viskan ned till mynningen i Öresjö. Ett område av riksintresse för fri
luftslivet vid namn Mölarp och Kröklings hage är utpekat i den nedre delen av
Viskan och ingår delvis i området för riksintresse för naturvård.

74.

Ett område runt Hökerum är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården.
Enligt värdebeskrivningen utgör området en centralbygd med fornlämningsmiljö som avspeglar områdets framträdande roll under järnåldern och att områ
det haft strategisk betydelse under medeltiden.

75.

Även ett område längs Viskan vid namn Fristad-Gingri är utpekat som riksin
tresse för kulturmiljövården. Området utgör ett odlingslandskap med fornlämningsmiljöer som avspeglar en lång kontinuerlig bebyggelsehistoria där bland
annat gravfält, fossil åkermark i terrasser, Gingri kyrkplats och Fristad kyrka
finns. Samtliga riksintressen beskrivs i avsnitt 10.2.4 i Bilaga B.

L.5

Friluftsliv och rekreation

76.

Tolken har betydelse för friluftslivet genom bland annat båtliv och fritidsfiske.
Dessa nämns bland annat som mer frekventa friluftsaktiviteter i Ulricehamns
översiktsplan. Längs sjöns stränder finns många småbåtsbryggor. Som utflykts
mål finns till exempel fornlämningsmiljöer på bland annat Källarnabben, belä
gen vid Tolkens östra strand, och naturreservatet Sundholmen. En kommunal
badplats finns på sjöns västra sida, inom Sundholmen naturreservat.

77.

Mölarp och Kröklings hage är utpekat som riksintresse för friluftsliv. I värdebe
skrivningen beskrivs att området mellan Mölarp och Gingri är ett populärt ut
flyktområde med flera intresseväckande natur- och kulturmiljöer. Berörd del av
Viskan är också ett populärt område för fiske av strömlevande öring.

L.6

Strandskydd

78.

För Tolken finns beslutat utvidgat strandskydd vilket sträcker sig 300 meter från
strandlinjen upp på land och 300 meter ut i vattnet. Även öarna i sjön omfattas
av utökat strandskydd om 300 meter.

79.

Runt Mogden och längs Viskan nedströms Mogden till Öresjö gäller generellt
strandskydd om 100 meter från strandlinjen. På en kortare sträcka längs Viskan,
mellan Tolken och Mogden, finns ett område som inte omfattas av strandskydd
enligt Länsstyrelsens informationskarta.
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M.

Alternativ lokalisering

80.

Sökanden har sedan slutet av 1990-talet genomfört flera utredningar med avse
ende på framtida vattenförsörjning av Borås Stad. Under de senaste åren har ar
betet intensifierats och kunskapsläget förbättrats.

81.

Inför beslut om val av kompletterande huvudvattentäkt utfördes en alternativut
redning. I handlingsplanen från år 2020 utvärderades tre ytvattentäkter (sjö
arna Tolken, Säven och Frisjön), två grundvattentäkter (Bollebygd och Varnum)
samt tre alternativ med konstgjord infiltration av ytvatten till grundvatten (yt
vatten från Gesebols sjö till grundvattentäkten i Bollebygd, ytvatten från sjön
Tolken till grundvattentäkten i Varnum samt ytvatten från sjön Tolken till
grundvattentäkten i Dalsjöfors).

82.

Utredda alternativ jämfördes med hjälp av en multikriterieanalys. Baserat på ar
betet med handlingsplanen genomfördes sedan en förstudie avseende de tre yt
vattenalternativen Tolken, Frisjön och Säven. I den samlade bedömningen har
Tolken bedömts vara det mest fördelaktiga alternativet, se närmare avsnitt W.1.6
och Bilaga B5.

N.

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden

83.

Området öster om Tolken består av en högt liggande bergsplatå med höjder på
över 300 m ö.h. Berggrunden är kraftigt uppsprucken och Tolken ligger i en av
de större sprickdalarna. De omgivande höjdpartierna består till stor del av berg,
medan områdena närmast sjön domineras helt av moränjord även om det i den
östra delen finns partier med berg, för karta över jordarter se Figur 19 i Bilaga B.

84.

I sprickdalen norr respektive söder om Tolken samt på en av öarna i sjön finns
även mindre områden med isälvsmaterial.

O.

Hydrologi

85.

Tillrinningen till Tolken bedöms främst ske via små bäckar även om viss tillrinning även sker direkt via grundvattenutflöde från de omgivande moränmar
kerna. Tolkens avrinningsområde är förhållandevis litet och saknar uppströms
belägna sjöar, vilket leder till att tillrinningen är starkt kopplad till regn och snö
smältning. Under torra perioder kan tillrinningen vara mycket begränsad.

86.

Eftersom Tolken utgör en så stor del av dess avrinningsområde har avdunstningen från sjön en betydande påverkan på vattenbalansen. En varm sommar
dag bedöms avdunstningen från Tolken relativt omfattande.

87.

Vattennivåerna i Tolken regleras idag med hjälp av en damm i sjöns utlopp vid
Tolkabro i nordligaste delen av Tolken. Regleringen har hittills skötts av Vatten
fall och görs i första hand för elkraftsproduktion i Viskan. Justering av luckorna
sker manuellt.

88.

Befintlig vattendom för Tolken ger rätt till en regleringsamplitud om 2,4 meter.
Vattenfall har dock normalt sett reglerat Tolken inom den övre halvan av de 2,4
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meterna. Vattendomen innehåller inget villkor om minimitappning men Vatten
fall har tillämpat en frivillig minimitappning på 300 l/s.
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89.

En ny tappningsstrategi har tagits fram i syfte att trygga en råvattentillgång men
samtidigt tillgodose andra intressen och verka för en god biologi. Den nya tappningsstrategin omfattas av ansökan. I den förändrade tappningsstrategin hålls
Tolkens vattennivåer uppe under vinter och vår i större utsträckning än idag.
Detta för att ha buffertkapacitet i form av magasinerat vatten inför en eventuell
torr sommar. För att påverka förhållandena i Tolken så lite som möjligt föreslås
en tappningsstrategi som är beroende av storleken på råvattenuttaget. Vid större
råvattenuttag tillämpas en mer restriktiv vattenhushållning och mer vatten spa
ras i sjön som beredskap inför en eventuell torr sommar.

90.

Tappningen till Viskan ska enligt den nya tappningsstrategin aldrig understiga
300 l/s. Vid normaldrift enligt p. a) i yrkanden ska tappningen styras med mål
sättningen att aldrig understiga 500 l/s under perioden 15 oktober till 1 juni. De
högsta tappningarna är cirka 8 m3/s i båda fallen. Se närmare angående tapp
ningsstrategin i Bilaga Al.

91.

För att i praktiken möjliggöra den föreslagna regleringen bedöms det vara nöd
vändigt med en automatiserad reglering där dammluckorna justeras utifrån rå
vattenuttagets storlek samt vattennivåerna i Tolken.

92.

Tolkens utlopp utgör början på Viskan. Eftersom Tolken utgör en stor del av
dess avrinningsområde har den en starkt utjämnande effekt på flödena till Vis
kan. Detta innebär att tillfällen med hög tillrinning dämpas medan perioder med
låg tillrinning ”hålls uppe”, se närmare avsnitt 8.2 i Bilaga A.

93.

Nedströms Tolken ökar flödet i Viskan successivt i takt med tillrinningen från
omgivande mark och biflöden. Den andel av Viskans vatten som härstammar
från Tolken minskar således i takt med att Viskans flöde ökar.

P.

Brunnar och dikningsföretag

94.

En inventering av enskilda brunnar, avlopp och geoenergianläggningar utfördes
under våren 2021 för fastighetsägare inom 100 meter från Tolkens strandlinje.
Enligt inventeringen finns det drygt 103 enskilda dricksvattenbrunnar i områ
det, varav 53 är grävda och resterande 50 är borrade. Det finns 99 enskilda av
lopp och nio jord- eller sjövärmeanläggningar.

95.

Eftersom den ansökta regleringen sker inom redan tillämpade dämnings- och
sänkningsnivåer och då avbördningsförmågan kommer att förbättras bedöms
ingen påverkan på strandnära fastigheter i Tolken att ske, vilket inkluderar be
dömning avseende brunnar.

96.

Det finns enstaka markawattningsföretag i berörd del av avrinningsområdet, för
karta se Figur 50 i Bilaga B. Inget av dessa ligger dock i anslutning till Tolken.
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Det finns ett vid Marsjöarna samt ett vid Varnum. Dessa är dock inte aktiva en
ligt tidigare uppgifter från fastighetsägarna. Markawattningsföretagen bedöms
inte påverkas av den ansökta vattenverksamheten.
Q.

97.

Markanvändning

Tolken omges av både skog och öppna marker. Det finns privata fastigheter samt
pågående skogs- och jordbruk i anslutning till Tolken.
Motstående enskilda intressen

98.

De motstående intressen som framför allt skulle kunna finnas är hos ägare till
fastigheter kring Tolken. De flesta stränderna runt Tolken är dock branta och
bostadsbyggnaderna samt jordbruket och skogsbruket runt sjön ligger tillräck
ligt högt för att inte påverkas av vattenregleringen.

99.

Eftersom den ansökta regleringen sker inom redan tillämpade dämnings- och
sänkningsnivåer och då avbördningsförmågan kommer att förbättras bedöms
ingen påverkan på strandnära fastigheter ske. Alla tekniska föremål i sjön får an
ses vara anpassade till den regleringsamplitud som redan tillämpas i dag och
som kommer att kvarstå oförändrad.

100.

Förändringarna av flödena i Viskan med anledning av ansökt reglering av Tol
ken är så små att ingen påverkan på enskilda fastigheter utmed ån bedöms upp
stå. Inte heller bedöms de gröna näringarna påverkas. Några ökade problem
med översvämningar nedströms Viskan bedöms inte uppstå med anledning av
den ansökta verksamheten.

101.

Det finns idag fyra vattenkraftverk mellan Tolken och Rydboholm. Samtliga lig
ger mellan Tolken och Öresjö. Dessa är Boga kvarn, Ågården, Gingri och
Kröklingsfors. Driften av dämmet vid Tolken sköts för närvarande av Vattenfall
som också äger Gingri kraftverk. Genom att ytvatten genom tillståndet kommer
att bortledas från Tolken för ändamålet dricksvatten förväntas det också bli ett
bortfall av vatten till Viskan vissa perioder på året vilket kan leda till förlust av
kraftproduktion. Storleken på förlusterna är beroende av flera faktorer, bland
annat den lägsta vattenföring där turbinerna kan eller får vara i drift enligt gäl
lande tillstånd. Om vattenbortledningen sker under tid med flöden större än tur
binernas slukförmåga eller högsta tillåtna driwattenföring, och flödena utgörs
av vatten som inte hade kunnat sparas/magasineras, sker ingen negativ påver
kan på kraftproduktionen. På motsvarande sätt sker heller inte någon påverkan
på produktionen under perioder då vattenföringen även utan bortledning hade
varit så låg att turbinerna inte kan drivas.

R.

Miljökonsekvenser

102.

Den till ansökan bifogade MKB:n, Bilaga B, beskriver de miljökonsekvenser som
kommer uppstå eller som riskerar att uppkomma inom ramen för ansökt verk
samhet. Huvuddragen i denna MKB beskrivs nedan.
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R.1

Sammanfattning av miljökonsekvenser

103.

Det som kan påverka miljön mest är hur vattennivåer i sjön Tolken och flöden i
Viskan, regleras. Vattenregleringen enligt ansökt verksamhet kommer att ske på
ett något mer naturlikt sätt än Vattenfalls nuvarande vattenreglering som sker
med fokus på produktion av vattenkraftsel. Den kommer också, till skillnad från
nuvarande hantering, att automatiseras. Detta innebär att förändringar i tapp
ningen kan ske snabbare för att minimera eventuella negativa effekter.

104.

Samma sänknings- och dämningsgräns som dagens tillstånd medger för Tolken
kommer fortsatt att gälla, men målet är att inte gå under sänkningsgränsen + 1,2
m vid normaldrift enligt yrkande a) och sänkningsgräns + 1,0 m vid drift enligt
yrkande b). En minimitappning på 300 l/s ska säkerställas till Viskan, vilket är
positivt för fisk-, botten- och fågelfaunan vid ån. Målsättningen är att en tapp
ning på minst 500 l/s ska ske under öringens lekperiod på hösten och fram till
att ynglen kläcks och kan simma på försommaren nästföljande år.

105.

Ytterligare miljökonsekvenser som kan uppstå genom den ansökta verksam
heten rör framför allt anläggningsarbetena, vid vilka vissa störningar genom ar
betsfordon och transporter samt viss tillfällig påverkan på stränder och sjöbot
ten vid grävning, borrning och nedläggning av ledningar kan ske. Anläggning av
intag och ledning ska dock ske så att grumling minimeras och så att skada på de
mest värdefulla ädellövträden på Sundholmen undviks. Skador på kända fornlämningar kommer att undvikas.

106.

Påverkan på friluftslivet är positiv på så sätt att sportfisket skulle kunna gynnas
av en förbättrad gäddreproduktion. En liten påverkan på sjösättningsmöjligheter på sensommaren kan uppstå på grund av ändrat vattenstånd. Då det hand
lar om ett par decimeter lägre vattenstånd på sensommaren bedöms dock konse
kvenserna som obetydliga till små.

107.

Med förslagna skadeförebyggande åtgärder bedöms sammantaget påverkan på
och runt Tolken som liten och de negativa konsekvenserna som små. Vid de till
fällen då ett högre uttag måste ske bedöms konsekvenserna som måttliga.

108.

Vidare bedöms påverkan på Viskan sammantaget som liten och de negativa kon
sekvenserna som små-måttliga med de förslagna skadeförebyggande åtgärderna.
Vid de tillfällen då ett högre uttag enligt p. b) i yrkandena måste ske bedöms på
verkan som större. Eftersom det endast handlar om enstaka tillfällen eller år be
döms ändå konsekvenserna av sådana perioder sammantaget som måttliga.

109.

Någon betydande risk för påverkan på miljön i Natura 2000-området Mölarp
och Kröklings hage bedöms inte uppstå med de förslagna skadeförebyggande åt
gärderna.

110.

Klimatförändringarna kommer att innebära påverkan på naturmiljön oavsett vil
ken vattenreglering som används. Den ansökta verksamheten bedöms inte öka
riskerna för framtida översvämningar nedströms Tolken i jämförelse med nuva
rande tappningsstrategi.
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R.2

Utsläpp till vatten

in.

Den planerade verksamheten innebär ingen risk för kemiska utsläpp eller änd
ring i den fysiska miljön.

112.

Vattenuttaget som sådant innebär ingen påverkan.

R.3

Buller

113.

Vattenuttaget ger upphov till begränsat buller från pumpar och andra fasta in
stallationer. Då anläggningarna är förlagda nedsänkt och inomhus kommer inte
någon bullerstörning av betydelse för enskilda eller allmänna intressen att upp
komma.

114.

I samband med anläggningsarbetena på Sundholmen och vid Ulvungsviken i
norra Tolken kommer bullrande arbete att utföras. Arbetena sker dock under en
begränsad tid.

R.4

Risk och säkerhet

115.

Verksamheten beräknas inte ge upphov till några risker eller kräva några sär
skilda säkerhetsåtgärder.

R.5

Skyddade områden
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116.

Naturreservatet Sundholmen samt fågelskyddsområdet bedöms inte påverkas av
verksamheten utöver buller vid anläggningsarbeten enligt ovan. Då bullrande
arbeten i möjligast mån kommer att undvikas under perioden 15 april - 15 juli,
särskilt åt håller där Sundholmen och de potentiella häckningsplatserna för
storlom ligger, bedöms påverkan på reservatet som obetydlig.

117.

Tolken omfattas av utökat strandskydd vilket sträcker sig 300 meter från strand
linjen upp på land och 300 meter ut i vattnet. Den strandnära schaktningen med
ledningsdragning kan innebära en liten negativ påverkan på växt- och djurarter
och skulle kunna innebära en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och
växtarter. Eftersom de grumlande arbetena sker i djupare områden bedöms på
verkan på vattenanknutna djur- och växtarter som obetydlig.

118.

Ingreppen berör en liten andel av sjöns strandzon och de aktuella biotoperna fö
rekommer även i andra delar av sjön. I det strandskyddade området finns ett an
tal värdefulla träd som i viss mån kan påverkas. Med de föreslagna skadeförebyggande åtgärderna bedöms dock påverkan som liten.

119.

Det finns en badstrand och område för picknick vid Sundholmens gård. Under
anläggningsarbetena kan en viss påverkan på området ske som verkar avhål
lande på allmänheten. Då tiden för dessa störande och bullrande arbeten kom
mer att begränsas bedöms påverkan på allmänhetens tillgång till strandområdet
som liten. Det finns ingen långsiktig avhållande effekt på allmänheten.

120.

Produktionen och lanseringen av ledningarna rid produktionsplatsen i Ulvungsriken berör strandskyddsområdet. Under förutsättning att endast de redan av
vägbanken påverkade strand- och vattenområdet påverkas och inga utfyllnader,
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omfattande bryggbyggnationer eller andra arbeten som riskerar störning på vattenanknuten flora och fauna görs bedöms påverkan som liten och de negativa
konsekvenserna som små. Produktionen och lanseringen bedöms kunna ske
utan att strandskyddets syften motverkas.
Tolken ligger inom vattenskyddsområde för Öresjö vattentäkt. Då de grumlande
arbeten kommer att begränsas och då skadeförebyggande åtgärder kommer föl
jas bedöms påverkan på de intressen som vattenskyddet ska tillgodose som obe
tydlig.

122.

Påverkan och konsekvenserna på de utpekade Natura 2000-värdena vid Natura
2000-området Mölarp och Kröklings hage vid Viskan bedöms som obetydliga.
Därmed bedöms ingen betydande påverkan på miljön i Natura 2000-området
riskeras varför tillstånd enligt 7 kap. 28 § miljöbalken inte krävs.

123.

Vid de tillfällen då ett högre uttag enligt p. b) i yrkandena måste ske finns en risk
för att minimitappningen på 300 l/s råder under en längre period. Eftersom det
handlar om enstaka tillfällen bedöms konsekvenserna sammantaget som mått
liga. Risken för betydande påverkan på miljön i Natura 2000-området bedöms
som mycket liten.

124.

Påverkan på naturreservatet Mölarp bedöms som måttligt positiv och konse
kvenserna svagt positiva. Risken att negativt påverka naturreservatets syften be
döms som mycket liten. Ingen påverkan bedöms ske på naturreservatet
Kröklings hage.

125.

Då inga fysiska åtgärder planeras i Viskans strandskyddsområde bedöms ingen
påverkan uppstå på stränderna längs Viskan.

R.6

Naturvärden

126.

Med de föreslagna skadeförebyggande åtgärderna och att en sjönivå på minst
cirka + 227.1 eftersträvas under gäddans lekperiod bedöms påverkan från plane
rad tappningsstrategi bli måttligt positiv för Tolken.

127.

I samband med ledningsdragningarna kommer det ske en tillfällig påverkan på
botten- och fiskfaunan i sjön. Om styrd borrning är möjlig i de uppgrundade vat
tenmiljöerna i enlighet med förstahandsalternativet blir denna påverkan samt
miljökonsekvenserna obetydliga. För det fall att schaktning istället krävs på
grund av tekniska skäl kommer viss bottenyta att påverkas av schaktningsarbetena. Då de grumlade arbetena är begränsade i omfattning och endast sker i
ett delområde bedöms dessa inte ge upphov till någon omfattande grumlig i
sjön. Grumlingen kommer vidare endast ske under en begränsad tid och de arter
som eventuellt påverkas bedöms återhämta sig snabbt.

128.

Fiskvandringsmöjligheterna till och från sjön kommer inte att påverkas av an
sökt verksamhet varför påverkan på konnektiviteten i upp- och nedströms rikt
ning är obefintlig.
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129-

En mindre påverkan på vattentemperaturen i bottenvattnet i sjön kan komma
att ske. Eftersom påverkan bedöms som relativt liten bedöms påverkan på fisk
faunan genom temperaturpåverkan som liten. Även en mindre påverkan på syrgashalterna i bottenvattnet i sjön kan komma att ske. Eftersom det nedträng
ande ytligare vattnet har en högre syrgashalt än bottenvattnet kan syrgasförhållanden i bottenvattnet förbättras något. Samtidigt kan ett djupare språngskikt
och varmare djupvatten öka den biologiska nedbrytningen och därmed syreför
brukningen i bottenvattnet. Det finns goda möjligheter för fisk att uppsöka
andra relativt djupa områden längre från vattenintaget.

130.

Sammantaget bedöms påverkan på fisk och bottenfauna i Tolken som liten och
de negativa konsekvenserna som små, även om nedschaktning av ledningarna
blir nödvändig. Vid de tillfällen då ett högre uttag enligt p. b) i yrkandena måste
ske finns en risk att sjönivån går under SG + 1,2 m under sensommaren-hösten.
Eftersom det handlar om ett enstaka år och sällan bedöms dock konsekvenserna
av detta ändå sammantaget som måttliga avseende fisk- och bottenfauna.

131.

Då planerad tappningsstrategi kommer att innebära en mjukare reglering jäm
fört med idag bedöms tappningsstrategin innebära en liten positiv påverkan på
vattenvegetationen i Tolken. Då de grumlande arbetena är begränsade i omfatt
ning och endast sker i ett delområde bedöms de inte ge upphov till omfattande
grumling i sjön. Bedömningen är att påverkan på vattenvegetationen är liten,
även om nedschaktning av ledningarna blir nödvändig. Vid situationer som om
fattas av yrkande b) finns en risk för att sjönivån går under SG + 1,2 m under
sensommaren-hösten. Då det endast handlar om enstaka tillfällen eller år be
döms konsekvenserna ändå som måttliga avseende vattenvegetationen.

132.

Gällande fåglar innebär den planerade tappningsstrategin en något mer naturlik
avsänkning av vattennivån i Tolken under storlommens häckningsperiod. Med
de föreslagna skadeförebyggande åtgärderna bedöms påverkan på storlommen
som obetydlig-liten positiv jämfört med nuvarande reglering. Även påverkan på
övriga observerade fågelarter vid Tolken bedöms som obetydlig med de för
slagna skadeförebyggande åtgärderna. Även vid situationer som omfattas av yr
kande b) bedöms konsekvenserna som små då det endast handlar om enstaka
tillfällen eller år.

133.

Runt Sundholmen gård finns ett område som bedömts hysa höga naturvärden
enligt standarden för naturvärdesinventering. Med föreslagna skadeförebyg
gande åtgärder och då skada på träden minimeras bedöms påverkan som liten.

134.

I Viskan bedöms påverkan på fisk- och bottenfauna bli liten och konsekvenserna
för fisk- och bottenfauna som små-måttliga. Vid situationer som omfattas av yr
kande b) finns en risk för att minimitappningen på 300 l/s råder under en
längre period. Eftersom det handlar om enstaka tillfällen eller år bedöms dock
konsekvenserna som måttliga.
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135-

Ett område på cirka tre kilometer längs med Viskan har ingått i våtmarksinventering och har där klassificerats som klass 2, högt naturvärde. Påverkan bedöms
som måttlig.

136.

Vattenregleringen bedöms medföra en liten påverkan på häckande strömstare
och forsärla. Eftersom ett relativt naturlikt flöde säkerställs och viktiga bottnar
för bottenfaunan kommer att vattentäckas genom en säkerställd minimitappning bedöms konsekvenserna för fågelarterna som små. Vid situationer som om
fattas av yrkande b) då det finns en risk för att minimitappningen på 300 l/s rå
der under en längre period. Flödestopparna och den samlade flödesenergin i vat
tenmiljön i Viskans övre del minskar då. Eftersom det endast handlar om en
staka tillfällen eller år bedöms dock konsekvenserna som måttliga.

R.7

Friluftsliv och rekreation

137.

Rekreationsytan vid Sundholmens gård kommer påverkas tillfälligt. Det finns
dock andra picknickområden samt en annan kommunal badplats i närheten.
Under förutsättning att påverkanstiden begränsas bedöms påverkan på Sund
holmen som liten.

138.

Förutsättningarna för sportfisket kommer att förbättras av den nya tappningsstrategin med hänsyn till den förbättrade gäddreproduktionen. Sjön kommer
dock vanligtvis bli några decimeter lägre under sensommaren jämfört med nu
varande nivå vilket kan innebära en liten förändring vid användning av sjösättningsrampen vid Ulvungsviken. Större båtar kan vara något svårare att sjösätta
just där vid vissa tider. Påverkan på sportfisket kommer därmed bli både positiv
och svagt negativ. Sammantaget bedöms påverkan på sportfisket dock som obe
tydlig och de negativa konsekvenserna på friluftslivet som små.

139.

Vid de tillfällen då ett högre uttag enligt p. b) i yrkandena måste ske finns en risk
att sjönivån går under SG+1,2 m under sensommaren-hösten. Då det handlar
om enstaka tillfällen eller år bedöms dock konsekvenserna av detta som mått
liga.

140.

Påverkan på friluftslivsvärdena vid Viskan bedöms som liten med de föreslagna
skadeförebyggande åtgärderna. Detta eftersom en viktig del av friluftsvärdena är
fiske och fågelskådning och minimitappningarna till stor del är framtagna med
hänsyn till fisk, bottenfauna och fågel. Sammantaget bedöms konsekvenserna
för friluftsliv och rekreation bli små.

R.8

Riksintressen

141.

Planerade vattenverksamheter riskerar inte att skada riksintressena för kommu
nikation i form av Götalandsbanan och riksväg 40.

142.

Påverkan på området Hökerum längs Viskan, vilket är utpekat som riksintresse
för naturvård, bedöms bli obefintlig. Även konsekvenserna bedöms bli obefint
liga. Påverkan på det andra området som är utpekat som riksintresse längs med
Viskan, Gingri, bedöms som liten. Konsekvenserna bedöms bli små-måttliga.
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Påverkan på riksintressena för friluftsliv bedöms som liten. Konsekvenserna be
döms som små. Påverkan och konsekvenserna för riksintressena för kulturmiljö
vården bedöms som obefintliga.

144.

Sammantaget bedöms planerade vattenverksamheter kunna genomföras utan
risk för påtaglig skada på några riksintressen.

145.

Vid akuta situationer enligt yrkande b), då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vat
ten av någon anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk finns en risk för
att minimitappningen på 300 l/s råder under en längre period. Eftersom det
handlar om enstaka tillfällen eller år bedöms konsekvenserna sammantaget
ändå som måttliga. Risken för påtaglig skada bedöms som liten.

R. 9

Påverkan på flöden nedströms Viskan

146.

Med föreslagna skadeförebyggande åtgärder och då tappningar på minst 300 re
spektive 500 l/s säkerställs, bedöms påverkan på flödena i Viskans övre del som
liten. Då Tolkens andel av flödena vid Gingri och Mölarps naturreservat cirka tre
mil nedströms Tolken endast utgör 10-20 % bedöms påverkan på flödena i om
rådet som liten. Under vintertid när flödena i området är naturligt höga bedöms
påverkan där som obetydlig.

147.

Vid en akut situation enligt yrkande b), då Sjöbo vattenverk är ur drift eller vat
ten av någon annan anledning inte kan levereras från Sjöbo vattenverk finns en
risk att minimitappningen på 300 l/s råder under en längre period. Då det end
ast handlar om enstaka tillfällen eller år bedöms konsekvenserna som måttliga.

S.

Klimat

148.

Ett förändrat klimat väntas påverka tillrinning och avdunstning för Tolken till
följd av ändrade nederbördsförhållanden och ökade temperaturer. Allra störst
påverkan väntas under vintern, då nederbörden både ökar och till större andel
faller som regn istället för snö. Detta bedöms leda till ökade flöden i den övre de
len av Viskan oavsett vilken tappningsstrategi som används.

149.

Regleringen av Tolken kommer att ske inom liknande nivåintervall som dagens
reglering. För att möta riskerna med framtida klimatförändringar avser Sökan
den installera en automatstyrd vattenreglering vid Tolkens utlopp. Då kan en
mjukare och till nederbörd och flöden bättre anpassad tappning ske. Vid behov
kan ett prognossystem upprättas, vilket möjliggör att sjön tappas ur och sänks
inför perioder med kraftig tillrinning. Eftersom sjönivån på hösten, före den
regnrika vintern, kommer att ligga något lägre enligt den nya tappningsstrategin, bedöms denna inte öka riskerna för framtida översvämningar nedströms
Tolken i jämförelse med nuvarande tappningsstrategi.
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T.

Sakägare och skadeersättning

T.1

Sakägare vattenrättsligt

150.

Enligt 9 kap. 2 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksam
het ska en fastighetsägare anses berörd av vattenverksamheten
(i)

när ett yrkande framställs om skyldighet för fastighetens ägare att
delta i verksamheten,

(ii)

när fastigheten eller dess vatten tas i anspråk för verksamheten eller
för en anläggning i samband med verksamheten, eller

(iii) när verksamheten kan medföra skador på mark eller vatten som till
hör fastigheten, på byggnader eller anläggningar som finns på fastig
heten eller på fastighetens användningssätt.
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151.

Det planerade råvattenintaget ligger på fastigheten Askanäs 1:3. Området där in
kommande råvattenledning och returledning samt markförlagda ledningar och
råvattenpumpstation ska placeras ligger på Sundholmen 2:2, vilken Borås Stad
är lagfaren ägare till. Dessa får anses utgöra sakägare. Likaså utgör ägare till
nedströms vattenkraftverk sakägare.

152.

Eftersom regleringsamplituden kommer att vara densamma som under hit
tillsvarande reglering bedöms inte några förändringar uppkomma som kan på
verka strandägare eller ägare till tekniska föremål. Utifrån vad som anges i
punkt 151 bör dessa inte anses vara sakägare i vattenrättslig mening.

153.

Det ska noteras att för att de generösa reglerna för rättegångskostnader i 25 kap
2 § miljöbalken ska vara tillämpliga, krävs att det, som framgår i bestämmelsen
ovan, kan uppkomma skada på ett konkret intresse knutet till fastigheten. Sö
kanden kommer inte att medge rätt till ersättning för ombudskostnader utan att
ett sådant intresse föreligger.

154.

När det gäller rättighetsinnehavare erinras om att det åligger fastighetsägare att
uppge rättighetsinnehavare i fastigheterna (22 kap. 7 § miljöbalken). För det fall
domstolen trots detta anser att Sökanden ska inkomma med sådana uppgifter
hemställs om att detta i förkommande fall föreläggs för komplettering.

T.2

Skadeersättningar

155.

Ägarna till fastigheten Askanäs 1:3 kommer till följd av att uttagsanordningen
och ledningar placeras på deras vattenområde att vidkännas en belastning. Detta
bedöms, beroende på fiskemetod, kunna medföra ett något försvårat fiske, inte
minst under anläggningsfasen. Därefter kan en viss påverkan kvarstå. Sökanden
anser att det som är relevant är att göra en schablonmässig bedömning av värdet
av husbehovsfisket och att räkna en viss procentuell påverkan.

156.

Med en utgångspunkt att värdet av husbehovsfisket är 10 000 kr per år och 20 %
påverkan på fisket kan uppstå, innebär det att en årsskada om 2 000 kr ska
nuvärdeskapitaliseras till ett engångsbelopp med en kalkylränta om 4 %, vilket
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157.

Det finns ett antal kraftverksfastigheter nedströms som kommer att påverkas ge
nom att dels vattenföringen minskar, dels genom att regleringen sker på ett sätt
som medför att det kan ske spill. Dessutom kommer med ändrad tappningsstrategi, tappningen inte alltid ske när elpriset är som mest gynnsamt. Sökanden av
ser att träffa överenskommelser med kraftverksägarna. Skulle detta visa sig inte
kunna ske kommer Sökanden att avge ersättningserbjudanden i målet.

158.

Det har inte identifierats några andra rättighetshavare som kommer att lida för
utsägbar ekonomisk skada av den ansökta verksamheten.

159.

Om den vattenverksamhet som avses med tillståndet medför skador, vilka miljö
domstolen inte har förutsett vid sin prövning av verksamheten, får den skadeli
dande framställa anspråk på ersättning. Sådant anspråk ska, för att få tas upp till
prövning enligt yrkandet, framställas till mark- och miljödomstolen inom tio
(10) år, räknat från arbetstidens utgång. Sökanden gör bedömningen att de
eventuella effekter som kan uppstå till följd av vattenbortledningen och den änd
rade regleringen, väl bör ha visat sig under denna tid.

U.

Nollalternativ

160.

Nollalternativet innebär att Sökanden även fortsatt endast nyttjar befintliga vat
tentäkter. Inom några decennier kommer det innebära vattenbrist för Borås in
vånare. Redundansen kommer vara fortsatt dålig och ombyggnationen av Sjöbo
vattenverk blir omöjlig eller mycket svårhanterlig. Konsekvenserna blir en fort
satt vattenreglering av Tolken med huvudfokus på elproduktion istället för
dricksvattenproduktion och en fortsatt något mer onaturlig regleringskurva.

V.

Miljökvalitetsnormer för vatten

161.

Tolkens ekologiska status har klassats som måttlig. Kvalitetsfaktorerna fisk och
syrgas är utslagsgivande för bedömningen. Fiskars vandringsmöjlighet är nega
tivt påverkad och kvalitetsfaktorn syrgas ger utslag för låga halter syre i botten
vattnet som sannolikt orsakas av tillförsel av organiskt material från brukad
skogsmark. Inte heller uppnås god kemisk status för Tolken, då gränsvärdet för
kadmium i ytvatten överskrids.

162.

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorer för Tolken som främst kan påverkas av
ansökt verksamhet är hydrologisk regim i sjöar, konnektivitet och morfologiskt
tillstånd i sjöar. Den planerade regleringen av Tolken kommer att göra att den
hydrologiska regimen i sjön går från god till hög status med de förslagna skadeförebyggandeåtgärderna.

163.

Viskan mellan Tolken och Rydboholm är uppdelad i sju vattenförekomster som
teoretiskt kan påverkas av ansökt verksamhet. Den vattenförekomst som är belä
gen närmast nedströms och där påverkansrisken är störst är Viskan från Tolken
till Mogden.
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1Ö4-

Vattenförekomsten Viskan från Tolken till Mogdens ekologiska status har klas
sats som måttlig, med hänsyn till kvalitetsfaktorn fisk. God kemisk status upp
nås inte.

165.

Den kvalitetsfaktor som skulle kunna påverkas av ansökt verksamhet är framför
allt den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i vattendrag.

166.

De vattenförekomster som är belägna närmast nedströms, Mogden, Viskan mel
lan Mogden och Marsjön samt Marsjön, har måttlig ekologisk status också på
grund av negativt påverkade vandringsmöjligheter för fisk. God kemisk status
uppnås inte i dessa vattenförekomster.

167.

Mellan Mogden och Marsjöarna tillkommer ett flertal biflöden med mer eller
mindre naturliga flöden. Flertalet av dessa biflöden är relativt stora. Detta inne
bär att betydelsen av den ändrade tappningen från Tolken minskar ju längre
nedströms Tolken man kommer. Påverkan är så liten att påverkan på övriga re
levanta kvalitetsfaktorer också är liten.

168.

Sträckan Viskan Marsjön till Öresjö är nästa vattenförekomst nedströms Tolken.
Vattenförekomstens ekologiska status är måttlig. Kvalitetsfaktorerna fisk och
bottenfauna är utslagsgivande för bedömningen. God kemisk status uppnås inte.

169.

Så långt nedströms utgör vattnet från Tolken cirka 20 % av vattenföringen, var
för betydelsen av det som sker i Tolken får liten betydelse. Föreslagen minimitappning på 300 l/s bedöms dock fortfarande mycket betydelsefull under som
maren även i denna vattenförekomst. Då inga fysiska ingrepp planeras i vatten
förekomsten bedöms ingen påverkan på sediment eller kemisk status uppstå.
Sammantaget bedöms påverkan som obetydlig. Detsamma gäller för vattenföre
komsten Öresjö.

170.

Sammantaget är det de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna som främst kan
påverkas av ansökt verksamhet. Som nämnt innebär den planerade regleringen
att flödena till stor del kommer bli mer naturlika. Påverkan genom ansökt verk
samhet minskar successivt nedströms till att bli obetydlig utifrån Tolkens andel
av vattenföringen. Påverkan på kvalitetsfaktorn hydrologisk regim i vattenföre
komsten bedöms som obetydlig och påverkan på övriga relevanta kvalitetsfak
torer är också obetydlig. Eftersom inte annat än tillfälliga fysiska ingrepp plane
ras i sjön i samband med anläggandet, bedöms ingen påverkan på sediment och
kemiskt status uppstå. Sammantaget bedöms påverkan som obetydlig.

171.

Utifrån 5 kap miljöbalken får den ansökta verksamheten således anses tillåtlig.
Någon försämring av kvalitetsfaktorer i vattenförekomster sker inte och möjlig
heten att uppnå god status påverkas inte negativt. För detaljerad beskrivning av
miljökvalitetsnormerna och hur dessa berörs, hänvisas till avsnitt 12 i Bilaga B.
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W.

Verksamhetens tillåtlighet

W.1

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler

W.1.1

Bevisbörderegeln (2 kap. 1 § MB)

172.

Sökanden anser att den sökta verksamheten, med tillhörande MKB, teknisk be
skrivning och övriga utredningar, har visats kunna bedrivas utan att innebära en
oacceptabel skada på människors hälsa och på miljön. Sökanden bedömer att de
säkerhetsåtgärder och försiktighetsmått som kommer att vidtas i tillräcklig om
fattning är erforderliga för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

173.

Sökanden är av uppfattning att det som redovisas i MKB:n visar att hänsynsreglerna följs.

W.1.2

Kunskapskravet (2 kap. 2 § MB)

174.

All personal som arbetar inom Sökandens verksamhet har den kunskap och de
utbildningar som krävs för ändamålet. Sökanden har lång erfarenhet och kun
skap om verksamheten då Sökanden redan bedriver motsvarande verksamhet
vid Öresjö.

175.

Sökanden anser att verksamhetens effekter på omgivningen har kunnat bedö
mas. Genom samrådet har Sökanden fått värdefulla synpunkter som bidragit till
ansökans utformning.

W.1.3

Försiktighetsmått och teknikval (2 kap. 3 § MB)

176.

Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som föranleder minsta möjliga störning
för omgivningen. Genom de åtgärder som redovisats i ansökan anser Sökanden
att erforderliga försiktighetsmått vidtagits.

177.

Sökanden använder en teknik som ger största möjliga effekt samtidigt som den
anpassas till naturen och påverkar miljön i minsta möjliga mån.

W.1.4

Produktval (2 kap. 4 § MB)

178.

Vattenkvaliteten i Tolken är god och behovet av vattenbehandling är därmed be
gränsad.

W.1.5

Hushållnings- och kretsloppsreglerna (2 kap. 5 § MB)

179.

Tolken har tillräckligt med vatten för ifrågavarande uttag och med god kvalitet.
Detta innebär att befintlig vattentillgång på bästa sätt tas tillvara för att förse in
vånarna med dricksvatten.

180.

Tolken ligger därtill så pass högt att det nya vattenverket kommer att kunna le
verera vatten med endast tryckhöjning första sträckan från sjön och därefter
rinna med självfall både till den lägst liggande delen av Borås Stad och till den
högre liggande delen av Borås i öster. Detta innebär att det krävs mindre energi
att distribuera ut vattnet, vilket innebär god hushållning
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W.1.6

Val av plats (2 kap. 6 § MB)

181.

Syftet med den ansökta vattentäkten är att säkra den framtida dricksvattenför
sörjningen i Borås Stad i ett flergenerationsperspektiv inför en väntad ökning av
dricksvattenbehovet och begränsningar i befintlig produktionskapacitet. Syftet
är även att öka redundansen i dricksvattenförsörjningen genom att inrätta en ny
vattentäkt med god vattenkvalitet. Sådan redundans möjliggör även den nöd
vändiga renoveringen av Sjöbo vattenverk vid Oresjö.

182.

Flera alternativ har utretts alltsedan slutet av 1990-talet. Utredningarna har av
sett såväl tänkbara yt- som grundvattentäkter, samt en kombination av de båda.
De senaste åren (2019-2020) har tre olika utredningar genomförts, en hand
lingsplan 2019, en handlingsplan 2020 och en förstudie 2020. De olika alterna
tiven har jämförts med hjälp av en multikriterieanalys. Planerad vattentäkt ut
gör en kritisk verksamhet för att tillförsäkra tillgång på dricksvatten av god kva
litet i Borås Stad. De tyngst vägande kriterierna i utredningarna har därför varit
Leveranssäkerhet och Vattenkvalitet.

183.

Då ett av syftena med det ansökta vattenuttaget är att det ska kunna ersätta nu
varande vattenuttag ur Öresjö, medan det befintliga Sjöbo vattenverk byggs om
eller eventuellt utsätts för en störning som omöjliggör dricksvattenproduktion
har alternativ som inbegriper en utbyggnad av Sjöbo vattenverk inte varit real
istiska alternativ.

184.

Förstudien gjordes som en fördjupad utredning baserat på handlingsplanen från
2020 och utredde ytvattenalternativen Tolken, Säven och Frisjön. Förstudien
har resulterat i bedömningen att Tolken är det mest fördelaktiga alternativet av
de tre. Detta bland annat då Tolken bedömts vara den sjö som har bäst förutsätt
ningar att fungera som råvattentäkt med avseende på möjlig reglering och uttagskapacitet. Tolken har även den bästa vattenkvaliteten med avseende på kate
gorierna organiska föroreningar, färg, aluminium och övriga kemiska paramet
rar samt alkalisering. Drift- och underhållskostnaderna, vilka beräknats över
siktligt i förstudien, är lägst för Tolken eftersom kostnaderna för att rena vattnet
är lägst samtidigt som kostnaden för att pumpa vatten till Borås tätort är lägst.

185.

En praktisk fördel med Tolken är att sjön ligger så pass högt att vattnet från det
nya vattenverket kan levereras till stor del med hjälp av självfall in till både de
lägst liggande delarna av Borås Stad och den högre liggande delen i öster. Denna
möjlighet saknas för Frisjön och Säven.

186.

Med Tolkenalternativet finns även möjlighet att försörja samhället Dalsjöfors,
beläget mellan Tolken och Borås, med hjälp av vatten från både det nya vatten
verket och Sjöbo vattenverk. Tolkenalternativet innebär således inte enbart en
ökad redundans i vattenförsörjningen av Borås Stad utan även av Dalsjöfors.

187.

Mot bakgrund av vad som angetts ovan anser Sökanden att det är visat att den
valda platsen är lämplig och således förenlig med 2 kap. 6 § miljöbalken, se vi
dare Bilaga B5.
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W.1.7

Skälighet (2 kap. 7 § MB)

188.

Av redovisningen ovan framgår att verksamheten kommer att leva upp till kra
ven i 2 kap. miljöbalken och att den anpassats i skälig utsträckning för att ta ve
derbörlig hänsyn till människors hälsa och miljön.

W.2

Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. miljöbalken

189.

Några riksintressen föreligger inte som påtagligt påverkas av den ansökta verk
samheten, vilken därmed måste anses tillåtlig enligt 3 och 4 kap. miljöbalken.

W. 3

Tillåtlighet enligt 11 kap. miljöbalken

190.

Även Ulricehamns kommun har identifierat Tolken som en möjlig framtida
dricksvattenresurs. Enligt vad som framkommit vid samråd är detta dock planer
som inte är aktuella i närtid och Ulricehamns kommun har många andra stora
vattenresurser att tillgå. Att det skulle kunna bli svårare för Ulricehamns kom
mun att också utnyttja Tolken som dricksvattentäkt är uppenbart, men detta bör
inte utgöra ett hinder för Sökanden att kunna medges tillstånd. Någon annan
vattenverksamhet som försvåras genom den ansökta verksamheten finns inte
heller varför även tillåtlighet enligt 11 kap. 7 § föreligger.

X.

Kontrollprogram

191.

Ett förslag till utformning av kontrollprogram kommer att inges till tillsynsmyn
digheten senast tre månader efter att tillstånd tagits i anspråk.

Y.

Ersättningsrätt vid omprövning

192.

Enligt 31 kap. 22 § miljöbalken är en tillståndshavare skyldig att vid vissa om
prövningar utan ersättning tåla en begränsning av den ersättningen som utgår
för förlusten eller inskränkningen som en omprövning ger upphov till.

193.

Sökandens verksamhet är viktig för den allmänna vattenförsöij ningen inom
kommunen. Den allmänna nyttan med verksamheten är således betydande.

194.

Sökanden har därtill skyldighet att uppfylla de åtaganden som regleras i lagen
om allmänna vattentjänster (2006:412).

195.

Med anledning av nyttan för allmänheten anser Sökanden att den del som inte
ersätts ska fastställas till en tjugondei (1/20) av värdet på den vattenmängd som
omfattas av detta tillstånd.

Z.

Handläggning

196.

Enligt 15 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
OSL, gäller sekretess i en myndighets affärsverksamhet för uppgift som rör verk
samhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av så
dan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det
skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om upp
giften röjs. Denna sekretess gäller även försörjningsberedskapen i fredstid.

30

SW41495689/4

197-

Enligt 18 kap. 8 § OSL föreligger sekretess för sådan information som om den
röjs kan leda till brottslig gärning som kan skada det intresse som sekretessen
avser, däribland information om anläggningar.

198.

Enligt 18 kap. 13 § OSL gäller sekretess för uppgift som hänför sig till en myndig
hets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida
krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hante
ring av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att
förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. Detta avser
bl.a. information om olika slags kritiska anläggningar, exempelvis geografisk
placering av beredskapsanläggningar.

199.

Huvudmän för dricksvattenförsörjningen har enligt LIVSFS 2008:13, Livsme
delsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad
mot dricksvattenanläggningar, ålagts långtgående skyldigheter för att förhindra
att skada uppkommer för dricksvattenförsörjningen. Skyddet för information är
en del av dessa skyldigheter.

200.

Mot bakgrund av ovan ger Sökanden in en översiktlig bild över placering av intagspunkt för råvatten och ledningsdragningar för planerad anläggning i Figur
15 i Bilaga A och Figur 13 i Bilaga B. Detaljerad information av placeringen är av
sådan karaktär att den ger kan skada dricksvattenintresset. Uppgifternas käns
liga natur understryks av att de konsulter som arbetar med frågorna har fått ingå
sekretessavtal för att få del av uppgifterna.

Å.

Prövningsavgift m.m.

201.

Enligt 3 kap. 3 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken ska en ansökan om vattenverksamhet betalas med en grund
avgift och tilläggsavgift. Avgiften står i proportion till kostnaderna för att utföra
de delar som avser vattenverksamheten med ett tillägg för den årliga vatten
mängd som ska bortledas.

202.

Vid beaktande av att sammanlagd anläggningskostnad uppskattas till cirka 4050 miljoner kronor, se Bilaga A, blir grundavgiften 70 000 kronor enligt 3 kap. 4
§ i ovan nämnd förordning. Tilläggsavgiften enligt 3 kap. 5 § i förordningen ska
utgå med 10 öre per kubikmeter vatten beräknat efter den årliga volym som an
sökan om tillstånd omfattar. Om tilläggsavgift ska betalas, får grundavgiften till
sammans med tilläggsavgiften uppgå till högst 140 000 kronor, se 3 kap. 5 a §.

203.

Ansökt uttag avser en vattenmängd av högst cirka 11,7 miljoner m3 per år. Med
ansökt uttagsmängd blir prövningsavgiften 140 000 kronor.

204.

Enligt 6 kap. 2 § 1 st. 3 p. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vat
tenverksamhet ska bygdeavgift utgå för ytvattentäkt med en avgiftsenhet per m3
vatten per sekund. Uttaget ur Tolken kommer som högst att vara 40 000 m3 un
der ett och samma dygn. Det motsvarar 463 l/s. Det innebär att antalet avgiftsenheterblir 0.463.
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205-

Storleken på 0.463 avgiftsenheter ska avgöras utifrån den indelning av avgiftsenheter som framgår av 6 kap. 3 § i ovan nämnd lag. Då det inte är fråga om in
gripande ändringar eller påverkan med anledning av bortledningen bör avgiftsenheten rimligen bedömas utifrån avgiftsklass 2, det vill säga med 10 % av pris
basbeloppet per enhet. Den bygdeavgift som ska utgå är (0.463 x 0.1 x 47 600)
2204 kronor per år.

206.

Skulle domstolen eller andra intressenter anse att allmän fiskeavgift ska utgå
kan följande redovisas. Med samma utgångspunkter som enligt vad som ovan
bedömts rörande bygdeavgifter, ska den allmänna fiskeavgiften enligt 6 kap. 5 §
i så fall utgå med (0.463 x 0.05 x 47 600) 1102 kronor per år. Om det av domsto
len bedöms lämpligare kan denna avgift istället fastställas till en engångsavgift.

207.

Till aktförvarare föreslås lämplig person hos Borås kommun.

Fullmakt i kopia samt original och registreringsbevis bifogas.

Malmö som ovan

T: +46 10 690 04 45
E: anders.linnerborg@setterwalls.se

T: +46 10 690 04 29
E: emelie.sandberg@settenvalls.se

Bilageförteckning

Bilaga A - Teknisk beskrivning med underbilagor
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Bilaga B - Miljökonsekvensbeskrivning med underbilagor
Bilaga i - Fullmakt
Bilaga 2 - Registreringsbevis
Bilaga 3 - Nyttjanderättsavtal avseende Sundholmen 2:2
Bilaga 4 - Västerbygdens vattendomstol dom AM 22/1928
Bilaga 5 - Länsstyrelsen i Västra Götalands beslut om vattenskyddsområde dnr. 51320602-06.
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