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1. Inledning

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel, men trots detta är tillgången till stora mängder bra 
dricksvatten inte en självklarhet för alla kommuner i vårt avlånga land. Värnamo kommun kan 
anse sig väl försedd med sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster och har därigenom 
historiskt haft god kvantitativ och kvalitativ tillgång på vatten. Men i takt med att stad och 
landsbygd växer utsätts också vattenförekomsterna för allt större risker. När vägar anläggs, 
stadsdelar förtätas eller bevattningen av jordbruksområden ökar får detta konsekvenser för vattnet 
på många olika vis. Motorvägen som korsar vattenförekomstens område skapar risker för 
föroreningar om en trafikolycka med farligt gods sker. Den nya täta stadsdelen blir ett hinder för 
vattnets naturliga avrinning och infiltration genom park och naturmark.

Flera av kommunens naturliga vattenförekomster är idag förorenade av ämnen från exempelvis 
olika företagsverksamheter, undermålig privat dagvattenhantering och andra miljöpåverkande 
verksamheter. Förutom ovanstående negativt påverkande faktorer möter vi också idag stora 
förändringar i klimatet som påverkar tillgång och kvalitet på vattnet. För att förekomma problem 
och skapa förutsättningar för en över tid och generationer hållbar dricksvattenförsörjning bör 
användningen av en vattenförsörjningsplan implementeras i översikts-och detaljplanering samt 
övrig planering. En sådan typ av plan nämns i de nationella miljömålen Grundvatten av god 
kvalitet och Levande sjöar och vattendrag.

Utifrån behovet av god planering för en mer hållbar utveckling och beredskap för framtida behov 
tog Samhällsbyggnadsnämnden beslutet att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en vattenförsörjningsplan för Värnamo kommun. Detta skedde 28 februari 2017. 

1.1 Syfte
Syftet med vattenförsörjningsplanen är att säkerställa tillgången till 
vattenförekomster för dricksvattenförsörjningen i kommunen. 
Dagens användning av mark och vatten påverkar på olika sätt 
morgondagens kvantitativa och kvalitativa tillgång på dricksvatten. 
För att kunna förekomma problem och skapa förutsättningar för en 
över tid och generationer hållbar vattentillgång i kommunen bör 
användningen av en vattenförsörjningsplan implementeras i 
översikts- och detaljplanering samt övrig planering.

1.2 Värnamo kommuns mål
Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035. 

Värnamo kommun blickar i sin vision två decennier framåt i tiden. Värnamo kommun ska vara en 
attraktiv och hållbar kommun socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Kommunen ska kunna växa 
med omkring 6 700 invånare och det kommer då att behövas fler bostäder, arbetsplatser och mer 
service. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar struktur för en växande befolkning och samtidigt 
fortsätta utveckla Värnamos attraktivitet och tillsammans skapa en trygg kommun.

I takt med att kommunens invånare blir fler ställs krav på god planering kring vatten för att säkra 
en på lång sikt hållbar utveckling. Genom att i en vattenförsörjningsplan peka ut prioriterade 
vattenförekomster för dricksvattenförsörjning underlättas för tjänstemän, politiker och allmänhet 
att göra kvalitativa och klimatsmarta val kring frågor som berör kommunens många olika 
vattenförekomster.
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2. Bakgrund

Eftersom vattnet passerar flera olika ansvarsområden under färden från råvatten till konsumentens 
dricksvatten så ansvarar också flera olika myndigheter för att säkerställa vattnets kvalitet. För att 
säkra tillgången på vatten för både vår generation som kommande generationer har dessa 
myndigheter ett antal direktiv, lagkrav, regelverk och riktlinjer som skall följas. Några av dessa 
sammanfattas nedan.

EU:s ramdirektiv för vatten har sin grund i äldre EG-direktiv. Enligt direktiven ska allt vatten; 
grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten ha uppnått en god kemisk och ekologisk status 
senast år 2021. Vattenförekomster som används eller är avsedda för framtida 
dricksvattenförsörjning ska identifieras och skydd för dessa ska säkerställas. På detta sätt ska 
vattenförekomster skyddas från försämrad kvalitet, vilket minskar behovet av vattenrening vid 
framställningen av dricksvatten.

Lagen om allmänna vattentjänster ger kommunen ansvaret att tillhandahålla vatten som är 
lämpligt för normal hushållsanvändning (SFS 2006:412). Hälsa, miljö, kvalitet och säkerhet är 
viktiga mål för vattenhanteringen.

Livsmedelslagen kompletterar EG-förordningar med regler om kontroll, avgifter, straff och 
överklaganden. Direktiven från EU förstärks också av att vatten räknas som livsmedel redan från 
ankomst till reningsverket. På det sättet förutsätts att vattenverket håller hög standard genom hela 
den reningsprocess som vattnet genomgår.

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag ställer krav på att sjöar och vattendrag ska vara 
ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer bevaras. Hänsyn ska också tas till 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden och produktionsförmåga. Målet ställer även krav på att 
ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet.

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet anger att grundvattnet ska kunna ge en hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till att skapa en god livsmiljö för växter och djur.

Plan- och bygglagen poängterar vikten av en aktuell översiktsplan som vägleder planerare och 
politiker kring beslut om användningen av mark- och vattenområden. Lagen ålägger även 
kommunerna ansvaret att bygga en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
och framtidens samhälle. Genom arbetet med översiktsplanen och kommunens uttalade ansvar för 
att bygga en långsiktigt hållbar livsmiljö läggs ett stort ansvar på kommunerna att skydda och 
förvalta vattenförekomster.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap har inga specifika bestämmelser gällande dricksvatten. Lagen lägger dock ett 
ansvar på kommunen att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa 
påverkar kommunens verksamhet. På det sättet har kommunen ansvar för att analysera och 
förbereda för exempelvis kriser med föroreningar i vattenförekomster eller långa torrperioder. 
Värnamo kommun har i det egna handlingsprogrammet för skydd och beredskap identifierat 
risken för brist på vatten och risken för kontaminerat dricksvatten samt fördelat ansvaret för 
hantering och uppföljning av dessa frågor.
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2.1 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer anger den miljökvalitet som ska uppnås för varje enskild vattenförekomst, 
samt vid vilken tidpunkt denna senast skall uppnås. Normerna grundar sig på vetenskapliga 
kriterier och huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status senast 22 december 
2015, samt att statusen inte får försämras. De vattenförekomster som inte uppnått denna status 
kan då ha fått förlängd tidsfrist till 2021 eller 2027. Kommunen måste förhålla sig till dessa 
normer då de är styrande för kommuner och myndigheter enligt miljöbalkens femte kapitel.  
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2.2 Begreppsförklaringar
Nedan definieras de begrepp kring vattenförvaltning som förekommer i planen.

Råvatten är obehandlat grund- eller ytvatten avsett för användning för dricksvattenframställning.

Ytvatten är vatten som uppträder ovan markytan, såväl naturligt i sjöar och vattendrag som 
konstgjort i till exempel dammar och kanaler. Till ytvatten räknas även grundvatten med 
konstgjord infiltration.

Grundvatten är det vatten som fyller hålrummen i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är 
lika med eller högre än atmosfärtrycket.

Vattendrag är en sammanfattande benämning för strömmande vatten – allt från en liten bäck till 
en flod. Sjöar och stillastående vatten medräknas ej.

Vattenförekomst är en sammanhängande del av ett vattendrag, en sjö eller ett kust- eller 
grundvatten inom ett avrinningsområde. Begreppet är definierat inom vattenförvaltningen, härleds 
från EU:s vattendirektiv och är knutet till miljökvalitetsnormerna: ”en avgränsad volym 
grundvatten i en eller flera akviferer” och ”en avgränsad och betydande ytvattenförekomst som 
till exempel en sjö, ett magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en 
kustvattensträcka”

Vattenresurs avser de naturresurser som kan användas för dricksvattenförsörjning, det vill säga 
större vattendrag, sjöar och grundvattenmagasin. I denna vattenförsörjningsplan kan en eller flera 
förekomster utgöra en och samma vattenresurs.

Vattentäkt avser, enligt Miljöbalken, bortledande av yt- eller grundvatten för vattenförsörjning, 
värmeutvinning eller bevattning.

Vattenverk är den tekniska anläggning i vilken råvattnet genomgår reningsprocess för att bli 
tjänligt dricksvatten.

Vattenskyddsområde är ett skyddsområde som upprättas kring viktiga dricksvattentäkter för att 
skydda dessa mot föroreningar.

Avrinningsområde är ett avgränsat landområde från vilket allt ytvatten strömmar genom en följd 
av åar, floder och sjöar till havet via en enda flodmynning eller ett enda delta. Angränsande 
avrinningsområden skiljs från varandra genom vattendelare, vanligtvis höjdryggar i terrängen.

Infiltration är vattnets inträngning genom jord och berg.

Reservvattentäkt ersätter den ordinarie vattentäkten i fall då denna inte kan producera vatten i 
tillräcklig omfattning enligt de krav och normer som finns. Även om kapaciteten kan vara stor är 
reservvattentäkten tidsbegränsad. 

Nödvattentäkt är en provisorisk vattentäkt som akut och under en kort period kan ta över 
ordinarie vattentäkt.
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3. Metod

Vattenförsörjningsplanen pekar ut vilka vattenförekomster som är viktiga för en långsiktigt 
hållbar dricksvattenförsörjning i Värnamo kommun, men beskriver inte hur förekomsterna skall 
skyddas eller utvecklas. Utpekandet av viktiga vattenförekomster kan dock resultera i flertalet nya 
åtgärdsplaner för de förvaltningar som hanterar miljö och planering samt allmänt VA. Planen 
innehåller inte heller någon teknisk beskrivning av de anläggningar och den utrustning som krävs 
för dricksvattenförsörjningen. Denna information finns istället i den VA-plan som kommunen tar 
fram parallellt med ny översiktsplan.

Värnamo kommun är rikt på sjöar, vattendrag, bäckar och andra vattenförekomster. För att 
underlätta processen att ta fram en vattenförsörjningsplan har inte alla dessa vattenförekomster 
tagits med i grundmaterialet för utpekandet. Dataunderlaget som vattenförsörjningsplanen bygger 
på är till största del hämtat från VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och från Vattenwebb 
(SMHI). VISS redovisar de större sjöar, vattendrag och grundvatten som förekommer i 
kommunen. Urvalet i VISS görs med antagandet att en ytvattenförekomst (sjö) ska vara minst 1 
km2, vattendrag ska ha ett tillrinningsområde på minst 10 km2 och stora grundvattenförekomster 
skall vara av betydelse för dricksvattenförsörjning. Således fungerar det urval som VISS gjort 
också som ett första urval av vattenförekomster att utvärdera i planen. 

För att försörja en av Värnamo kommuns tätorter beräknas en vattenförekomst behöva kunna 
försörja 1500 personer, vilket motsvarar 112 500 m3 vatten per år (enligt Länsstyrelsens 
beräkning av 75 m3/pers och år1). För att försörja Värnamo centralort beräknas ett behov av att 
kunna försörja 30.000 personer, vilket motsvarar ca 2,25 miljoner m3 vatten per år. I takt med att 
kommunen växer kommer dessa siffror behöva uppdateras.

3.1 Urvalskriterier
De vattenförekomster som är utpekade som viktiga för regionens dricksvattenförsörjning i den 
regionala vattenförsörjningsplanen för Jönköpings län antas också som viktiga för Värnamo 
kommun. Utöver dessa pekas prioriterade vattenförekomster ut genom följande kriterier:

- vattenförekomster som används idag (dock ej täkter för enskild försörjning)
- storlek som kan vara av betydelse för dricksvattenförsörjning
- ett geografiskt fördelaktigt läge, nära fungerande infrastruktur för dricksvattenförsörjning 
- god kemisk status eller möjlighet att uppnå detta. 

Generellt sett är samtliga ytvattenförekomster förorenade av bland annat kvicksilver och 
industrikemikalier från omgivning och atmosfär. Det är därför svårt att uppnå god kemisk status 
på naturlig väg. Kemiska föroreningar går dock att ta bort med mer ingående rening. Därav kan 
även vatten med dålig kemisk status vara aktuellt för framtida dricksvattenförsörjning. För att 
vara en prioriterad vattenförekomst i Värnamo kommun ska vattnet från en ytvattentäkt vara av 
god kemisk status när överallt överskridande ämnen tas bort, eller ha möjlighet att uppnå detta 
genom rening. Innan ytvattnet i de stora vattendragen anländer till Värnamo kommun har flera av 
vattendragen passerat andra kommuner. Vattendragen påverkas ofta av uppströms förekommande 
markanvändning vilket leder till osäkerhet kring hanteringen av dessa vattenresurser. Ytvatten i 
vattendrag har därför inte valts ut för prioritering i planen, bortsett från det regionalt prioriterade 
vattendraget Lagan. 

1 se Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län. 



11 ( 28 )
Kommunal Vattenförsörjningsplan

4. Översikt större vattenförekomster i Värnamo kommun

4.1 Grundvattenförekomster
Den del av det småländska landskapet som utgör Värnamo kommun är rikt på olika 
vattenförekomster. Utifrån det material som finns i databankerna hos VISS har nedanstående 
tabeller över grundvattentillgångar i kommunen sammanställts. Förekomster som understiger 
storleken av 1 km2 har sorterats bort då dessa beräknas vara för små för att anses vara av prioritet 
för dricksvattenförsörjningen i kommunen. Grön = God status, Röd = Uppnår ej God status 

Grundvattenförekomster Värnamo kommun
Namn Huvudavrinnings-

område
Storlek 
(km2)

Kemisk 
status

Kemisk 
Risk 
2021

Uttagsmöjlighet 
(enligt VISS)

Pinnarekulla-Ed Lagan - SE98000 1 5-25 l/s

Ugglekull Lagan - SE98000 1 5-25 l/s

Kylahov-Aludden Lagan - SE98000 2 1-5 l/s

Gallagården-Förkärr Lagan - SE98000 2 1-5 l/s

Norr om Torskinge Lagan - SE98000 2 25-125 l/s

Silverberget, norr om Lången Lagan - SE98000 2 5-25 l/s

Södrabo-Vret Lagan - SE98000 2 5-25 l/s

Flåren-Hindsen Lagan - SE98000 2 5-25 l/s

Söder om Herrestadssjön Lagan - SE98000 3 5-25 l/s

Kylahov-Vallerstad Lagan - SE98000 4 5-25 l/s

Norrhyltan-Tyngel Lagan - SE98000 4 5-25 l/s

Skedet-Brödrahallabacke Lagan - SE98000 5 5-25 l/s

Tannåkersåsen, Skeda Lagan - SE98000 5 5-25 l/s

Rydaholm Helge å - SE88000 5

Gasshult-Pinnarekulla Lagan - SE98000 6 5-25 l/s

Rydbergsmosse-Knaggabo Lagan - SE98000 6 5-25 l/s

Herrestad-High Chaparal Lagan - SE98000 10 1-5 l/s

Herrestad-Forsheda Lagan - SE98000 10 5-25 l/s

Ryssbyåsen, Ryssby Helge å - SE88000 15 5-25 l/s

Bolmen-Flymossen Lagan - SE98000 24 5-25 l/s

Hemmershult-Hok Lagan - SE98000 25 5-25 l/s

Bergaåsen, Trotteslöv Lagan - SE98000 32 >125 l/s

Värnamo-Ekeryd Lagan - SE98000 138 >125 l/s

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632849-140098
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633560-140835
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632958-138842
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633147-139340
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633871-137938
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634742-140258
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634174-140089
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633303-140070
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633992-138653
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633323-138735
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE635059-138115
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634088-136759
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632155-137619
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631587-457019
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632240-140153
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632353-140670
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634626-138196
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634010-138333
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631007-139870
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633470-137486
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE636248-140714
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631660-139044
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE636264-139799
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4.2 Ytvattenförekomster
Översikt över ytvattenförekomster i Värnamo kommun som har en storlek på minst 1 km2. Även 
sjön Fenen uppfyller ovanstående krav, men har valts bort då större delen av förekomsten 
geografiskt är placerad i grannkommunen och sjön inte bedöms vara av vikt för kommunens 
dricksvattenförsörjning. Grön = God status, Gul = Måttlig status, Röd = Uppnår ej God status. 
*= Kemisk status utan överallt överskridande ämnen

Ytvattenförekomster Värnamo kommun

Namn Huvudavrinnings-
område

Storlek 
(km2)

Största 
djup 
(m)

Kemisk 
status 

Kemisk 
status 
2*

Kemisk 
risk 2021

Eko 
status

Eko risk 
2021

Källundasjön Lagan - SE98000 1,1 10,6
Ej 
klassad    

Eskilstorpasjön Lagan - SE98000 1,23 23,5    

Nästasjön Lagan - SE98000 1,32 8
Ej 
klassad    

Rannäsa Sjö Lagan - SE98000 1,41 2,8
Ej 
klassad    

Långödammen Lagan - SE98000 1,52 okänt
Ej 
klassad    

Annebergssjön Lagan - SE98000 1,72 19    

Kätteln Lagan - SE98000 2,3 3
Ej 
klassad    

Lyen Lagan - SE98000 3,85 10
Ej 
klassad    

Lången Lagan - SE98000 3,9 26    

Herrestadsjön Lagan - SE98000 4,28 4    

Rymmen Lagan - SE98000 10,3 11,3    

Furen Lagan - SE98000 11,43 14,4    

Hindsen Lagan - SE98000 12,7 17    

Rusken Lagan - SE98000 34,63 16,4    

Flåren Lagan - SE98000 34,9 15,4    

Vidöstern Lagan - SE98000 42,9 44    

Bolmen Lagan - SE98000 183 36    

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633734-138368
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634488-137369
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634342-138677
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633650-138207
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE635069-141445
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634177-137086
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632869-140866
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633331-141180
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633118-140608
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634225-138425
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633038-141057
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632814-140041
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634580-139854
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634172-141113
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631542-139354
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631841-138929
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE629511-136866
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4.3 Vattendrag
Översikt över vattendrag i Värnamo kommun som har ett avrinningsområde på minst 10 km2. 
VISS redovisar dessa vattendrag i delsträckor. Delsträckorna har nedan slagits samman och 
tabellen visar istället kommunens vattendrag i helhet. Grön = God status, Gul = Måttlig status, 
Röd = Uppnår ej god status.  *= Kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

Vattendrag Värnamo kommun

Namn Huvudavrinnings-
område

Avrinningsområde 
(km2)

Läng
d 
(km)

Kemisk 
status 

Kemisk 
status 
2*

Kemisk 
risk 
2021

Eko 
status

Eko 
risk 
2021

Ruskån Lagan - SE98000 152 24  
Ej 
klassad    

Lillån Lagan - SE98000 449 29  
Ej 
klassad    

Osån Lagan - SE98000 922 6  
Ej 
klassad    

Härån Lagan - SE98000 1663 40  
Ej 
klassad    

Vrigstadsån Lagan - SE98000 1675 7,84  
Ej 
klassad    

Lagan Lagan - SE98000 2265 36    

Storån Lagan - SE98000 2275 31    

Årån Lagan - SE98000 2551 12     

Ljungabäcken: 
Ryssbysjön - Lillasjön Helge å - SE88000 <100 20     

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE635566-140956
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633346-137232
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633922-141070
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE636197-140875
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE635542-141775
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634365-139410
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634664-138147
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632840-140370
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631275-140196
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631275-140196
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4.4 Värnamo kommun i regional Vattenförsörjningsplan
För att stimulera kommuner i Jönköpings län att arbeta fram en egen Vattenförsörjningsplan tog 
Länsstyrelsen 2015 fram en regional vattenförsörjningsplan. Denna syftar till att fungera som ett 
underlag för kommuner att arbeta utifrån när den kommunala vattenförsörjningsplanen ska tas 
fram. I denna plan pekar Länsstyrelsen ut de vattenförekomster som är viktiga för en hållbar 
dricksvattenförsörjning. Värnamo kommuns utpekade vattenförekomster sammanställs nedan. 
Grön = God status, Gul = Måttlig status, Röd = Uppnår ej God status. 
*= Kemisk status utan överallt överskridande ämnen. 

Regionalt utpekade vattenresurser i Värnamo kommun   

Namn Storlek (km2) Kemisk 
status

Kemisk 
status 2*

Kemisk Risk 
2021

GRUNDVATTEN    

Bergaåsen, Trotteslöv 32  Ej klassad  

Värnamo- Ekeryd 138  Ej klassad  

    

YTVATTEN    

Bolmen 183  

Hindsen 12,7  

Vidöstern 42,9  

    

VATTENDRAG    

Lagan 36 km lång   

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632849-140098
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5. Förändringar, risker och hot.

5.1 Klimatförändringar 
Prognoser visar att klimatet i Sverige håller på att förändras. Delar av Sverige går mot ett 
varmare, blötare och mer extremt klimat. I Jönköpings län beräknas nederbörden i stort öka med 
ca 10 % fram till år 2100, vilket medför att kommunens vattenförekomster utsätts för andra 
påfrestningar än tidigare. I samband med att nederbörden kommer i allt mer kraftiga regnskurar 
ökar risken för översvämningar när va-system och mark inte kan ta emot den snabbt tillkomna 
vattenmängden. Risken ökar då för att föroreningar från byggnader och mark följer med vattnet 
under dess färd till kommunens olika vattenförekomster. Vegetationsperioden (den period då 
vegetationen tar upp vatten) kan komma att bli längre, med varmare temperaturer. Detta gör att 
vegetationen tar upp mer vatten än tidigare och ger då lägre flöden än tidigare vilket innebar lägre 
flöden under redan utsatta sommarmånader.   

Ytvattenförekomster påverkas av högre vattentemperaturer, vilket kommer att påverka 
artsammansättningen i vattnet, samt dess lukt och smak. Markanvändningen i omgivningen 
påverkar genom att en längre växtsäsong kan leda till ökad användning av bekämpningsmedel för 
jordbruket. Rester från dessa medel kan senare följa med vattnet till ytvattenförekomsterna. 
Kraftiga regnskurar och högre flöden av vatten kan orsaka mikrobiologiska förändringar i 
vattenförekomsterna genom att bräddning från reningsverk, pumpstationer och avloppsledningar 
förorenar förekomsterna. Ytvattenförekomsterna påverkas även av brunare vatten (brunifiering), 
som beror på tillförsel av ämnen med vattenflöden från skogs- och jordbruksområden. 
Brunifiering påverkar ljusförutsättningar i vattnet vilket ger konsekvenser för växt- och djurarter 
som lever i vattnet. I längden påverkar detta hela vattnets ekosystem samt möjligheten att göra ett 
smakmässigt gott dricksvatten av råvattenresursen. 

Grundvattenförekomster kan komma att få förändrad vattenkvalitet när vattentemperaturen stiger, 
vilket kan påverka den markkemiska processen. Grundvattenförekomster kan även drabbas av 
ökat läckage från omgivande avloppsledningar och förorenat ytvatten. Mängden tillgängligt 
grundvatten kan komma att minska om temperaturerna i allmänhet stiger och vegetationsperioden 
i stort blir längre. Påfyllnaden av grundvattenförekomsterna beräknas då periodvis bli mindre än 
tidigare, vilket kan leda till lägre grundvattennivåer och brist på vatten. 

5.2 Risker av yttre påverkan
Dagvatten kan utgöra en risk för kommunens vattenförekomster. Risken består häri av att 
dagvattnet tar med sig föroreningar från olika ytor till recipienten. Tak, vägar och gator avger 
ämnen och föroreningar som kan påverka vattenförekomstens kemiska kvalitet. Bly, koppar, zink, 
krom, nickel, kadmium och klorid är exempel på ämnen som följer med dagvattnet under dess 
färd till vattenförekomsten. 

Markföroreningar utgör en stor risk för kommunens vattenförekomster. Om en äldre 
markförorening grävs upp utan rätt hantering av förorenade massor kan föroreningar spridas till 
grund- och ytvatten som är beläget nära markföroreningen. För god samhällsplanering behöver 
det därför finnas god kunskap om var markföroreningar finns och om dessa är placerade i 
närheten av kommunens naturliga vattenförekomster.  

Miljöfarliga verksamheter inom ett tillrinningsområde för en vattenförekomst kan utgöra en stor 
risk. För att säkerställa välmåendet hos en vattenförekomst behöver miljöfarliga verksamheter 
kontrolleras noga och skyddsåtgärder vidtas för att minimera risken för föroreningar. 
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Vägar, järnvägar och transport av farligt gods kan utgöra en risk för kommunens 
vattenförekomster. Bilar, lastbilar, tåg och andra fordon lämnar alla efter sig olika former av 
föroreningar som genom vägens eller järnvägens avvattning kan följa med till olika 
vattenförekomster. Utöver den allmänna spridningen av föroreningar utsätts också 
vattenförekomster för risker från transport av farligt gods. Vid en olycka kan större mängder 
farliga ämnen ta sig ner i marken och vidare till grund- och/eller ytvattnet. Risken för att en 
olycka med farligt gods skall ske varierar utifrån mängden farligt gods som trafikerar sträckan 
samt efter vägens standard. Vid planering bör därför vägar och transportleder som utförs direkt på 
eller nära intill vattenförekomster undvikas i största möjliga mån. 

Jordbruksmark kan utgöra en risk för kommunens vattenförekomster genom gödsling och 
användning av bekämpningsmedel. Rester från dessa följer sedan med vattnet till recipienten. På 
det sättet utsätts vattenförekomsten både för risken att förorenas på mikrobakteriell nivå och 
risken för att bli övergödslad av de näringsämnen som följer med vattnet. 

Bostads- och fritidsbebyggelse kan utgöra en risk för vattenförekomster då det inom dessa 
områden ofta förekommer användning av olika typer av kemikalier för exempelvis 
ogräsbekämpning, biltvättning, rengöring och underhåll av fastigheter. Potentiella hot mot 
vattenförekomsterna kan även vara oljecisterner för värmeanläggningar och borrningar för 
bergvärme. Dagvattnet från de hårdgjorda ytorna i ett bostadsområde utgör också ett hot då 
vattnet tar med sig föroreningar från byggnader och omgivning som senare når recipienten. 

Torv-, sand-, grus- eller bergtäkter utgör en risk för grundvattentillgången. Eftersom storleken på 
magasinet minskar när täkten är aktiv påverkar detta framtida möjliga vattenuttag. 
Grundvattenmagasinet nedan täkten utsätts för risker av föroreningar då naturens egen filtrering 
av vattnet (genom sand, grus och torvmaterial) påverkas när materialet grävs bort. 
Grundvattenmagasinet blir då mer sårbart för föroreningar när avståndet mellan markytan och 
grundvattenytan minskar.   
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6. Nutid och framtid

6.1 Allmän vattenförsörjning idag
Dricksvattenförsörjningen i Värnamo kommun utgörs av 10 vattentäkter som dagligen levererar 
vatten till 10 vattenverk (se karta nedan2). Alla vattentäkterna som är i bruk har fastställda 
skyddsområden. Då många av dessa föreskrifter är av gammalt datum har Tekniska förvaltningen 
påbörjat en revidering av dessa. Det råvatten som idag används till dricksvattenproduktion 
kommer uteslutande från grundvattenförekomster, den stora delen av dessa från grundvatten i 
jord. Ett grundvatten håller ofta god kvalitet och har låg känslighet för yttre påverkan, vilket gör 
dessa förekomster lämpliga för uttag av dricksvatten. Problematiskt är dock att dessa förekomster 
kan ta lång tid att återställa om de blivit förorenade.

Stora delar av kommunens invånare får sitt vatten från Ljusseveka vattentäkt. Denna vattentäkt 
har god kapacitet och beräknas kunna klara av försörjning av Värnamo tätort och närliggande 
tätorter. Detta är en av orsakerna till att kommunen har planer på att ansluta orterna Kärda, 
Forsheda, Bredaryd, Bor och Lanna till verket. Större delen av Värnamo kommun kan i framtiden 
alltså komma att få allt sitt vatten från Ljusseveka vattenverk.

Ljusseveka vattentäkt visar idag tecken på att vara förorenad av olika bekämpningsmedel och 
trikloreten, därför finns en risk att råvattnet i framtiden inte kommer kunna nå upp till den goda 
kemiska kvalitet som önskas för dricksvattenproduktion. Råvattnets kvalitet utsätts också för 
risker från E4-ans sträckning över hela området och täktens passage genom tre större tätorter 
(Värnamo, Skillingaryd och Vaggeryd). De vattenförekomster som finns i Forsheda och Bredaryd 
kan i framtiden fungera som reservvattentäkter, men eftersom dessa täkter inte har kapacitet att 
tillgodose hela kommunens dricksvattenbehov behöver fler vattenförekomster prioriteras för att 
säkra framtida dricksvattenförsörjning.

6.1.1 Reservvatten  
I dagsläget fungerar Hindsen (ytvattentäkt) som reservvattentäkt åt Ljusseveka. För närvarande är 
dock inte systemet kring denna täkt fullt utbyggt, vilket gör att vattenförsörjningen för Värnamo 
kommun är i ett känsligt läge. Ytvattentäkten Hindsen håller god ekologisk status, men har som 
ytvattentäkt en större risk för att bli förorenad av omgivningen. God kemisk status uppnås inte på 
grund av föroreningar från miljögifter, därför ställs högre krav på vattenverket när vattnet ska 
behandlas. Tekniska förvaltningen har försökt hitta en ny grundvattentäkt norr om Värnamo men 
hittills har inga platser med tillräckligt stor kapacitet hittats.

Vid ett krisläge beräknar kommunen att det finns användbar reservoarvolym som motsvarar 
dygnsförbrukningen i ca 1,8 dygn för Ljussevekas täckningsområde. För de mindre vattenverken i 
tätorterna utanför Värnamo stad finns vattenvolymer som motsvarar ca 1,5 dygn.

2 Information hämtad från tabell i arbetsmaterial  (PM angående ny VA-plan, 2017-01-09)
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Figur 1, Befintlig struktur för vattenverksamheter i kommunen, 
samt planer på dess utbyggnad för att säkra tillgången till dricksvatten.
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Figur 2, Karta över allmänna vattenverk och skyddade vattentäkter.
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6.2 Enskild vattenförsörjning idag

Figur 3, Karta över enskilda vattenanläggningar i kommunen.
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6.2.1 Framtida behov
Värnamos kommunala vision; Värnamo, den mänskliga tillväxtkommunen – 40 000 invånare till 
2035 visar på en kommunal vilja att fortsätta växa och utveckla kommunen. För att nå upp till 
40.000 invånare 2035 behöver kommunen växa med omkring 350 personer per år (totalt ca 7000 
personer). Starkt påverkande för kommunens framtida utveckling beräknas bland annat vara om 
regeringens planer på en ny nationell höghastighetsjärnväg kommer att byggas och Värnamo då 
får en station utmed denna sträckning.  

Sedan 2008 har Värnamo kommun haft positiv befolkningsutveckling. Större delen av 
befolkningstillväxten har ägt rum i Värnamo stad, i vilken mer än hälften av kommunens invånare 
numera bor. På de mindre tätorterna i kommunen har befolkningstillväxten inte följt samma 
mönster utan stått mer eller mindre stilla. Centralortsnära tätorter som Åminne och Hörle visar på 
positiv befolkningsutveckling, Tånnö och Kärda visar på negativa siffror i befolkningsstatistiken. 
Troligt är dock att även Tånnö och Kärda kommer att kunna växa i takt med att Värnamo tätort 
blir större. Sammantaget har befolkningstillväxten inom kommunen varit stadigt växande med ett 
snitt på 0,35 % eller 135 invånare per år. Även framöver förväntas befolkningen öka och det i 
högre takt än vad den gjort hittills. 

För att kommunen ska kunna växa på ett hållbart sätt behöver resurser fördelas så att utvecklingen 
stärks i flera av kommunens tätorter. De mindre orterna som finns inom kommunens gränser har 
ett behov av att växa för att säkerställa god samhällsservice och utgöra goda miljöer för 
kommunens invånare. Värnamo kommun har i arbetet med ny översiktsplan pekat ut ett band av 
tätorter som är belägna längs med väg 27. Dessa orter beräknas bli viktiga för kommunens 
fortsatta utveckling. Orterna består av Bor, Rydaholm, Horda, Forsheda, Bredaryd och Lanna. 
Flertalet av dessa orter har egen vattentäkt och vattenreningsverk, men succesivt med kommunens 
framtida investeringar kommer orterna att kopplas till samma vattenverk som idag försörjer 
Värnamo centralort. Detta säkrar god tillgång till bra vatten för dessa orter, men skapar också en 
risk för stora problem om vattnet av något skäl skulle bli förorenat i kommunens huvudvattentäkt. 
För framtida behov behöver kommunen därför ha utpekade vattenförekomster som är viktiga för 
dricksvattenförsörjningen i såväl nödsituationer som för ordinarie bruk. 

6.2.2 Mellankommunala intressen
Vattenförekomster som är lämpliga för dricksvattenförsörjning är oberoende av kommungränser 
fördelat över det svenska landskapet. För Värnamo kommun innebär detta att flertalet stora 
vattenförekomster gränsar mellan två eller flera kommuner. Detta gör att ett mellankommunalt 
arbete behövs för att säkra tillgång till vatten och ge förutsättningar åt vattenförekomster att 
bibehålla ekologisk och kemisk kvalitet. Industrietableringar, dåligt skötta VA-system, enskilda 
avlopp och andra risker hos grannkommuner kan påverka den kvalitet som vattnet håller när det 
når Värnamo kommun.

Bolmen, Vidöstern, Flåren, Furen och Rymmen är stora ytvatten i Värnamo kommun och som 
också sträcker sig in i grannkommunerna. Eftersom dessa är eller kan vara av betydelse för 
dricksvattenförsörjningen i regionen är incitamentet starkt för att samarbeta för att säkra 
ekologisk och kemisk status i dessa förekomster. Bolmen, som är Sveriges tionde största sjö, 
förser runt 800.000 boende i Skåne med färskvatten. Bolmens status bör därför ha hög prioritet 
när Värnamo kommun planerar och exploaterar i sjöns närhet. Även den stora 
grundvattenförekomsten Bergaåsen-Trotteslöv har ovanligt god kapacitet. Idag försörjer denna 
förekomst grannkommunerna Alvesta och Växjö med råvatten för dricksvattenförsörjning. Skydd 
för denna förekomst och dialog med grannkommunerna är därför av stor vikt för över tid hållbar 
dricksvattenförsörjning. 
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7. Prioriterade vattenförekomster i Värnamo

7.1 Grundvattenförekomster
Eftersom grundvatten förutsägs kunna bli en bristvara i framtiden har alla de 
grundvattenförekomster som i översikten tagits med även prioriterats som viktiga för framtida 
vattenförsörjning. Allt råvatten i kommunens grundvattenförekomster antas kunna bli 
dricksvatten genom mer eller mindre processande i vattenverket. Vissa egenskaper hos vattnet 
kan dock ha en fördyrande effekt genom att kräva mer och andra reningsprocesser än vad 
Värnamo kommun idag är redo för. För att underlätta för politiker och tjänstemän att kunna 
planera runt dessa förekomster och undvika risker har följande indelning gjorts:

Prioritet 1, Grundvattenförekomster med vattentäkt och skyddsområde eller som har 
mycket god kapacitet. 

Prioritet 2, Övriga prioriterade grundvattenförekomster (större än 1 km2)

7.1.1 Grundvatten: Prioritet 1

Namn Vattentäkt Vattendom Skyddsbestämmelse Storlek 
(km2)

Kemisk 
status

Kemisk 
Risk 
2021

Uttagsmöjlighet 
(enligt VISS)

Lanna VSO 1980

Ohs VSO 1991

Dannäs VSO 1980

Stallagård Rydaholm 1978-11-14 VSO 1978 0,24 5-25 l/s

Ugglekull Gällaryd VSO 1990 1 5-25 l/s

Flåren- Hindsen Bor 1982-12-29 VSO 1982 2 5-25 l/s

Norr om Torskinge Forsheda VSO 1983 2 25-125 l/s
Rydbersmosse-
Knaggabo Horda VSO 1996 6 5-25 l/s
Bolmen-
Flymossen Bredaryd 1950-06-17 VSO 1984 24 5-25 l/s

Bergaåsen, Trotteslöv 32 >125 l/s

Värnamo- Ekeryd Ljusseveka
VSO 1968, 
VSO 1986 138 >125 l/s

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632849-140098


23 ( 28 )
Kommunal Vattenförsörjningsplan

7.1.2 Grundvatten: Prioritet 2

Figur 4, Grön = God, Gul = Måttlig, Röd = Uppnår ej God. *= Kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

7.2 Ytvattenförekomster
Värnamo kommun har god tillgång på större ytvattenförekomster. Flera av dessa är förorenade av 
framförallt kvicksilver och industrikemikalier från omgivande bebyggelse. Trots 
otillfredsställande värden på framförallt kemisk status det goda möjligheter att rena ytvattnet i ett 
reningsverk. Allt vatten går att rena, med olika stor mängd insatser. Eftersom de generösa 
ytvattenförekomster som finns i kommunen utgör en stor reserv för dricksvattenförsörjningen 
både för eget bruk och för andra delar av Sverige så är dessa med i prioriteringen av viktiga 
vattenförekomster i kommunen. Prioriteringen har gjorts i två olika klasser: 

Prioritet 1, Stora ytvattenförekomster med nog kapacitet 
för att vara av vikt för dricksvattenförsörjningen i stor skala och över lång tid. 

Prioritet 2, Övriga ytvattenförekomster som kan vara av vikt för dricksvattenförsörjningen.

Namn Huvudavrinnings-
område

Storlek 
(km2)

Kemisk 
status

Kemisk 
Risk 
2021

Uttagsmöjlighet 
(enligt VISS)

Pinnarekulla-Ed Lagan - SE98000 1 5-25 l/s

Kylahov-Aludden Lagan - SE98000 2 1-5 l/s

Gallagården-Förkärr Lagan - SE98000 2 1-5 l/s

Silverberget, norr om Lången Lagan - SE98000 2 5-25 l/s

Södrabo-Vret Lagan - SE98000 2 5-25 l/s

Söder om Herrestadssjön Lagan - SE98000 3 5-25 l/s

Kylahov-Vallerstad Lagan - SE98000 4 5-25 l/s

Norrhyltan-Tyngel Lagan - SE98000 4 5-25 l/s

Skedet-Brödrahallabacke Lagan - SE98000 5 5-25 l/s

Tannåkersåsen, Skeda Lagan - SE98000 5 5-25 l/s

Rydaholm Helge å - SE88000 5

Gasshult-Pinnarekulla Lagan - SE98000 6 5-25 l/s

Herrestad-High Chaparal Lagan - SE98000 10 1-5 l/s

Herrestad-Forsheda Lagan - SE98000 10 5-25 l/s

Ryssbyåsen, Ryssby Helge å - SE88000 15 5-25 l/s

Hemmershult-Hok Lagan - SE98000 25 5-25 l/s

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632849-140098
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632958-138842
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633147-139340
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634742-140258
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634174-140089
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633992-138653
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633323-138735
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE635059-138115
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634088-136759
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632155-137619
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631587-457019
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632240-140153
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634626-138196
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634010-138333
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631007-139870
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE636248-140714
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7.2.1 Ytvatten: Prioritet 1

Namn Huvudavrinnings-
område

Storle
k 
(km2)

Största 
djup 
(m)

Kemisk 
status 

Kemisk 
status 
2*

Kemisk 
risk 2021

Eko 
status

Eko risk 
2021

Annebergssjön Lagan - SE98000 1,72 19    

Hindsen Lagan - SE98000 12,7 17    

Rusken Lagan - SE98000 34,63 16,4    

Flåren Lagan - SE98000 34,9 15,4    

Vidöstern Lagan - SE98000 42,9 44    

Bolmen Lagan - SE98000 183 36    

                       Figur 5, Grön = God, Gul = Måttlig, Röd = Uppnår ej God. *= Kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

7.2.2 Ytvatten: Prioritet 2

Namn Huvudavrinnings-
område

Storle
k 
(km2)

Största 
djup 
(m)

Kemisk 
status 

Kemisk 
status 2*

Kemisk 
risk 
2021

Eko 
status

Eko risk 
2021

Källundasjön Lagan - SE98000 1,1 10,6 Ej klassad    

Eskilstorpasjön Lagan - SE98000 1,23 23,5    

Nästasjön Lagan - SE98000 1,32 8 Ej klassad    

Rannäsa Sjö Lagan - SE98000 1,41 2,8 Ej klassad    

Långödammen Lagan - SE98000 1,52 okänt Ej klassad    

Kätteln Lagan - SE98000 2,3 3 Ej klassad    

Lyen Lagan - SE98000 3,85 10 Ej klassad    

Lången Lagan - SE98000 3,9 26    

Herrestadsjön Lagan - SE98000 4,28 4    

Rymmen Lagan - SE98000 10,3 11,3    

Furen Lagan - SE98000 11,43 14,4    

      Figur 6, Grön = God, Gul = Måttlig, Röd = Uppnår ej God. *= Kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634177-137086
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634580-139854
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634172-141113
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631542-139354
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE631841-138929
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE629511-136866
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633734-138368
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634488-137369
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634342-138677
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633650-138207
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE635069-141445
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632869-140866
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633331-141180
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633118-140608
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634225-138425
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE633038-141057
http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE632814-140041
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7.3 Vattendrag
I kommunen finns flera stora vattendrag som utgör en stor del av den rikedom på vatten som 
kommunen innehar. Men eftersom vattendrag oftast rör sig mellan flera olika kommuner och 
intressenter skapar detta problem för hanteringen. Om vattendrag ska prioriteras inom 
kommunens vattenförsörjningsplan krävs ett större grepp på hur kommunen samarbetar med de 
kommuner som ligger upp- eller nedströms våra delar av vattendragen. Därför har inte 
vattendragen prioriterats i denna plan, bortsett från det i Regionala vattenförsörjningsplanen för 
Jönköpings län utpekade Lagan. 

Namn Huvudavrinnings-
område

Avrinningsområde 
(km2)

Längd 
(km)

Kemisk 
status 

Kemisk 
status 
2*

Kemisk 
risk 
2021

Eko 
status

Eko 
risk 
2021

Lagan Lagan - SE98000 2265 36    

                 Figur 7, Grön = God, Gul = Måttlig, Röd = Uppnår ej God. *= Kemisk status utan överallt överskridande ämnen.

7.4 Rekommendationer
Vattenförsörjningsplanen pekar ut vilka yt- och grundvattenförekomster, samt vattendraget 
Lagan, som är eller kan vara viktiga för framtidens vattenförsörjning i kommunen. De 
prioriterade förekomsterna bör fungera som urval för de vattenförekomster som ska finnas med i 
kommande översiktsplan. Planen bör också fungera som en kunskapsplattform för att skapa 
förståelse kring de risker och hot som vattenförekomsterna utsätts för. Genom att belysa vikten av 
god planering kring kommunens vattenförekomster kan framtida risker och hot successivt 
undvikas och vattenförekomsten sparas från ytterligare påverkan av exempelvis nya 
bostadsområden, vägar eller industrier. 

Kommunen har enligt plan- och bygglagen (2010:900) så kallat planmonopol. Genom att använda 
sig av översiktsplanering och detaljplaneprocessen kan en stark inriktning ges för hur kommunen 
ska växa och vilken mark som ska tas i anspråk för den utvecklingen. Kommunen kan alltså verka 
för att staden och dess tillhörande landsbygd växer på ett långsiktigt hållbart sätt. Värnamo 
kommun genomför redan idag stora projekt som beräknas förbättra statusen på flera av 
kommunens vattenförekomster. Vatten- och avloppsledningar byts ut i flera av tätorterterna och 
flera kluster med många boenden kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. På detta 
sätt minskar riskerna för att föroreningar från äldre, enskilda avlopp når kommunens 
vattenförekomster. Men kommunen kan göra mer för att förbättra situationen inför de stora 
klimatförändringar som är på gång och som påverkar naturen. 

För att säkra sin framtida vattenförsörjning kan Värnamo kommun sammanfattningsvis:
- minska den totala förbrukningen av vatten genom att medvetandegöra kommunens invånare 

och företagare om de konsekvenser ett förändrat klimat kan innebära för våra 
vattenförekomster och medverka för att förändra konsumtionsvanor 

- säkerställa att alla vattenskyddsområden är aktuella och i enlighet med gällande lag
- vidta åtgärder för att förbättra skyddet för kommunens huvudvattentäkt Ljusseveka 
- fortsätta arbetet med att hitta en ny eller flera alternativa grundvattentäkter (som ersättning för 

Ljusseveka)
- vidta försiktighet vid exploatering på eller nära intill prioriterade vattenförekomster. 

  

http://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE634365-139410
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Figur 8, Karta över Prioriterade vattenresurser i Värnamo kommun
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Figur 9, Karta över de risker som direkt berör kommunens prioriterade vattenförekomster.
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8.Organisation och ansvar

8.1 Planens ekonomiska konsekvenser
Den kommunala vattenförsörjningsplanen medför inga direkta ekonomiska konsekvenser. 
Däremot kan framtida åtgärdsplaner medföra direkta kostnader när exempelvis ett nytt 
vattenskyddsområde skall skapas eller VA-sanering i ett område skall utföras. Vid översiktlig 
planering kan planen leda till att vissa områden inte bör tas i anspråk för ny bebyggelse för att 
skydda och undvika föroreningar i kommunens vattenförekomster. 

8.2  Ansvarig
Kommunfullmäktige äger styrdokumentet och ansvarar för dess aktualisering. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar dokumentet. 

8.3 Uppföljning
De utpekanden som görs i Vattenförsörjningsplanen är beroende av uppföljning och revidering i 
takt med att samhälle och givna förutsättningar förändras. Det finns inom kommunen många 
mindre vattenförekomster som idag inte finns med i underlaget från VISS. Eftersom även de 
mindre vattenförekomster som bortses från kan komma att vara av betydelse för framtidens 
vattenförsörjning, kan det vara aktuellt att i kommande revideringar ta med även dessa.

Värnamo kommun har ambitionen att införa ett arbete med rullande översiktsplan. I processen att 
varje mandatperiod aktualisera och komplettera kommunens översiktsplan kan och bör även 
Vattenförsörjningsplanen utvecklas och revideras. På detta sätt säkerställs att kommunen har ett 
uppdaterat och väl fungerade planeringsunderlag för vattenförsörjningen.

8.4 Referenser
Lista på de övriga styrdokument, ägardirektiv med mera som påverkar planen:
- Regional vattenförsörjningsplan Länsstyrelsen Jönköping
- miljömålen med miljökvalitetsnormer
- kommunens övergripande mål
- VA-planen (under framtagande för antagande under 2017)
- översiktsplanen (ny översiktsplan är under framtagande för antagande under 2017)

8.5 Revidering
Revidering sker varje mandatperiod som en del av arbetet med aktualisering av gällande 
översiktsplan.
Senaste revidering genomförd: 2017-04-13.
Nästa revidering bör ske senast: 2022. 


