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1 INLEDNING
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är upprättad inför prövning av vatten-
verksamhet avseende utnyttjande av Lilla Le som reservvattentäkt för dricksvattenförsörj-
ning	för	Dals-Eds	kommun	(fig	1).

1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING AV MKBn

Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa de direkta och indirekta effekter som projek-
tet kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels 
på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en 
samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till att omfatta de frågor som bedömts som 
mest	väsentliga	vid	prövning	av	här	aktuell	vattenverksamhet.	Geografiskt	har	studien	i	
huvudsak begränsats till Lilla Le och dess omgivande strandområden.

För att möjliggöra en bedömning av konsekvenserna om inget uttag av vatten görs beskrivs 
även effekterna av ett sådant nollalternativ.

INLEDNING

Fig 1. Lägeskarta med markering för Dals-Ed med sjön Lilla Le.
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1.2 BAKGRUND

Ed försörjs med grundvatten från vattentäkterna i Kasen och Edsbräckan. Kommunen 
arbetar med att ta fram en reservvattentäkt för Ed. Tidigare har undersökningar för att 
finna	ytterligare	grundvattentäkter	att	användas	som	reservvattentäkt	utförts.	Resultatet	
blev grundvattentäkten i Edsbräckan som var av så god kvalitet att den numera används 
som en av två huvudvattentäkter. 

Fortsatta undersökningar väster om Edsbräckan utföll med magert resultat, medan däremot 
Lilla Le har både önskad vattenkvalitet och kapacitet för att fungera som reservvattentäkt. 

En reservvattentäkt tas i bruk när en händelse inträffar, som medför att huvudvattentäkten 
stängs ned under kortare eller längre tid. Finns inte tillräcklig mängd är det nödvändigt att 
prioritera olika verksamheter som t ex sjukhus.

Den mest uppenbara risken för Eds vattenförsörjning är att en olycka sker på väg 164 med 
utsläpp av kemikalier eller drivmedel som förorenar grundvattenmagasinet. Beroende på 
var en sådan olycka sker, kan en eller i värsta fall båda grundvattentäkterna i Kasen och 
Edsbräckan påverkas. Det relativt stora avståndet mellan täkterna innebär en viss säkerhet. 
Ett utsläpp av kemikalier eller drivmedel kommer att påverka grundvattnet under mycket 
lång tid. En reservvattentäkt bör därför kunna försörja samhället under lång tid och helt 
ersätta de nuvarande grundvattentäkterna.

1.3 METOD

De limnologiska studier som genomförts i Lilla Le sedan mitten av 1990-talet och fram 
till 2011, referenser 3-6, har legat till grund för denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Den senaste limnologiska undersökningen utfördes genom mätningar från motorbåt. Dis-
pens från föreskriften om förbud mot användning av motorbåt beviljades av Länsstyrelsen 
2011-05-10, se Bilaga 1.

Bottentopografin	i	sjön	kartlades	med	200	kHz	ekolodsplotter	och	1000	kHz	chirpad	sides-
can sonar. Den senare användes för att undersöka förekomst och utbredning av berg, sten, 
sediment och vegetation samt eventuell förekomst av arkeologiska föremål på bottnen.

Bottnens	flora,	fauna	och	substrat		har	inspekterats	med	en	ROV-farkost	(Remotely	Ope-
rated Vehicle), dvs en fjärrstyrd undervattensfarkost med inbyggd videokamera (se bilden 
nedan). Representativa stillbilder tagits ut för redovisning i denna MKB. Fältarbetet ge-
nomfördes 2011-07-12. 

För att följa vattenkvalitetens förändring under året utförs regelbunden provtagning med 
efterföljande analyser. Till grund för provtagningen har ett provtagningsprogram upprät-
tats 2013-07-12. Provtagningsprogrammet omfattar fysikalisk-kemiska parametrar samt 
mikroorganismer och analyser utförs 4 gånger per år (referens 2). 

INLEDNING
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INLEDNING

2 OMRÅDESBESKRIVNING
Lilla Le är en liten men äkta källvattensjö sjö i Dals-Eds kommun i Dalsland och ingår i 
Göta	älvs	huvudavrinningsområde.	Sjön,	som	i	södra	delen	drygt	50	meter	djup,	har	en	
yta på 0,81 km2, volymen 15 635 000 m3 och medeldjupet är 19,3 meter. 

Nivån på sjöytan i Lilla Le ligger på ca +136,5 och således ca 35 meter högre än nivån 
för	Stora	Le	som	ligger	på	ca	+102.	Söder	och	väster	om	Lilla	Le	förekommer	mäktiga	
isälvsavlagringar. Dessa ligger som högst på nivån ca +155 strax söder om Lilla Le. 
Markytan	faller	mot	söder	mot	Storängsmossen	som	ligger	på	ca	+120.

Utloppet	från	Lilla	Le	består	av	en	cirka	15	m	lång	rörledning	med	diametern	400	mm.	
Rörledningens vattengång ligger på nivån +136,42 och mynnar i en dagvattenbrunn var-
ifrån	rörledning	mynnar	i	Stora	Le.

Vid	provfiske	har	bland	annat,	abborre,	gädda,	lake,	mört	och	kräftor	fångats	i	sjön.	Sjöns	
stora vattendjup ger bra förutsättningar för rödingen, som leker varje höst och från bryggan 
vid badplatsen kan man se lekande rödingar i det klara vattnet. 

I	länsstyrelsens	webbgis	anges	Lilla	Le	som	ett	regionalt	särskilt	värdefullt	vatten	med	
stora utpekade naturvärden som bör bevaras ur ett regionalt perspektiv. 
Samhällsbebyggelsen	i	Dals-Ed,	som	omger	Lilla	Le,	täcker	en	yta	av	2,47	km2 eller 87 % 
av avrinningsområdet, som totalt är 304 ha. 

Fig. 2: MiniROV-farkosten med 
kontrollsystem (ovan), roterande sonar  och 
undervattensnavigation. Farkosten har ett 
maximalt dykdjup till 300 m och drivs av tre 
propellrar som medger en hastighet på 4,2 
knop. 
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OMRÅDESBESKRIVNING

Fig 3. Flygfoto över Dals-Ed  med inlagd bottentopografi över Lilla Le samt markering av sjöledningen.
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3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
3.1 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

MILJÖBALKENS 2 KAP

•	 Försiktighetsmått: Alla som planerar vidta en åtgärd skall också utföra de skydds-
åtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.

Kommentar:  Reservvattenanläggningen bedöms normalt ej orsaka skada eller olägenhet 
för vare sig människors hälsa eller miljön. Om längre tids avtappning måste ske kan dock 
skador på de grunda bottarnas flora och fauna uppkomma. Skadorna bedöms dock vara 
reversibla en tid efter återhämtad vattennivå i sjön.

•	 Bästa möjliga teknik och kunskap: Vid yrkesmässig verksamhet skall bästa 
möjliga teknik användas för att undvika skador. Alla som bedriver eller avser att bedriva 
en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn 
till verksamheten eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. 

Kommentar: Vid utläggning av vattenledning i sjön kommer entreprenör med mångårig 
erfarenhet av liknade projekt och som tillämpar bästa möjliga teknik. 

•	 Val av plats: Platsvalet har stor betydelse för vilka miljöeffekter en åtgärd får. 
Enligt 2 kap 6 § miljöbalken skall för alla åtgärder en sådan plats väljas att ändamålet kan 
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Kommentar: Sjöns stora djup och goda vattenkvalitet gör den lämplig för föreslagen 
reservvattentäkt.

•	 Hushållnings- och kretsloppsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning. 

Kommentar: Ledning av polyeten samt vikter av betong är återvinningsbara material. 

•	 Produktval eller substitutionsprincipen: Alla som bedriver verksamhet eller 
vidtar en åtgärd skall ersätta materiel eller produkter, som kan antas medföra risker för 
människors hälsa eller miljön, med likvärdig materiel eller produkter, som kan antas med-
föra mindre sådana risker. 

Kommentar:  Se föregående punkt.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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•	 Rimlighetsavvägning: Kraven på de allmänna hänsynskraven gäller i den utsträck-
ningen det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt 
beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för 
sådana åtgärder.

Kommentar: Kostnaden för att anlägga intagsledning, pumpstation och råvattenledning 
har tidigare kostnadsberäknats till 1,6 MKr, vilket skall vägas mot värdet en säkrad dricks-
vattentillgång av mycket god kvalitet.

•	 Ansvar för skadad miljö: Enligt 8 § alla som bedriver eller har bedrivit eller 
vidtagit en åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan 
eller olägenheten har upphört.

Kommentar:  Uppkommer skada på miljön kommer detta att behandlas inom reglerna 
för oförutsedd skada. 

•	 Slutavvägning: En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den 
medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt för-
sämrade eller att miljön försämras avsevärt.

Kommentar:  Anläggningens läge och utformning bedöms ej innebära risk att människor 
får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att miljön försämras avsevärt. 
Snarare fyller en sådan anläggning en viktig funktion som förhöjer livskvalitéten för de 
boende i området. Strand- och vattenområdet blir alltjämt lika fullt tillgängliga som hittills 
för en besökande allmänhet.

3.2 BESTÄMMELSER OCH RESTRIKTIONER

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden  - 
MB kap 3

•		 Mark-	och	vattenområden	ska	enligt	3	kap	1	§	i	miljöbalken	användas	för	det	eller	
de ändamål områdena är mest lämpade för med hänsyn till deras beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges den användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning.

•		 Mark-	och	vattenområden	som	har	betydelse	från	allmän	synpunkt	pga	områdenas	
natur- eller kulturvärde eller med hänsyn till friluftslivet ska enligt 3 kap 6 § i miljöbalken 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Kommentar: Lilla Le med omgivning omfattas av riksintresse för naturvård (Länsstyrel-
sen Harmonisering) enligt MB 3 kap 6 §. Dock ej riksintresse för friluftsliv. Föreslagen 
reservvattenledning och dess normala användning bedöms inte skada riksintressena på 
något påtagligt sätt. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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Fig. 4 och 5:  Från Länsstyrelsens GIS-databas. Lilla Le omfattas i norra delen av 
riksintresse för kustturism och friluftslivenligt miljöbalken kap 4:2.  Större delen av Lilla Le 
ingår i område klassat som ”Värdetrakter skog”.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Fig. 6:  Gränser för strandskydd i förhållande till lägesområdet för utredda alternativ (röd markering).

Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i
landet - MB kap 4

•		 De	områden	som	omfattas	av	4:e	kap	MB	är	i	sin	helhet	av	riksintresse	med	hänsyn	
till	de	natur-		och	kulturvärden	som	finns	här.	Ingrepp	får	inte	påtagligt	skada	värdena.
 
Kommentar: Norra och den strandnära delen av Lilla Le är av riksintresse för rörligt 
friluftsliv enligt MB 4:2. Bestämmelserna utgör inte hinder för att utveckla befintliga 
tätorter eller områden med samlad bebyggelse och det lokala näringslivet. Inom dessa 
områden skall dock turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas. 

Föreslagen reservvattenledning och dess normala användning bedöms inte skada riksin-
tressena på något påtagligt sätt. 

•		 Strandskydd: enligt 7 kap 13-18 §§ miljöbalken omfattar land- och vattenom-
rådet vid havet, insjöar och vattendrag upp till 300 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd.	Inom	detta	område	får	inte	byggnader	uppföras	eller	grävningsarbeten	
utföras för sådana byggnader, eller andra åtgärder utföras som kan förhindra allmänhetens 
åtkomst av området eller väsentligen försämra livsvillkoren för djur- och växtarter.
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Syftet	med	strandskyddet	är	att	trygga	förutsättningarna	för	allmänhetens	friluftsliv	och	
att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Kommentar: För Lilla Le gäller strandskyddsbestämmelser, för vilka dispens krävs (se 
fig 6). Dispens kan ges om särskilda skäl föreligger, som är exemplifierade i miljöbalkens 
kap 7 §18c, varav följande är tillämpbara på föreslagen reservvattentäkt i Lilla Le:
 p3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och  
 behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 p4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan  
 genomföras utanför området,
 p5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte  
 kan tillgodoses utanför området, eller
 p6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Om tillstånd för vattenverksamhet erhålls av Mark- och miljödomstolen erhålls dispens 
automatiskt.

•		 Vattenverksamhet: Uppförande,	ändring	mm	av	anläggningar	i	vattenområden	
omfattas av lagen om vattenverksamhet enligt 11 kap 2 och 9 §§ miljöbalken.

Kommentar:  Anläggningar i vattenområde under högsta högvattennivån är i regel till-
ståndspliktig vattenverksamhet. Tillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen. 

3.3  MILJÖMÅL

Reservvattentäkten med tillhörande anordningar bedöms beröra följande regionala  mil-
jömål.

•	 Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald 
eller	möjligheterna	till	allsidig	användning	av	mark	och	vatten.	Inriktningen	är	att	miljö-
kvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kommentar: Någon övergödningseffekt bedöms ej uppkomma i den limniska miljön utav 
anläggningen i vare sig byggnadsskedet eller dess planerade framtida användning.

•	 Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller ut-
vunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Inriktningen	är	att	miljökvalitetsmålet	ska	nås	inom	en	generation.

Kommentar: I Lilla Le råder motorbåtsförbud och inga hittills kända utsläpp har fö-
rekommit i sjön. Anläggande av sjöledningen, som kräver insats av motordrivna fartyg, 
bedöms under normala förhållande och korta anläggningstid inte innebära att några mil-

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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jöfarliga ämnen tillförs sjön. Ett kontrollprogram skall upprättas  för att reglera åtgärder 
vid eventuellt olyckstillbud i anläggningskedet.

•	 Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem 
samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt 
livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en 
god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet 
och välfärd.

Kommentar:  Utläggande av sjöledningen med vikter på bottnen innebär att några kräftor 
kan utnyttja dessa föremål till att skapa nya bohål i underliggande sediment.

Om täkten kommer att utnyttjas intesivt kan en för sjön annars onormal sänkning av 
vattennivån medföra att grundbottenvegetation tillfälligt skadas och att steniga delar av 
bottnen torrläggs där t ex kräftor söker skydd. Djuren drar sig dock ut på större djup i en 
sådan situation för att sökan nya skydd. 
 
•	 God bebyggd miljö:	Städer,	tätorter	och	annan	bebyggd	miljö	ska	utgöra	en	god	
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten	och	andra	resurser	främjas.	Inriktningen	är	att	miljökvalitetsmålet	ska	nås	inom	en	
generation.

Kommentar: Kontinuerlig tillgång till rent dricksvatten är en förutsättning för en häl-
sosam boendemiljö och ett väl fungerande samhälle, vilket säkerställs med utbyggnad av 
en reservvattentäkt. 

3.4 MILJÖKVALITETSNORMER (MKN)

Myndigheter och kommuner skall vid planering och planläggning iaktta miljökvalitetsnor-
mer (MKN) enligt 5 kap miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna  anger de förorenings- eller 
störningsnivåer som människor eller naturen kan utsättas för utan olägenheter av betydelse, 
och som inte får överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt.  

Möjlighet att utnyttja  sjön som reservvattentäkt bedöms nomalt inte medföra att gällande 
miljökvalitetsnormer kommer att överskridas.

MILJÖKVALITETSNORMER - LUFT

Enligt miljöbalkens 5 kap 3§ skall miljökvalitetsnormer beaktas vid planering och plan-
läggning. Det ska säkerställas att föreslagna åtgärder inte medför att reglerna i förordningen 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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om	miljökvalitetsnormer	i	utomhusluft	överskrides.	Miljökvalitetsnormer	finns	för	halter	
av kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM 10, kvävedioxid, bensen och 
ozon).	Halterna	av	kvävedioxid,	bly,	kolmonoxid	och	partiklar	härrör	från	trafik	med	ar-
betsfrodon och arbetsbåtar. Halterna av luftföroreningar utmed vägar/gator kring Lilla Le 
bedöms i huvudsak och under stora delar av året vara relativt låga, men inga mätningar 
är gjorda.

Kommentar:  Anläggning av intagsledningmm och vattentäktens  användning bedöms 
inte medföra att miljökvalitetsnormerna för luft överskrides.

MILJÖKVALITETSNORMER - BULLER

Buller kan dock orsaka sömnstörningar, irritation, stress, huvudvärk, sämre inlärningsför-
måga, högt blodtryck och en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Kommentar:  Buller från grävmaskiner och transportfordon uppkommer tillfälligt under 
anläggningsskedet, men bedöms som acceptabla. Naturvårdsverkets råd skall följas och 
arbeten skall endast få förekomma under normal arbetstid dagtid. Risken är dock minimal 
för några andra bullerstörningar i driftsskedet.

MILJÖKVALITETSNORMER - VATTEN

Vattenmyndigheten	kartlägger	och	beskriver	tillståndet	för	alla	vattenförekomster	i	Sverige.	
För ytvatten anges dels ekologisk status, dels kemisk status. Detta arbete ligger sedan till 
grund för beslut om vilka miljökvalitetsnormer som skall fastställas för respektive område 
och vid vilken tidpunkt de senast skall var uppfyllda. Miljökvalitetsnormerna anger de 
kvalitetskrav som gäller för varje vattenförekomst. 

•		 VATTENFÖREKOMST: Lilla Le EU	SE653789-127667
Normerna för vattenresurser är av målkaraktär och syftar till att en viss vattenkvalitet skall 
uppnås vid en viss angiven tidpunkt i framtiden. Lilla Le omfattas av en sådan miljökva-
litetsnorm.	För	dricksvatten	finns	det	särskilda	krav	som	syftar	till	att	skydda	människors	
hälsa från skadliga effekter av föroreningar i dricksvattnet samt att säkerställa att vattnet 
är hälsosamt och rent.

Kommentar:  Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte överskridas om skyddsåt-
gärder med t ex avskärmning med siltgardin vidtages i samband med nedschaktning av 
ledningen vid landanslutningen. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.5 GÄLLANDE PLANER

•	 Översiktsplan 2003 Dals-Eds kommun anger föjande om Dals-Edsplatån med Lilla Le: 

Dals-Edsformationen	är	en	stor	grusavlagring	och	ingår	i	den	mellansvenska	israndszonen.	
Vid	Ed	är	den	huvudsakligen	utbildad	som	ett	delta.	Dessutom	finns	två	sandmoränstråk	
igenom	deltat.	De	stora	geologiska	och	naturgeografiska	elementen	i	området	är	framför	
allt deltat, randmoränen och den sprickdal, som hela bildningen är avsatt i.
 
Sjön	Lilla	Le	som	är	belägen	cirka	35	meter	över	Stora	Le	har	ett	mycket	klart	vatten	och	
saknar	synligt	avlopp.	Sjön	har	en	värdefull	fiskefauna.	

Naturreservatet	Skansen	har	biologiska	värden.	

Överskådlighet, tydliga former och många detaljer gör området unikt för kvartärgeologisk 
och	naturgeografisk	forskning.

Därtill	finns	 följande	gällande	detaljplaner	 som	berör	Lilla	Le,	men	 inte	 i	den	del	där	
sjöledningen planeras anläggas.

•	 Detaljplanen för nybyggnadsområdet Toppen i samhället nordvästra del innebär att 
ytterligare 150 lägenheter planeras, vilket innebär ett ökat vattenbehov med ca 10 l/s.

•	 DP34 Detaljplan för Ed 2:150 Laga kraft 2014-07-11.

•	 DP22	Detaljplan	för	nordöstra	Äng	Laga	kraft	2004-09-27.
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PROJEKTBESKRIVNING

4  PROJEKTBESKRIVNING
Lille Le planeras att nyttjas som reservvattentäkt i händelse av att den normala vattentäk-
ten av någon olyckshändelse skulle bli obrukbar. För närvarande är vattenbehovet 7 l/s, 
men vi då vattenverket kan komma att kompletteras med någon ytterligare process, ökar 
sannolikt vattenbehovet till 10 l/s. För att processen i verket skall fungera optimalt, så att 
ett fullgott dricksvatten kan levereras omedelbart vid en olycka, är det nödvändigt att en 
viss, reducerad mängd ytvatten från Lilla Le kontinuerligt blandas till grundvattnet och att 
processen anpassas till detta. Lämpligen inblandas kontinuerligt ca 30 % vatten från Lilla Le .

Ett nytt vattenintag förläggs med intaget på ca 20 meters djup. Den sjöförlagda ledningen av 
PE 160 (ytterdiameter160 mm) ansluts till en pumpstation som uppförsett stycke från stran-
den. Vattnet pumpas i en tryckledningav samma dimension till högsta punkten där avluftning 
sker varefter ledningen övergår till en självfallsledning PE 200 fram till Kasens vattenverk. 
Retentatvatten	från	vattenverket	skall	i	första	hand	infiltreras	till	grundvattnet	i	närhet	av	
vattenverket.	Som	en	säkerhetsåtgärd	samförläggs	dock	en	returledning	till	Lilla	Le.	Denna	
har dimensionen PE 110, bottenförläggs, och avslutas ca 50 meter ut från strandlinjen.

Längden på den sjöförlagda delen framgår av beskrivningarna nedan till respektive alternativ.

4.1 ALTERNATIVA LOKALISERINGAR

I	en	tidigare	jämförande	studie	av	tänkbara	alternativ	för	reservvatten,	Sweco	2013-05-31,	
belystes följande alternativ:
 1.  Grundvatten i isälvsmaterial  kring Lilla Le.
 2.  Grundvatten i isälvssediment på längre avstånd från Ed.
 3.   Ytvatten från Lilla Le. 

En lång överföringsledning är mycket kostsam och därför valdes alternativ 2 bort. Efter 
överväganden kring svårigheter att överblicka kostnader och resultat som är förknippade 
med grundvattenundersökningar i områden med mycket komplex geologi valdes även 
alternativ 1 bort. Alternativ 3 framstod som ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ som 
erbjuder en tillräcklig mängd råvatten med bra kvalitet. 

Tre alternativa placeringar (alternativ A-C) av intagsledningen i Lilla Le har studerats och 
redovisas nedan. Alternativ A framstår numera som huvudalternativet.

4.1.1 ALTERNATIV A 

Alternativet	är	beläget	vid	den	befintliga	badplatsen	i	sjöns	sydöstra	del.	Fördelen	med	
läget är att det är lättast att landansluta den sjöförlagda intagsledningen, då schaktning kan 
ske i dalen och utmed vägen som leder ner till badplatsen.

Den	sjöförlagda	ledningsdelen	blir	109	meter	och	får	en	förhållandevis	jämn	profil	ner	till	
ett	intagsdjup	på	20-25	meter.	Schakt	i	vatten	från	strandkanten	är	ca	15-20	meter.
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Alternativ A

Alternativ B

Fig 7-8. Alternativa sträckningar för den sjöförlagda delen i plan och profil.
Alternativ A utgör huvudalternativet.

PROJEKTBESKRIVNING
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En ytterligare fördel med läget för alternativ A är att ledningen vid eventuellt behov kan 
förlängas med ytterligare ca 100 meter utmed en jämn botten för att nå ner till ett intags-
djup på ca 40 meter.

4.1.2 ALTERNATIV B 

Alternativet innebär samma intagsläge som alternativ A men är 39 meter kortare beträf-
fande den sjöförlagda delen, dvs total längd är 70 meter. Nackdelen är svårigheter vid 
både landanslutning och framdragning av ledningen på land. Bergssprängning erfordras. 

4.1.3 ALTERNATIV C  

Sjöledningen	i	alternativ	C	är	belägen	i	en	vik	strax	norr	om	de	båda	övriga	alternativen	
och har den längsta sträckan på drygt 150 meter för att nå ner till djup över 20 meter. Då 
profilen	inte	är	jämn		utan	tvingas	läggas	över	en	tröskel	i	viken,	finns	risk	för	gasbildning		
i	ledningen	där	denna	passeras.	Alternativet	har	därför	uteslutits.	I	likhet	med	alternativ	B		
föreligger också svårigheter vid landanslutning och framdragning av ledningen på land.

ALTERNATIVA UTFORMNINGAR

Alternativ C

Fig 9. Alternativ C för den sjöförlagda delen i plan och profil. En betydande nackdel är att en tröskel på 
bottnen måste passeras.

Tröskel
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5 MILJÖ - NULÄGE OCH KONSEKVENSER

5.1 NATURMILJÖ

Inventering	av	vattenmiljön	i	Lilla	Le	har	genomförts	4	gånger	av	två	olika	konsultföretag	
Medins	Åbiologi	(referens	6)	och	HydroGIS	AB	(referenser	3-5).

5.1.1 LIMNISK MILJÖ

Topografisk beskrivning

Lilla Le är en klarvattensjö med stort vattendjup på 53 meter som bildats i en dödisgrop. 
Vattenmassan har sannolikt god kontakt med grundvattnet i omgivande friktionsmaterial 
och avspeglar därmed grundvattenytan i området.	Sjön	är	indelad	i	två	huvudbassänger	
av en öst-västlig grundrygg med tröskeldjupet 12 m. Norra bassängen är i sin tur indelad 
i två bassänger med största djupen 22 meter (i öster) respektive 19 meter (i väster). Den 
södra bassängen som är den djupaste är också delad i två bassängen. Den södra av dessa är 
minst och har ett största djup på hela 52 meter och den norra mer belägen i sjöns centrala 
del har största djupet på 53 meter.

Det	finns	ett	bräddavlopp,	där	flödet	har	studerats	av	Sweco	i	Vänersborg	(referens	1	och	
2).	Ibland	är	det	i	bruk,	men	under	sommaren	når	sjöns	vattenyta	inte	riktigt	upp	till	nivån	
för bräddning. Medelvattenföringen är beräknad till 50 l/s. Det är möligen också så att 
det	finns	en	koppling	till	grundvattenmagasinet,	men	detta	är	inte	bekräftat.	Avrinningen	
har	också	beräknats	 (modellering)	 sedan	1980-talet	 fram	 till	 år	 2012	 av	SMHI,	 vilket	
framgår av tabell 2. Diagram 1 visar sjöns fysikaliska/kemiska egenskaper med bl a goda 
syreförhållanden ända ner till 20 m djup.

NATURMILJÖ

Diagram 1. Fysikaliska och kemiska vattendata från ytan ner till 20 m djup i Lilla Le.
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NATURMILJÖ
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NATURMILJÖ

Fig 11. Uppmätta djupvärden i Lilla Le. Endast värden innanför den heldragna linjen är gällande. 
Övriga är extrapolerade. Från referens 5.



22

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST 
info@hydrogis.se

HEMSIDA 
www.hydrogis.se

SÄTE
STENUNGSUND

SAMRÅDSUPPLAGA

NATURMILJÖ

Fig 12. Djupkurvor i Lilla Le med 1 m ekvidistanser. Endast linjer innanför den heldragna linjen är 
gällande. Övriga är extrapolerade. Från referens 5.

Limnisk flora och fauna 

Norra	delen	av	sjön	som	har	relativt	flacka	stränder	och	grunda	bottnar	hyser	mer	eller	
mindre täta bestånd med bladvass Phragmites australis på sandiga eller gyttjiga sedi-
ment. Någon sjömätning inom vassbältena har inte kunnat genomföras. Vegetationssam-
mansättningen	i	Lilla	Le	1996	redovisas	i	fig	10.	

Undervattensvegetation	förekom	främst	inom	sjöns	norra	delar.	Alldeles	utanför	bladvas-
sen	fanns	en	zon	med	rosettväxter	där	notblomster	Lobelia dormanna och  braxengräs 
Isoetes lacustris	var	beståndsbildande	(referens	4).	Även	andra	rosettväxter	som	Subularia 
aquatica, Litorella uniflora och har observerats vid ett tidigare tillfälle (referens 3). Mot 
rosettvegetationens djuputbredning ökar påväxten med oönskade trådformade cyanobak-
terier.	Även	trådformade	grönalger	var	beståndsbildande	på	vissa	ställen,	men	inte	i	några	
större eller oroväckande kvantiteter. Mellan ca 5 meter och drygt 10 meters djup förekom 
omfattande vegetationsytor med källmossa Fontinalis antipyretica, som är en både ren-
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NATURMILJÖ

vattens- och kallvattensindikator. Denna art bedöms vara den näst bladvassen vanligaste 
arten.	Ålnate	Potamogeton perfoliatus observerades endast i mindre bestånd i nordväst.

Sjöns	södra	del	har	brantare	stränder	med	berg	som	når	ut	i	vattnet	och	som	även	förekom-
mer synligt i delar av sluttningarna ner mot djuphålorna. Då södra delens stränder till stora 
delar	är	klädd	med	skog	förekommer	ofta	sjunkna	trädstammar	(fig	24-27)	mellan	stran-
den	och	sluttningen	mot	djupbassängerna.	Svampdjur	Ephydatia fluviatilis observerades 

på	friliggande	bergsytor	och	trädgrenar	(fig	27-28.	Även	bottnar	med	sten	och	stenblock	
förekommer här och var, men mest på grundare vatten nära stranden.

Djupbassängerna	är	täckta	med	lös	ljusgrått	finsediment,	som	förefaller	vara	väl	syresatt	
i	förhållande	till	det	stora	vattendjupet	(fig	14-23).	Vid	undersökningstillfället	förekom	
ett	termoklint	språngskikt	på	30	meters	djup	(syns	som	en	svag	horizontell	blå	linje	i	eko-
grammet	fig	13).	Även	på	7-8	meters	djup	förekom	ett	liknande	men	kraftigare	och	mer	
vertikalt	utbrett	skikt.	På	ett	ställe	kunde	dock	mindre	fläckar	med	svavelbakterier	Beg-
giatoa alba	observeras	(fig	29),	vilket	tyder	på	förmultning	av	organiskt	material.	Oftast	
var	sedimentbottnen	anmärkningsvärt	fri	från	multnande	växtdelar	(fig	16-19),	men	här	
och	var	förekommer	ett	och	annat	löv	på	sedimentytan	(fig	20).	

Bottnarna	med	berg,	sten	och	trädstammar	bedöms	värdefulla	för	fisk	och	flodkräftor	As-
tacus fluviatilis som uppger förekomma i sjön och som hittills undgått kräftpest. Bottnarna 
med vassar i nordost till nordväst är attraktiva för främst gädda, abborre och deras normala 
bytesfiskar.	Någon	inventering	av	ingående	fiskarter	i	sjön	har	inte	gjorts,	men	det	kunde	
konstateras	att	stora	mängder	med	större	fisk	uppehöll	sig	i	sjöns	djuparedelar	och	under	
”termoklin	2”,	vilket	syns	som	paraplyformade	ekon	i	ekogrammet	i	fig	13.

Fig 13. Ekogram med förekomst av fisk samt två språngskikt (termokliner) i Lilla le.
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Vattenflöde per månad i m3/s (modellerat) för Utloppet av
 Lilla Le (SE653821-127646)
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1981 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1
1982 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1
1983 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
1984 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1
1985 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1
1986 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1
1987 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0
1988 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0
1989 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1991 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
1992 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1
1993 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1
1994 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1
1995 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1
1997 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1
1999 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1
2000 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1
2001 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
2003 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1
2004 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1
2005 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1
2006 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1
2007 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1
2008 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2009 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1
2010 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0
2011 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1
2012 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1

Intressant	är	att	inom	termoklin	1	med	sannolikt	ansamlingar	av	växt-	och	djurplankton	
förekommer	också	fisk.	Syrevärdenas	höjning	inom	detta	skikt	tyder	på	aktiv	fotosyntes	
från växtplankton.

Skiktet	mellan	de	båda	termoklinerna	saknar	däremot	i	stort	sett	fisk,	dvs	mellan	djupen	7-
30	meter.	I	de	djupare	delarna	förekommer	måttligt	med	ishavsrelikten	och	pungräkan	
Mysis relicta (fig	21),	som	utgör	huvudsaklig	basföda	för	framför	allt	det	unika	bestånd	
med	röding	som	finns	i	sjön.

Avsökning	längs	östra	sidan	med	högupplösande	sidescan	sonar	(1000	kHz)	gav	inga	ekon,
som	spontant	tyder	på	avvikande	bottenstrukturer.	I	figurerna	30	och	31	redovisas	avsnitt	
där ekon från berg, sten och grenar mm förekom. 

Tabell 2. Beräknad avrinning från Lilla Le. Från SMHI och VISS.

NATURMILJÖ
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Sammansättningen	av	planktonfloran	(referens	6)	i	Lilla	Le	visar,	dels	på	arter	som	föredrar	
näringsfattiga förhållanden t ex Bitrichia chodati och Willea irregularis, dels på arter som 
mer näringsgynnade som cyanobakterierna Anabaena circinalis, Planktothrix agardhi, 
kiselalgen Fragilaria crotonensis, grönalger Pediastrum duplex och Staurastrum pingue.
  
Bland planktonfaunan  (referens 6) dominerade hoppkräftor Copepoda under våren medan 
hinnkräftor Cladocerer som Bosmina sp. och Daphnia galeata förekom under hela året. 
 
Bottenfaunan	undersöktes	1996	(referens	6).	 I	djuphålan	förekom	7	olika	 taxon,	varav	
fjädermygglarven Heterotrissocladus sp. indikerar mycket näringsfattiga förhållanden och 
fåborstmasken Stylodrilus heringianus, som tyder på goda syreförhållanden i bottenvattnet.    

Antalet	 lokaler	med	flodkräftor	Astacus astacus	 i	Sverige	är	nu	uppskattningsvis	 färre	
än 1000, att jämföra med de över 30 000 lokaler som fanns i början av 1900-talet. Lilla 
Le	utgör	en	av	dessa	lokaler	i	Sverige	där	flodkräftor	fortfarande	förekommer.	Arten	har	
i	huvudsak	minskat	till	följd	av	kräftpest	som	drabbade	Sverige	1907.	I	dagsläget	sprids	
kräftpesten huvudsakligen genom olagliga utsättningar av signalkräftor, som alltid är bärare 
av	kräftpest.	Som	en	följd	av	den	kraftiga	tillbakagången	är	flodkräftan	klassad	som	Akut	
Hotad (CR) sedan 2010 i den nationella rödlistan för hotade djurarter 

På	flera	ställen	 i	 sjöns	grundare	delar	finns	steniga	bottnar	som	gynnar	beståndet	med	
flodkräfta.	Även	trädstammar	som	ligger	på	bottnen	(fig	34-37)	är	attraktiva	gömställen	
för	både	kräftor	och	fisk.	

För bevarandet av kräftpopulationen i Lilla Le har Kräftskötselområdet Lilla Le bildats 
(referns	 9)	 och	 utarbetat	 en	 förvaltningsplan	 för	 att	 tillsammans	med	fiskerättsägare,	
ortsbor,	fiskare,	myndigheter	m	fl,	 bedriva	 arbete	med	bevara	och	utveckla	 det	 lokala	
flodkräftbeståndet.	Ett	kräftskötselområde	är	ett	specifikt	utpekat	område	där	flodkräftor	
förekommer	och	har	mycket	goda	förutsättningar	för	ett	framtida	kräftfiske.	Lilla	Le	är	
ett sådant område. 

Fiskfaunan	är	rikligt	representerad	och	utgörs	av	följande	fiskarter:	gädda,	abborre,	röding,	
lake,	siklöja,	nors	och	mört.	Som	framgår	av	ekogrammet	i	fig	13	så	förekommer	rikligt	
med	både	större	och	mindre	fisk	i	djupvattnet	mellan	bottnen	och	en	temoklin	på	ca	30	m	
djup.	Dessutom	förekommer	fisk	inom	den	övre	termoklinen	på	cs	5-8	m	djup.	Förekom-
sten	av	fisk	ovanför	botten	i	djupområdet	är	sannolikt	att	huvudfödan	utgörs	av	de	små	
pungräkorna Mysis relicta som	finns	här.	

Beståndet med röding är särskilt intressant och bevarandevärt. Det är välkänt bland orts-
befolkningen att rödingen leker årligen inom det utlagda erosionsmaterialet nedanför 
hopptornet i sjöns nordöstra del.

NATURMILJÖ
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5.1.2 KONSEKVENSER - LIMNISK MILJÖ

En reservvattentäkt innebär principiellt att uttag av vatten sker i samband med att den 
ordinarie	vattentäkten	blivit	obrukbar	eller	otillräcklig.	Särskilt	i	första	scenariot	inträffar	
det mycket sällan eller helst inte alls, medan vattenbrist däremot kan uppkomma i samband 
med extrem torka och eller i kombination med oväntad stor tillströmning av sommarturister.

För att kunna hålla en reservvatteledning i beredskap, behövs emellertid ett visst kontinu-
erligt	miniflöde	genom	ledningen.	I	det	här	aktuella	fallet	kommer	vatten	från	Lilla	Le	att	
tappas med 4,2 l/s, vilket motsvarar ca 2,5% av medelavrinningen i juni under perioden 
1981-2012. När avrinningen är noll, vilket under värsta scenario inträffar under juni i 97% 
av alla år enligt tabell 2, kommer all avtappning att medföra en sänkning av sjöns vattenyta 
med 10 mm under 32 dygn, förutsatt att inget regn faller under den tiden. 

En värsta torrsommar utan regn i ca 3 månader skulle då sänka sjöns nivå med 3 cm 
genom endast underhållstappning. Om dessutom reservvattentäkten skall utnyttjas kan 
flödet	komma	att	ökas	till	12,5	l/s	då	ca	20%	av	råvattenmängden	avgår	som	retentat	vid	
membranfiltrering	 i	 vattenverket.	 Sänkningen	 av	 sjöns	 nivå	 kommer	 då	 under	 samma	
förhållande att uppgå till drygt 10 cm. 

En sänkning av normalvattenståndet till ett par decimetrar eller mer får vissa konsekvenser 
för	sjöns	grundaste	delar	-	ju	grundare	och	flackare	stränder	ju	större	yta	påverkas:

•	 Vågor	kommer	att	erodera	ut	de	finare	partiklarna	i	rådande	vattenlinje,	vavid	dessa	
successivt	kommer	att	förflyttas	längre	nedåt,	dvs	utbredningen	av	erosionsmaterial	
intill strandlinjen kommer att få en något större vertikal utbredning, vilket möjligen 
kan förändra vissa växters utbredning t ex rosettväxter, starr och sjöfräken. 

•	 Inom	den	torrlagda	zonen	kan	känsligare	undervattensvegetation	torka	ut,	men	då	de	
flersta	växterna	har	en	betydligt	större	vertikal	utbredning	kommer	dessa	sannolikt	att	
anpassas	till	kommande	vattenståndsvariationer.	Inom	den	torrlagda	delen	uppkommer	
givervis en kraftig temperaturväxling jämfört med då bottnen låg under vatten, vilket 
de	flesta	djur	och	växter	som	lever	här	inte	tål.	

•	 Många mindre vattenlevande djur lägger sin rom på grundväxande vattenvegetation 
      t ex mollusker, varvid en hel del rom kommer att förstöras vid en nivåsänkning.

•	 Där vegetation med bladvass, näckrosor och nate förekommer har denna förändring 
emellertid mindre betydelse. Möjligen kommer bladvassen att breda ut sig allt mer. 
Vattenområdet kommer då att få ett mer igenväxt utseende. Bladvassen medverkar inte 
heller till någon större mångformighet i vattenmiljön. 

 

NATURMILJÖ
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5.1.3 LANDMILJÖ

Lilla Le omges på alla sidor av samhällsbebyggelser och vägar men åtskiljs delvis i södra 
delarna	av	smala		bergiga	skogsområden	vilket	framgår	av	fig	3.	Två	anordnade	badplatser	
med	sandständer	finns	vid	sjön	en	i	nordsost	med	ett	hopptorn	och	en	i	sydost.	

 

NATURMILJÖ
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5.2 KULTURMILJÖ 

Avsökning	i	vatten	längs	östra	sidan	med	högupplösande	sidescan	sonar	(1000	kHz)	gav	
inga ekon, som spontant tyder på arkeologiska fynd. De få föremål som observerades var 
sjunkna	träd	från	strandkanten,	vilket	är	vanligt	på	insjöars	bottnar	(se	fig	31-32).

Alternativ	A	kan	genomföras	utan	att	kända	fornlämningar	på	land	berörs	(fig	30).	Den	
närmaste fornlämningen är belägen på land nordost om landanslutningen. Lämningen utgörs 
av	en	f	d	skans,	som	också	ingår	i	område	utpekat	som	kulturmiljö	av	länsstyrelsen	(fig	33).

Alternativen B och C kan däremot komma att beröra fornlämningsområden och kulturmiljö 
när anslutande ledning från land skall schaktas ner i marken. Av denna anledning bedöms 
alternativen B och C som mindre lämpliga. 

KULTURMILJÖ

Fig 30. Kända fornlämningar enligt länsstyrelsens databas VISS.
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KULTURMILJÖ

Fig 31. Bilder från Sidescan sonar från Lilla le.
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KULTURMILJÖ

Fig 32. Bilder från Sidescan sonar från Lilla le.
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5.3 LANDSKAPSBILD

Den enda förändringen av landskapsbilden sker i samband med anläggningsabetet för 
sjöledning samt ledningsläggning på land. Från 3-4 meters vattendjup och på land måste 
ledningen schaktas ner i marken, vilket kommer att synas med dels schakt dels upplagda 
massor vid sidan. Efter avslutad ledningsläggning och tryckprovning återställs schaktet 
till omgivande marknivå och besås med gräs, där så är lämpligt.

Skylt	med	texten	RÖR	kommmer	eventuellt	att	sättas	upp	på	stranden,	men	är	inte	alldeles	
nödvändigt	då	trafik	med	motorbåtar	inte	får	förekomma.		

5.4 FRILUFTSLIV

Då grävning för ledningsschakt i alternativ A sker vid södra badplatsen kommer en del av 
gräsbelagda ytor att skadas och även sandytorna vid strand och ut i vattnet. Det är av största 
vikt att när arbetet med ledningen är klart, så skall markytorna återställas till ursprungligt 
skick och besås med lämplig gräsfröblandning. Tidigare sandstrand och sandbotten skall 

FRILUFTSLIV

Fig 33. Utpekade kulturmiljöer enligt länsstyrelsens databas VISS.
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NATURRESURSER

också återfyllas med lämplig sand i tillräckligt skikt, så att inte leriga massor kan blottas 
inom badet. 

Allmänheten har alltjämt full tillgänglighet till strand och vatten även när anläggningen 
är färdig och tagits i bruk. 

5.5 NATURRESURSER

Lilla Le utgör värdefullt skyddsområde för vattentäkt. Alternativen A, B och C, inte att 
påverka vattenkvaliteten negativt i bruksskedet.

5.6 BOENDEMILJÖ

Boendemiljön i Dals-Ed med omnejd förbättras på så sätt att invånarna får en säker tillgåmg 
på dricksvatten med hög kvalitet även i händelse av att de båda ordinarie täkterna skulle 
bli obrukbara i samband med någon olyckshändelse. En reservvattentäkt är i en sådan 
situation en förutsättning för att samhället skall kunna fungera normalt.

Se	även	kapitel	5.7.
  

5.7 SÄKERHETSFRÅGOR

Människors hälsa och säkerhet är centrala frågor att belysa vid arbete med miljökonsevens-
beskrivningar. Många mänskliga aktiviteter leder till påverkan på miljön, människors hälsa 
och säkerhet - direkt eller indirekt. Det handlar om t ex utsläpp till luft och vatten, elektro-
magnetiska fält, buller och andra störningar i boendemiljön. Hälsa är att ha ett psykiskt och 
fysiskt	välbefinnande.	I	miljöbalken	är	olägenhet	för	människors	hälsa	ett	grundläggande	
begrepp.	Säkerhetsaspekten	handlar	om	såväl	trafikmiljösäkerhet	som	upplevd	trygghet.

Lilla Le är i egenskap av, dels skyddsområde för vattentäkt, dels bestånd med röding och 
flodkräfta,	en	mycket	värdefull	naturresurs	som	måste	skyddas.	Olyckstillbud	med	anlägg-
ningsmaskiner kan i anläggningsskedet medföra oavsiktliga utsläpp av drivmedel, smörj- 
och hydrauloljor, kylvätska mm, vilka kan orsaka stor skada på denna resurs. Hantering 
av sådana incidenter måste ske inom ramen för ett kontrollprogram, som skall upprättas 
och godkännas av tillsynsmyndigheten innan arbetena kan påbörjas.

Grumling av vattnet i anläggningsområdet kan utan siltgardin inte undvikas när ledningen 
skall schakas ner i strandkanten och ut till 3-4 meters djupnivå. Grumlingen bedöms sprida 
sig	till	de	djupare	nivåerna	med	viss	spridning	inom	de	termokliner,	som	finns	utbildade	
vid det tillfället.Grumlingen bedöms avklinga efter ett par dygn. Grumlande arbeten måste 
undvikas vid tiden när rödingens lek pågår samt innan yngelkläckningen är fullbordad.
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Kraven	enligt	dricksvattendirektivet	har	genomförts	i	Sverige	framför	allt	genom	Livsme-
delsverkets	dricksvattenföreskrifter	(SLVFS	2001:30).	I	7	§	i	föreskrifterna	anges	det	vilka	
krav som gäller för dricksvatten. Dessa krav avser kvaliteten på dricksvattnet efter rening, 
det vill säga inte råvattenkvaliteten i vattenförekomsten. Dessa kvalitetskrav gäller alltså 
som komplement till de övriga kraven på yt- eller grundvattnets kvalitét.

5.8  GEOLOGI

Isälvsavlagringen	kring	Lilla	Le	bildades	 i	samband	med	 inlandsisens	avsmältning	för	
11 000 år sedan. Huvuddelen är ett delta i strikt bemärkelse, som omgärdar södra delen 
av	Lilla	Le.	Deltaplatån	 är	flack	på	nivån	 ca	+155.	Tvärs	 sjöns	 södra	del	 sträcker	 sig	
en	ändmorän	(se	fig	3	och	12).	I	deltats	norra	del	höjer	sig	marken	och	Eds	centrum	är	
beläget	på	ytterligare	en	ändmorän.	Den	norra	delen	stupar	brant	ned	mot	Stora	Le,	vars	
yta	ligger	ca	50	meter	under	ändmoränens	överyta.	Sänkan	i	Lilla	Le	kan	även	tolkas	vara	
en dödisgrop i ett enhetligt delta. Med kännedom om landhöjningens hastighet har deltat 
sannolikt utbildats under minst 100 år.

GEOLOGI

Fig 34. Utdrag ur SGUs geologiska karta. De kommunala vattentäkterna i Edsbräckan och Kasen är 
markerade med blå punkter.
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Omgivande	geologiska	formationer	kring	Lilla	Le	redovisas	i	SGUs	geologiska	karta	fig	
34.	Isälvssediment	är	den	dominerande	jordarten	kring	Lilla	Le.	Därutöver	finns	också	
moränbildningar	 i	 öster	 och	nordväst.	 Innanför	 södra	 badviken	där	 sjöledningen	 skall	
landanslutas	finns	markering	för	berg.			

5.9  KOMMUNIKATIONER

Under	anläggningstiden	kan	gångväg	och	Södra	moränvägen	behövas	spärras	av	temporärt	
och kortvarigt i samband med schaktningsarbetet för vattenledningen. Länsväg 164/168 
kan då utnyttjas i stället.

Inga	övrig	kommunikationsproblem	förväntas	uppkomma	till	följd	av	anläggningen.

5.10  MÖJLIGA ÅTGÄRDER

I	samband	med	schaktning	i	vatten	vid	landanslutning	kan	med	fördel	siltgardin	användas	
för att begränsa spridning av grumligt vatten. Ett alternativ är att använda teknik med styrd 
borrning för att komma ut på 3-4 m djup. Detta förutsätter dock att inget berg är i vägen 
för	borrningen.	Den	geologiska	kartan	(fig	34)	anger	att	berg	kan	finnas.	Bottenförläggning	
av den viktade ledningen medför ingen nämnvärd grumling.

En processteknisk lösning där reservvattnet endast utnyttjas om en händelse inträffar som 
förorenar det normala råvattnet, är sårbar. Tiden till dess att ett godkänt dricksvatten kan 
produceras är då ofta alltför lång. Det är därför lämpligt att, oavsett vilket reservvattenal-
ternativ som väljs, utforma processen så att reservvattnet hela tiden utnyttjas för dricksvat-
tenproduktion tillsammans med de övriga täkterna. Förslagsvis utformas anläggningen så, 
att	cirka	en	tredjedel	av	råvattenflödet	normalt	hämtas	från	Lilla	Le	,	d	v	s	4,2	l/s	eftersom	
20% avgår som retentat i verket.

 
5.11  NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet innebär att Lilla Le inte utnyttjas som reservvattentäkt, varvid annan vat-
tentäkt	måste	sökas	och	utredas.	Sannolikt	blir	det	Stora	Le	som	blir	aktuell.	

Det är möjligt att grundvatten från de geologiska avsättningarna kan nyttjas, men det 
innebär	att	omfattande,	kostnadskrävande	undersökningar	måste	genomföras.	Sannolikt	
finns	hydraulisk	kontakt	mellan	Lilla	Le	och	omgivande	avsättningar.	I	princip	innebär	
detta att ett uttag ur Lilla Le kan betraktas om ett uttag ur en brunn med mycket stor di-
ameter.	Möjligen	kan	Stora	Le	användas	som	råvattentäkt	men	detta	innebär	en	betydligt	
längre överföringsledning och är därför en mer kostsam lösning. Dessutom är det känt att 
landområdet	och	sedimenten	i	södra	delen	av	Stora	Le	innehåller	förhöjda	halter	dioxin	
till följd av sågverksverksamhet.

KOMMUNIKATIONER
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Nuvarande förhållanden avseende både landmiljön utmed stranden och vattenmiljön med 
vassbälte, undervattensvegetation, fauna och olika bottentyper kan därför förväntas bli 
oförändrade.

6 BYGGTID 
Anläggande av vattenvattenledning med tillhörande anordningar, som innebär moment 
med grävarbete i strandkanten beräknas ta ca 1månad. Grumlande arbete i vatten bör ej 
utföras under perioden när rödingen leker och tills rommen är kläckt.
 

7 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL  
En visuell uppföljning av hur bottnen påverkats inom de grunda områdena beträffande 
sedimentkaraktär	och	utveckling	av	undervattensfloran	kan	förslagsvis	ske	efter	5	år.

Om	reservvattentäkten	utnyttjas	mer	än	underhållsflödet	så	rekommenderas	en	kontroll	
inom ett år. 

8 AVVECKLING
Ledningen med vikter kan tas bort och materialet bortforslas. Polyeten ger vid förbränning 
endas koldioxid och vatten. Ledningsschakt kan därefter fyllas igen för utjämning till 
omgivande	bottennivåer.	Se	även	kap	5.4.

BYGGTID



38

ADRESS
Ödsmåls industriväg 2
444 95 ÖDSMÅL

TELEFON
0303-656 90

ORG. NR
556553-2974

FAX
0303-773 420

E-POST 
info@hydrogis.se

HEMSIDA 
www.hydrogis.se

SÄTE
STENUNGSUND

SAMRÅDSUPPLAGA

9 SAMRÅD

Samråd	skall	enligt	6	kap	i	miljöbalken	ske	med	Länsstyrelsen,	tillsynsmyndigheten	samt	
enskilda	som	kan	antas	bli	särskilt	berörda.	Syftet	med	samrådet	är	att	förbättra	besluts-
underlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts 
skall redovisas i en samrådsredogörelse samt inarbetas i MKBn. 

SAMRÅD
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10 SAMMANFATTNING
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är upprättad inför prövning av vattenverksamhet 
enligt miljöbalkens kap 11 beträffande utnyttjande av sjön Lilla Le som reservvattentäkt i 
det fall den ordinarie dricksattentäkten skulle bli obrukbar i samband med t ex ett olyck-
stillbud. Lilla Le, med drygt 50 meters djup, är en liten men äkta källvattensjö med klart 
vatten i Dals-Eds kommun i Dalsland.

Tre alternativa lägen för intagsledningen för reservvatten har utretts varav alternativ A är 
huvudalternativet.	Från	stranden	av	den	befintliga	badplatsen	i	sydost	läggs	på	bottnen	en	
109 m lång ledning av polyeten (160 mm diameter) försedd med betongvikter. Ledningen 
schaktas ner i marken/bottnen på land och ut i vattnet till 3-4 m djup, varefter badplatsen 
återställs	till	ursprungligt	skick	med	sand	och	gräsmatta.	I	samma	ledningsgrav	läggs	en	
klen	ledning	för	återföring	av	retentatvatten	från	vattenverket.	I	första	hand	skall	dock	
retentatvattnet	infiltreras	till	grundvattenmagasinet	kring	vattenverket.

En processteknisk lösning där reservvattnet endast utnyttjas om en händelse inträffar som 
förorenar det normala råvattnet, är sårbar. Tiden till dess att ett godkänt dricksvatten kan 
produceras är då ofta alltför lång. Det är därför lämpligt att, oavsett vilket reservvattenal-
ternativ som väljs, utforma processen så att reservvattnet hela tiden utnyttjas för dricks-
vattenproduktion tillsammans med de övriga täkterna. Förslagsvis utformas anläggningen 
så,	att	cirka	en	tredjedel	av	råvattenflödet	normalt	hämtas	från	Lilla	Le.	

I	sjön	finns	värdefulla	bestånd	med	flodkräfta	och	framför	allt	röding,	som	har	en	känd	
lekplats vid norra badplatsen. Grumlande arbeten i sjön skall därför inte ske från och ned 
när rödingen leker och tills rommen är kläckt. 

En fungerande reservvattentäkt är en värdefull säkerhet för de boende i kommunen.

Ödsmål 2015-11-19

HydroGIS AB

Lars-Harry Jenneborg
 biolog

ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING
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