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Bakgrund 

Holmsvedens vattentäkt svarar för vattenförsörjningen till ca 150 boende i Holmsveden, 

beläget ca 4 mil sydväst om Söderhamn i Söderhamns kommun, figur 1. Vattenberedning 

sker vid Holmsvedens vattenverk beläget strax SSV om samhället (figur 1). Råvattnet 

baseras på grundvatten som tas från en grävd brunn och en bergborrad brunn. De två 

brunnarna benämns i kommande text som Källan och Bergbrunnen. De båda brunnana 

ligger ca 900 meter från vattenverket, brunnarnas lägen visas i en karta i Bilaga A figur A1. I 

detta samrådsunderlag redovisas inte uttagsbrunnarnas lägen eller vattenverkets 

lokalisering och koordinater eftersom informationen av sökanden bedömts som känslig. En 

sekretessklassad bilaga har därför tagits fram där kartor med brunnslägen och tabell med 

koordinater visas. Bilagan skickas som ett separat dokument till berörda parter som 

förutsätts hantera den med sekretess. 

Den specifika vattenförbrukningen under normalproduktion uppgår i nuläget till 153 

L/person/dygn. Inklusive vattenåtgång vid vattenberedningen beräknas det totala 

normalbehovet uppgå till ca 35 m3/d (0,4 L/s). Det maximala vattenbehovet under ett 

enskilt dygn beräknas uppgå till ca 98 m3/d (1,1 L/s). Ingen ökning förväntas av detta behov. 

I nuläget saknas vattendom för Holmsvedens vattentäkt och kommunens VA-huvudman 

Söderhamn Nära ansöker därför om tillstånd vid mark- och miljödomstolen enligt 

miljöbalken kap 11 för bortledande om grundvatten från Holmsveden, fastigheterna 

Härnebo 2:50 och 2:92. Söderhamn Nära har rådighet för vattentäkten på Härnebo 2:50 

genom servitut från markägaren och kommunen äger fastigheten Härnebo 2:92. Inom 

ramen för föreliggande ansökan planeras inga nya uttagsbrunnar eller andra anläggningar. 
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Figur 1. Översiktskarta med Söderhamn och stationssamhället Holmsveden utmarkerat. 

Summering av genomförda undersökningar 

I samband med anläggandet av gemensamma vatten- och avloppsanläggningar för 

Holmsvedens samhälle i slutet av 1950-talet utfördes undersökningar i syfte att anlägga ny 

vattentäkt. Fram till dess utgjordes vattenförsörjningen i samhället av enskilda brunnar. 

Undersökningarna utfördes i första hand i syfte att hitta grundvattenförekomster i jordlager 

och i andra hand grundvattenförekomst i berg. Undersökningarna bestod av kartstudier, 

fältrekognoseringar, markundersökningar och en längre provpumpning i det som sedan 

kom att bli en av uttagsbrunnarna, för den ursprungliga vattentäkten. 

Vid inrättandet av nuvarande vattenskyddsområde 1984 sammanställdes information om 

områdets geologiska förhållanden, dock utfördes inga nya undersökningar vid denna 

tidpunkt utan området beskrevs då utifrån jord- och berggrundskartan. 

Då det i föreliggande ansökan inte planeras några nya uttagsbrunnar eller byggnation av 

nya anläggningar och heller inga förändringar förväntas i uttag så har inga nya 

undersökningar utförts. Istället har resultat från ovan nämnda undersökningar gåtts igenom 

och summerats. Utöver denna genomgång har även uppdaterad kartinformation från 

Lantmäteriverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU), data från SMHI’s 

väderstationer i närheten samt en fältrekognosering som genomfördes under våren 2020 

använts som underlag till den beskrivningen av grundvattenförhållanden som ges i följande 

text. Information gällande dricksvattenproduktionen i Holmsvedens vattenverk har erhållits 

av Söderhamn Nära. 
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Grundvattenförhållanden 

Holmsvedens vattentäkt, Källan och Bergbrunnen, ligger inom Härnbosjöns 

avrinningsområde som mynnar i Härnbosjön, figur 2. Väster om Sagberg och söder om 

Härnbosjön sträcker sig en dalgång, i vilken det går en större sprickzon i berget. Dalgången 

lutar från söder ner mot sjön och är ca 1,6 km lång. Enligt berggrundskartan består 

berggrunden i området av leptit eller leptitgnejs. Dalgångens högsta punkt ligger på ca 100 

m ö h och sjön ligger på en nivå av ca 82 m ö h. Då det inte finns några större sprickzoner 

som går i dagen i de två brunnarnas tillrinningsområde (som visas i figur A2 bilaga A) kan 

man anta att inströmningsområden för grundvatten är lokaliserade till lokala höjder inom 

tillrinningsområdet och grundvattenutströmning sker i lokala sänkor. 

Nedanför Sagbergs västra sluttningar finns ett flertal källor som mynnar i Källans 

tillrinningsområde. En bit upp på Sagberg finns stora infiltrationsytor, bland annat ett större 

klapperstensfält med god potential för grundvattenbildning. Grundvattenförekomsten i 

Holmsveden har av SGU klassats som att den har god kvantitativ och kemisk status. 

 

Figur 2. Härnbosjöns delavrinningsområde inom vilket de aktuella vattentäkterna ligger.  

I figur 3 visas SGUs jordartkarta över området. Delavrinningsområdet till Härnbosjön inom 

vilket de två brunnarna ligger domineras av morän, svallsediment och lera. Det förekommer 

även ett torvområde i de lägre belägna delarna av området. Hela tillrinningsområdet för 

Källan domineras av morän och den genomsnittliga strömningshastigheten har uppskattats 

till 4-15 m/d, vilket är ett relativt högt värde men detta kan härledas till att den övre delen 
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av moränlagret är ursvallad. Källan, som har ett djup av 5 m, är lokaliserad i en grus- och 

sandackumulation i en naturlig kallkälla. Enligt SGUs jorddjupsmodell är medeljorddjupet i 

Källans tillrinningsområde 17 m, vilket dock är väsentligt större än de jorddjup som noterats 

i undersökningarna som utfördes på 1950-talet där jorddjupen uppges vara i 

storleksordningen 5 m. 

Tillrinningsområdet för den bergborrade brunnen domineras av postglacial sand, svallgrus 

och morän. Vid anläggandet av bergbrunnen noterades ett jorddjup på 2 m och materialet 

klassades som moränlera. Enligt SGUs jorddjupsmodell är jorddjupet inom 

tillrinningsområdet i medeltal ca 13 m, även detta väsentligt större än de lokala 

observationer som gjorts vid undersökningar i området. 

Den platsspecifika informationen över de hydrogeologiska egenskaperna i berget är mycket 

begränsad. Det finns ingen information från provpumpningar som gjorts vid 

brunnsborrningen. Dock testades brunnen genom blåsning vid anläggandet och ett flöde på 

3 500 L/h noterades. Vid Bergbrunnen har man noterat en vattenförande sprickzon på 34 m 

djup. Hydrauliska egenskaper för denna finns dock inte angivna i det material som finns att 

tillgå från brunnsborrningen. 

I den övergripande vattenbalansen för området baserat på data från SMHI uppgår 

nederbörden till nederbörd 736 mm/år, evapotranspirationen till 400 m/år och avrinningen 

till 336 mm/år. Enligt översiktliga modellberäkningar utförda på uppdrag av SGU varierar 

grundvattenbildningen mellan 311 och 384 mm i området beroende på jordart. För 

finmaterial uppskattas den till 311 mm, för grovmaterial 384 mm och för moränområden till 

330 mm. Detta stämmer väl med den uppskattade avrinningen baserad på data från SMHI 

som anges ovan. Då uppgifter från provpumpningar saknas för bergbrunnen så uppskattas 

grundvattenbildningen till berg i detta område vara ca 10 % av grundvattenbildningen till 

jord. Enligt jordartkartan (figur 3) består tillrinningsområdet för Bergbrunnen av 70 % sand 

och grus och av 30 % morän och utifrån det kan grundvattenbildningen till Bergbrunnen 

uppskattas vara 37 mm/år. Tillrinningsområdet för Källan domineras helt av morän och har 

således en uppskattad grundvattenbildning på 330 mm/år. Tillrinningsområdena för Källan 

och Bergsbrunnen, avgränsade utifrån lantmäteriets höjdmodell, visas i figur A2, Bilaga A. 
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Figur 3. Jordarterna inom Härnbosjöns delavrinningsområde där de två grundvattenuttagen  

Källan och Bergbrunnen är belägna. 

 

Planerad vattenverksamhet 

Det saknas idag vattendom för de två uttagsbrunnar som utgör vattentäkt för Holmsveden. 

Kommunen söker därför tillstånd för bortledning av grundvatten från vattentäkten i 

Holmsveden till en mängd sammanlagt uppgående till årligen i medeltal 35 m3/d (0,4 L/s), 

dock högst 98 m3/d (1,13 L/s) under ett och samma dygn. Under normala driftförhållanden 

planeras båda vattentäkterna användas men hela vattenmängden skall också kunna tas från 

en och samma uttagsbrunn.  

Grundvattenbortledningen sker från Källan på fastigheten Härnebo 2:92 och Bergbrunnen 

som ligger på fastigheten Härnebo 2:50. 

Då vattentäkten i Holmsveden med befintliga brunnar varit i drift sedan 1990-talet bedöms 

förutsättningar föreligga för ett fortsatt hållbart vattenuttag av samma storlek. De 

investeringar som gjorts med kompletterande reningssteg i vattenverket i Holmsveden ger 

ett vatten av god kvalitet till samhällets invånare. Till följd av den ändrade reningsprocessen 

har vattenförbrukningen ökat under de tre senaste åren jämfört med tidigare. Kapaciteten i 

de två brunnarna har varit tillräcklig för detta ökade uttag. Uttaget i den planerade ansökan 

baseras därför på de uttag som gjorts under de senaste tre åren. Vattenbehovet förväntas 

inte öka.  
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Lokalisering 

Holmsveden vattentäkt är belägen ca 1 km sydost om Holmsveden stationssamhälle, figur 

2. Det finns inga andra allmänna vattentäkter i det delavrinningsområde som vattentäkten 

är belägen i. 

Källan anlades på 1960 talet och dess lokaliseringen föregicks av hydrogeologiska 

fältrekognoseringar och undersökningar. Ett antal platser undersöktes och den plats som nu 

utgör uttagsbrunnen Källan uppvisade mest gynnsamma förhållanden både vad gäller 

kapacitet och grundvattenkvalitet. Uttagsbrunnen är placerad i en naturlig kallkälla. 

Bergbrunnen anlades på 1990-talet och ersatte då en borrad brunn som låg vid 

vattenverket (Bilaga A figur A1). Då ny brunn skulle anläggas sökte man lämplig placering i 

närheten av Källan. Det finns ingen information tillgänglig kring hur lokaliseringen av 

bergbrunnen gick till. Lokala topografiska och hydrogeologiska förhållanden kring brunnen 

samt närhet till befintlig vattenledning och väg kan antas ha styrt placeringen. Ur 

grundvattenskyddssynpunkt är lokaliseringen gynnsam då potentiellt förorenande 

verksamheter i stort saknas i området. 

Vattentäkten i Holmsveden ligger inom ett område som klassats som riksintresse för 

naturvård, Sagberg, figur 2. Motivet till detta är framförallt Sagbergs geologi med t ex 

klapperfält och blockgrottor. Vidare är områdets flora rik med arter som knärot, nattviol, 

skogstry, vårärt och trolldruva. Sagberg är ett värdefullt friluftsområde och utflyktsmål med 

vandringsleder upp på berget och anlagda grillplatser. På bergets västra sluttning finns 

också ett skogligt biotopskyddsområde vilket innebär att skogsbruk som kan innebära skada 

för naturmiljön inte får bedrivas inom området. 

Vattentäktens tillrinningsområde berörs inte av detaljplan. I kommunens översiktsplan är 

Sagberg, där vattentäkten i Holmsveden ligger, markerat som ett s k naturområde. 

Naturområden utgörs av större sammanhängande och av exploatering relativt opåverkade 

landskapsområden med befintliga eller potentiella höga natur- och rekreationsvärden av 

allmänt intresse. Planeringsinriktningen för kommunens naturområden är bl a att 

”områdena skall värnas från tillkommande byggnader eller anläggningar som stör 

omgivningen, påverkar landskapet, eller gör att det kan uppfattas som mer privat” samt att 

områdenas relativt opåverkade karaktär skall bevaras. De befintliga uttagsbrunnarna i 

Holmsveden är lokaliserade i skogsmark och avståndet till närmaste bebyggelse är ca 300 

meter med undantag av en lada som står ca 100 m från bergbrunnen. 

 

Förutsedd miljöpåverkan 

Grundvattenbortledning och påverkan på grundvattennivåer 

Enligt kontrollprogrammet för vattenverket i Holmsveden är normalproduktionen ca 23 

m3/d (0,27 L/s) med en maxdygnsproduktion på 65 m3/d (0,75 L/s). Då det åtgår en mängd 

vatten i produktionen avser den nu aktuella tillståndsansökan ett medeluttag på 35 m3/d 

(0,4 L/s) med ett maximalt uttag på 98 m3/d (1,1 L/s). I konsekvensbedömningen och vid 

beräkning av influensområde har det antagits att allt vatten skall kunna tas ur en och 

samma brunn, även om uttaget i normalfallet avses fördelas jämnt mellan brunnarna.  
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Grundvattennivån i Källan har under perioden 2013-2020 varierat mellan 4,36 m och 0,5 m 

under markytan med ett medeldjup på 2,1 m. Nivåvariationen i Källan har under perioden, 

för vilket det finns mätningar, varit mer känslig för perioder med liten nederbörd än för de 

vattenuttag som gjorts. Då vattenuttagen ur Källan inte förväntas stiga jämfört med dagens 

situation så förväntas inte nivåerna i Källan påverkas negativt av de vattenuttag som den nu 

aktuella tillståndsansökan avser. Det finns inga nivåmätningar i Bergbrunnen, men den 

kapacitet på brunnen som noterades vid blåsning av brunnen (ca 86 m3/d) överskrider med 

marginal de uttag vid normalproduktion som ansökan avser och motsvarar ungefär 

maximalt dygnsuttag. Grundvattenbildningen i området överskrider med marginal de 

förväntade uttagen i Källan. Enligt SGUs rekommendationer bör inte grundvattenuttaget 

uppgå till mer än 50% av grundvattenbildningen i området om vattenuttaget skall anses 

vara hållbart. Detta villkor uppnås för Källan men inte för Bergbrunnen. Under antagandet 

att grundvattenbildningen till berg är 10% av den till jord är grundvattenbildningen i 

Bergbrunnens tillrinningsområde i samma storleksordning som det beräknade 

dygnsmedeluttaget.  

Sammanfattningsvis görs dock bedömningen att det sökta vattenuttaget inte kommer 

påverka naturmiljön i Holmsveden och det praktiska influensområdet kommer inte 

förändras jämfört med dagens driftsituation. Det praktiska influensområdet som redovisas i 

figur A3 bilaga A, är framtaget under antagandet att hela vattenuttaget under en begränsad 

tid skall kunna tas ur en och samma brunn. Influensradien under normalproduktion då 

vattenuttagen fördelas mellan de två brunnarna är betydligt mindre.  

Miljöpåverkan 
Tillståndsansökan gäller en vattentäkt som redan är etablerad och inga nya 

anläggningsarbeten krävs. Inom influensområdet finns inga enskilda vattentäkter som kan 

påverkas av vattenuttaget. Det finns inte heller några andra anläggningar som bedöms 

kunna påverkas av den planerade vattenverksamheten. Sagberg är klassat som riksintresse 

för naturvård och kommunen avråder tillstånd för ny bebyggelse i sin översiktsplan. 

Grundvattenberoende vegetation bedöms inte påverkas då ansökan gäller redan pågående 

grundvattenuttag och inga förändringar förväntas av grundvattenförhållandena. 

Vattenverksamheten bedöms inte kunna orsaka några sättningar då sättningsbenägna 

jordarter saknas inom vattentäktens tillrinningsområde. Nedströms uttagsbrunnarna, men 

inom influensområdet finns ett område med åkermark på lera, men ingen risk bedöms 

föreligga på denna redan dränerade åkermark. 

Vattenverket där beredning av vattnet sker är redan etablerat, anslutet till VA-nätet och i 

drift. Den sökta vattenverksamheten kommer därför inte innebära några tillkommande 

utsläpp till grund- och ytvatten.  

Vattenverksamheten kommer inte att medföra några utsläpp till luft utöver 

driftpersonalens resor till och från vattenverket och vattentäkten, leveranser av kemikalier 

till vattenverket och enstaka transporter för annat underhåll.  
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Kontroll 

Ett förslag till kontrollprogram för Holmsvedens vattentäkt med avseende på uttagna 

mängder och grundvattennivåer har utarbetats. Förslaget innebär en mindre revidering av 

gällande egenkontrollprogram. Grundvattennivåmätningar i SCADA-systemet skall fortsatt 

utföras kontinuerligt i Källan. Det planeras inte anläggas några observationsrör i 

tillrinningsområdet eftersom de uttag som tillståndsansökan avser inte överskrider dagens 

uttag för normal drift. I kontrollprogrammet framgår också hur vattenuttagen skall mätas. 

Utgående vatten från Källan och Bergbrunnen samt utgående vatten från vattenverket mäts 

kontinuerligt och dygnsmedelvärden från dessa mätningar föreslås även fortsättningsvis 

mätas och dokumenteras via SCADA-systemet. 

 

 


