Samråd enligt 6 kap miljöbalken i fråga om ny miljödom för
vattenverksamhet vid vattentäkten i Vittsjö, Hässleholm
kommun
Hässleholm Miljö AB kommer att söka tillstånd för vattenuttag vid
vattentäkt i Vittsjö. Föreliggande brev med tillhörande bilagor utgör
underlag för det samråd som enligt miljöbalken ska hållas.
Vattentäkten i Vittsjö har varit i drift sedan mitten av 1900-talet med uttagsvolymer som
överstiger de som det nu söks för varför det beräknade påverkansområdet som nämns
nedan till största delen sedan länge redan utbildats. Föreliggande tillståndsansökan är ett
led i att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen genom att legalisera ett sedan länge
befintligt uttag.
Detta brev riktar sig till dig som är fastighetsägare för en eller flera fastigheter inom
beräknat påverkansområde för sökta uttagsvolymer. Påverkansområdet definieras av det
område inom vilket grundvattennivåerna i jordlagren bedöms sjunka med 0,1 m eller
mer till följd av sökta maximala uttagsvolymer. Bedömningen av
grundvattensänkningen görs jämfört med ett nollalternativ, dvs att inga uttag alls görs,
vilket är ett läge som inte förekommit sedan första halvan av 1900-talet.
Vi ber er som fastighetsägare att informera eventuella nyttjanderättsinnehavare om
föreliggande samråd.
Vattentäkten i Vittsjö består idag av fyra brunnar där samtliga används för
grundvattenuttag. Brunnarna är belägna på två ställen i området, två i närheten av Viken
i nära anslutning till vattenverket och två längre bort på Näset, vid Ubbalt. För att säkra
den framtida driften planeras för ytterligare en eller två brunnar i samma områden som
de befintliga.
I ansökningsprocessen ingår upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
vilket bl.a. innefattar samråd med fastighetsägare inom det område som bedöms
påverkas av grundvattenuttaget. Syftet med samrådet är dels att informera om planerna
och dels att ge fastighetsägare inom det bedömda påverkansområdet en möjlighet att
lämna synpunkter på, och ställa frågor om, planerad vattenverksamhet samt komma in
med kompletterande information.
Eftersom täkten sedan många år redan varit i drift och påverkansområdet till största
delen sedan länge redan utbildats utså har den långsiktiga påverkan med sökta uttag
bedömts genom enklare modellberäkningar. I bilaga 1 finns en beskrivning bakgrunden
för ansökan, bedömt påverkansområde samt bedömda miljökonsekvenser.
I samband med föreliggande utskick avser Hässleholms Miljö AB även undersöka om ni
som fastighetsägare inom det bedömda påverkansområdet har egna brunnar. Detta görs i
syfte att få kännedom om vilka brunnar som finns samt, om behov finns i framtiden,
utföra grundvattennivåmätningar för att följa upp den tillståndssökta verksamheten.
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Bifogat finns ett svarsformulär samt ett förfrankerat kuvert. Genom svarsformuläret kan
ni komma med synpunkter på den sökta verksamheten som beskrivs i underlaget samt
lämna information om ni har egen brunn.
Då uttagen pågått sedan mitten av 1900-talet och då konsekvenserna av sökta uttag
bedöms som små genomförs samrådet enbart som skriftligt samråd med bifogade
handlingar. Vi ser fram mot emot era synpunkter och ber er skicka dem skriftligen
enligt bifogat svarsformulär (bilaga 2), gärna per e-post, till nedanstående
kontaktpersoner. Era synpunkter behöver komma in före den 8 november 2021. Hör
gärna av er om ni har några frågor.
Kontaktpersoner:
Emma Christiansen
WSP Sverige AB
Box 574
201 25 Malmö
Telefon: 010-722 62 86
Emma.christiansen@wsp.com
Bilagor:
Bilaga 1 Samrådsunderlag
Bilaga 2 Svarsformulär
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