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ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Huvudman:
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281 80 Hässleholm
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Tillsynsmyndighet:

Länsstyrelsen Skåne

2

SAKEN

Hässleholm Miljö AB (HMAB) avser att söka tillstånd för grundvattenuttag vid
befintlig grundvattentäkt i Vittsjö. Täkten har varit i drift sedan 1900-talets
första halva och har försörjt Vittsjö tätort med vatten sedan dess. Tillstånd
söks för fortsatt grundvattenuttag ur sex brunnar, varav fyra befintliga och två
nya. De sökta uttagens storlek uppgår till 155 000 m3/år med maxflöde på
630 m3/dygn. Detta är mindre än det historiska flödet från 1980 och 1990
talet, men bedöms ändå vara tillräckligt med tanke på tätorternas
demografiska utveckling. Vattnet kommer att distribueras till kommunens
vattenledningsnät.
Två befintliga och en ny brunn ligger inom Natura 2000-området Ubbalt.
HMAB avser därför också söka tillstånd för påverkan genom
grundvattensänkning samt tillkommande arbeten inom Natura 2000-området
enligt 7 kap §28a miljöbalken.
Denna handling utgör ett samlat underlag för avgränsningssamråd gällande
tillstånd för vattenverksamhet i form av grundvattenuttag enligt 11 kap
miljöbalken, samt anläggning av ny brunn och tillkommande arbeten inom
Natura 2000-området Ubbalt enligt 7 kap 28a§ miljöbalken.
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3

BAKGRUND OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

Verksamheten och dess syfte

Grundvattentäkt i Vittsjö har varit i drift sedan 1900-talets första halva och
har försörjt Vittsjö tätort med vatten sedan dess. Efter 1990-talet minskade
vattenbehovet från att ligga runt ca 165 000 m3/år till att i dagsläget ligga
kring ca 135 000 m3/år. Den sjunkande trenden bedöms bero på avveckling
av industriella verksamheter i området och att hushållens behov har minskat.
Vattentillgången vid Vittsjö vattentäkt har alltid varit god, även under torra
somrar.
Idag försörjer vattenverket endast Vittsjö med vatten där uttagen uppgår till
ett medeltal på ca 360 m3/dygn. HMAB avser nu att koppla på tätorten
Emmaljunga på centrala ledningsnätet för Vittsjö vattentäkt. Emmaljunga är
ett mindre samhälle med dryga 300 invånare beläget 6 km nordväst om
Vittsjö och är känt för barnvagnsfabriken Emmaljunga. Emmaljunga var som
störst på 1960 talet med 377 invånare och bedömningen är att
befolkningsmängden och vattenbehovet kommer att vara oförändrad i
framtiden. Befolkningsprognosen för Vittsjö är en 4% ökning mellan åren
2021 och 2050. Vattenbehovet I Emmaljunga för perioden 2014–2021 ligger
på ca 17 000 m3/år och bedöms inte förändras i framtiden. Sammanlagt
ligger befolkningsmängden för båda tätorterna på 2 109 personer år 2020,
där antalet anslutna till vatten uppgår till 2 081.
Framtida vattenbehovet för Vittsjö vattentäkt är prognosticerad att uppgå till
ett maximalt uttag på medelflödet på 155 000 m3/år, dvs. 425 m3/dygn med
maxflöde 630 m3/dygn. Föreslagen vattendom är mindre än historiska uttag
men bedöms vara tillräcklig i avseende på orternas framtida vattenbehov.

Brunnar
Vattentäkten i Vittsjö består av fyra brunnar belägna på fastigheterna Vittsjö
108:1 och Ubbalt 1:30, se Figur 1. P1 och P2 är de äldsta brunnarna och
installerades år 1967. Därefter installerade P4 1998 och P5 två år senare
under år 2000. Tre av brunnarna är i drift medan brunn P4 är reservbrunn.
Samtliga fyra brunnar är anslutna till vattenverket, de två i Ubbaltsområdet
via en sjöledning. Brunnarna är installerade i grusiga jordlager
(isälvsediment). Båda fastigheter ägs av kommunen.
Utöver detta föreslås två nya brunnsplaceringar, P6 och P7, på samma
fastigheter som befintliga brunnar, vilket också visas i Figur 1. P6 och P7 är
inte installerade än men kommer att installeras i samma område och
formation som de befintliga. Figuren visar föreslagna brunnsområden, och
brunnarnas exakta placering är således inte ännu fastslagen.
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Figur 1. Översiktskarta över Vittsjö och de sex brunnarna som ansökan avser

Gällande dom
Vattentäkten försörjer idag endast Vittsjö med vatten och uttagen uppgår i
medeltal till ca 360 m3/d. Vattentäkten saknar tillstånd för pågående
verksamhet.

3.2

Utformningsalternativ
Nollalternativ

Beräkningarna avseende påverkansområde för sökta uttag (se beskrivning
längre fram i handlingen under kapitel 5) görs mot ett jämförelsealternativ
mot vilket konsekvenserna av den planerade verksamheten skall vägas, så
kallat nollalternativ. Nollalternativet innebär i detta fall att den sökta
verksamheten inte genomförs och att inte heller befintliga uttag görs av
sökande, det vill säga inget uttag alls.
Eftersom det sökta uttaget sker redan idag är den avsänkning av
grundvatten- och trycknivåer som uppstår enligt beräkningsmodellen redan
avsänkt av befintlig uttagssituation. En jämförelse med nollalternativet ger
således ett större skillnad i influensområde än om jämförelsen skulle ske
med dagens uttag.

Sökt alternativ
Det sökta alternativet innebär fortsatt grundvattenuttag ur sex brunnar, varav
fyra befintliga och två nya. De sökta uttagens storlek uppgår till 155 000
m3/år med maxflöde på 630 m3/dygn. Vattnet kommer att distribueras till
kommunens vattenledningsnät. Det sökta uttaget är detsamma som dagens
pågående uttag, men dock lägre än det historiska uttag som pågått under
större delen av vattentäktens drift.
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Lokaliseringsalternativ
Två av de befintliga brunnarna är belägna på Näset inom Ubbalt
naturreservat (P2 och P5) och två i sydväst på andra sidan Vittsjön vid
vattenverket (P1 och P4). Eftersom dessa brunnar redan är etablerade finns
inga lokaliseringsalternativ.
De föreslagna nya brunnsplaceringarna, P6 och P7, har valts på grund av
närheten till den befintliga infrastrukturen, så som befintliga vattenledningar.
Lokaliseringsalternativ för dessa är alternativa placeringar i närheten av de
befintliga vattenledningarna. Aktuella placeringar har valts med hänsyn till
områdets uttagsmöjligheter och för att i möjligaste mån undvika värdefull
natur i Ubbalts Natura 2000-område tillika naturreservat, och anses därför
vara den bäst lämpade lokaliseringen.

3.3

Tidigare utredningar och beslut i ärendet

Något befintligt tillstånd för vattenverksamheten finns inte, men täkten
innefattas av ett tidigare vattenskyddsområde, se kapitel 7.4.4
Vattenskyddsområde.
Inom påverkansområdet (se beskrivning längre fram i handlingen under
kapitel 5) finns inga andra tillståndsgivna uttag av grundvatten.

3.4

Kommunala planförhållanden
Översiktsplan

Hässleholms kommun arbetar i skrivande stund med en ny kommunal
översiktsplan (ÖP) för perioden 2022–2040. Samråd kring
granskningsförslaget hölls 27 september-28 november 2021. Den nuvarande
gällande planen är sedan 2007 (Hässleholms kommun, 2007).
Vittsjö pekas i planen ut som en av sex stationsorter (större tätorter) i
kommunen. Det är också ett kommunalt verksamhetsområde för
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. I ÖP anges sex ställningstaganden
för Vittsjö. Inga av dessa är direkt relaterade till dricksvattenförsörjning eller
vattentäkten.
Enligt gällande ÖP är fastigheten Ubbalt 1:30 för närvarande utpekad som
område för natur- och friluftsliv, medan Vittsjö 108:1 inte har någon
definierad användning, se illustration i Figur 2 (Hässleholms kommun,
2021b). Området ska dock enligt den nya ÖP utvecklas som mångfunktionell
bebyggelse och sammanhängande bostadsbebyggelse. Detta medför i
praktiken ingen större förändring gentemot nuläget, vilket innebär att båda
fastigheterna enligt planering ska fortsätta nyttjas enligt nuvarande
förutsättningar.
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Vad gäller kommunala ställningstaganden för grundvatten handlar dessa
framförallt om att säkra tillgång till råvatten genom skapande av
vattenskyddsområden och skydd av skydd av grundvatten i kommunens
stora grundvattenfyndigheter.

Figur 2. Urklipp ur Hässleholms kommuns översiktsplan (granskningshandling). Ungefärliga
brunnsplaceringar markeras med svarta cirklar. Bildkälla: Hässleholms kommun, 2021b.

Detaljplan
Brunnsplaceringarna inom Vittsjö 108:1 ingår i detaljplaneområdet 11-VSJ770 Område kring Vittsjö järnvägsstation som beslutades år 2003 och vann
laga kraft år 2006 (Hässleholms kommun, 2021c). Planen omfattar
byggnadsplaner för permanent bebyggelse.
Brunnsplaceringarna inom Ubbalt 1:30 omfattas inte av någon detaljplan.

3.5

Kommunala miljömål

Hässleholms kommun har ingen renodlad miljöstrategi eller antagna
kommunala miljömål. Istället finns strategidokument i form av grönstrategi,
trafikstrategi, riktlinjer för bostadsförsörjning, naturvårdsstrategi (remiss),
kulturmiljöstrategier och VA-strategier som styr kommunernas utveckling
fram till 2040. Bland annat finns en antagen VA-strategi (Hässleholms
kommun, 2019) som presenterar fem strategiområden, varav ett är säker
dricksvattenförsörjning. Strategins övergripande syfte är att ”säkra och
skydda tillgången till rent och friskt dricksvatten”. Framförallt handlar
strategin om att skydda grundvattenförekomster från föroreningar samt att
främja ett hållbart brukande av vatten. Ett mål som anges är exempelvis att
alla allmänna dricksvattentäkter ska inga i vattenskyddsområden, vilket
redan uppfyllas för täkten i Vittsjö. Inga konkreta strategier med direkt
koppling till planerad vattenverksamhet anges.
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3.6

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kap
miljöbalken. En miljökvalitetsnorm ska ange de föroreningsnivåer eller
störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av
betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för
påtagliga olägenheter. De normer som är tillämpbara för detta projekt är
miljökvalitetsnormer för vatten.
Påverkansområdet för det sökta uttaget (se beskrivning längre fram i
handlingen under kapitel 5) tangerar Vittsjön som är en vattenförekomst med
antagna miljökvalitetsnormer. Vittsjöns (SE624928-136990) nuvarande
statusklassning för aktuell delsträcka är Måttlig ekologisk status och Uppnår
ej god kemisk ytvattenstatus (VISS, 2021). De främsta miljöproblem som
drabbar kan härledas till försurning i vattensystemet men även till den
kalkning som genomförs för att motverka försurningen.
Påverkansområdet utgör också en del av grundvattenförekomsten Vittsjö
(SE624743-136835). Grundvattenmagasinet är en sand- och grusförekomst
med ”mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i bästa del av
grundvattenmagasin, storleksordningen 5–25 l/s (ca 400–2 000 m3/d)”.
Vattenförekomsten har i nuläget god kemisk status och god kvantitativ
status.

3.7

Samrådsprocessen

Denna handling utgör ett samlat underlag för avgränsningssamråd för
vattenverksamhet i form av uttag av grundvatten, samt påverkan på Natura
2000-område genom uttag av grundvatten samt anläggning av nya brunnar
och tillkommande arbeten. Avgränsningssamrådets syfte är att avgöra
omfattningen av den miljökonsekvensbeskrivning som kommer tas fram för
verksamheten.
Samråd genomförs med Länsstyrelsen i Skåne, Hässleholms kommun,
berörda myndigheter, naturvårdsorganisationer samt de fastighetsägare som
anses vara särskilt berörda av verksamheten (fastighetsägare inom det
beräknade påverkansområdet). Vidare äger samråd rum med allmänheten.
Samrådet genomförs skriftligt.

4

AVGRÄNSNING

Beskrivningen av uttagets effekter och konsekvenser avgränsas geografiskt
av påverkansområdets gräns som sträcker sig 170 meter från
uttagsbrunnarna, se utförlig beskrivning samt figurer i kapitel 5.
De fulla effekterna av grundvattensänkningen vid ett uttag av 155 000 m3/år
uppkommer efter lång tid. Konsekvenserna som beskrivs avser ett fullt
utvecklat påverkansområde vid uttag både i befintliga och nya brunnar.
Samrådsunderlaget avgränsas i sak till att beskriva konsekvenserna för
enskilda brunnar, risken för sättningar inom påverkansområdet samt
påverkan på andra skyddsvärda intressen inom påverkansområdet,
inklusive, men inte begränsat till, juridiskt skyddade områden och arter.
Konsekvensbedömningen innefattar även de miljöaspekter som bedöms
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vara relevanta för den aktuella verksamheten; naturmiljö, skyddade djureller växtarter, yt- och grundvatten, klimat och kulturmiljö. För Natura 2000prövningen (kapitel 8) avgränsas konsekvensbedömningen till de effekter
som kan uppstå till följd av grundvattensänkning inom påverkansområdet
samt direkt påverkan genom arbete i samband med etablering.

5

PÅVERKANSOMRÅDE

Påverkansområdet beräknas med det maximala ansökta uttaget 155 000
m3/år. Resultat av modeller och beräkningar redovisar fullt utvecklat
påverkansområde, och det är detta som beskrivs. Beräkningarna omfattar
båda den fullt utvecklade påverkansområdet från befintliga brunnar, och det
beräknade påverkansområde som bildas när uttaget även fördelas till de nya
brunnarna.
Då uttagen vid befintliga brunnar pågått under många år och historiskt med
större uttag än vad som den kommande tillståndsansökan avser, så har
påverkansområdet kring de befintliga brunnarna länge till största delen
utbildats. Trots detta måste tillståndsansökan innehålla en bedömning av
områdets storlek vilket då är en jämförelse mellan nollalternativ, dvs inga
uttag alls, och sökta uttag.
Med anledning av att påverkansområdet kring befintliga brunnar sedan länge
har utbildats så görs endast enklare grundvattenmodellberäkningar i en
planmodell för att avgöra påverkansområdet ungefärliga utbredning.
Beräkningarna görs med antaganden som medför en värsta fall-bedömning
för att inte riskera att underskatta områdets utbredning. Som exempel antas i
beräkningarna att hela vattenvolymen tas ur en och samma brunn, att
maximalt dygnsuttag görs kontinuerligt, att jordlagrens genomsläpplighet är
lägre än vad som kan förväntas samt att nederbörden ansätts till endast ca
2/3 av den historiskt uppmätta. Utöver det utökas beräknat
påverkansområde med ca 20% för att ta hänsyn till eventuella
felbedömningar i beräkningarna.
I Figur 3 och Figur 5 redovisas påverkansområdet i jordlagren för respektive
brunnsområde. I Figur 4 och Figur 6 visas avsänkningsgradienten inom
påverkansområdet. Figurerna visar båda den fullt utvecklade
påverkansområdet från befintliga brunnar, och det beräknade
påverkansområde som bildas när uttaget utökas till de nya brunnarna.
Genomförda simuleringar visar att påverkansområdet från uttagen blir relativt
litet och avgränsas av Vittsjön i de väderstreck som sjön finns belägen. Enligt
gjorda beräkningar så sträcker sig påverkansområdet maximalt ca 140 m
bort från respektive brunn. Läggs en säkerhetsmarginal på 20 % på detta
avstånd så erhålls ett påverkansområde som maximalt når ca 170 m bort
från brunnarna, vilket är det som visas i figurerna. Som kan noteras av
figurerna så når påverkansområdet Vittsjön, men någon påverkan på själva
sjön kommer inte att ske eftersom sjöns tillrinning vida överstiger sökta uttag.
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Figur 3. Påverkansområde i jordlager vid vattenverket för sökt vattenverksamhet. Lila streckad
linje representerar påverkan från samtliga brunnar där förslag till nytt brunnsläge har tagits i
beaktande.

Figur 4. Påverkansområde i jordlager vid vattenverket för sökt vattenverksamhet, med
beräknade avsänkningsgradienter.
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Figur 5. Påverkansområde i jordlager vid Ubbalt för sökt vattenverksamhet. Lila streckad linje
representerar påverkan från samtliga brunnar där förslag till nytt brunnsläge har tagits i
beaktande.

Figur 6. Påverkansområde i jordlager vid Ubbalt för sökt vattenverksamhet, med beräknade
påverkansområden.

5.1

Osäkerheter i modelleringen

Underlag för mer detaljerade beräkningar och kalibreringar finns inte utan
modellen ska ses som en grov beräkning men som delvis anpassas efter
lokala förutsättningar. Modellen har baserats på erhållna uppgifter från bl.a.
SGU och översiktliga beräknar har gjorts av erhållet påverkansområde med
avseende på maximalt sökt uttag, dvs 630 m3/d.
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Modellen har avgränsats av det bedömda tillrinningsområdet och
modellområdet har indelats i ett rutnät med en cellstorlek om 10 x 10 m.
Modellen har nio beräkningslager som i täktens läge, från markytan räknat,
representerar jordlager (de översta två lagren), övre relativt uppsprucket
berg (lager tre) respektive tätare berg (lager fyra – nio). I modellen har det
totala jorddjupet satts till generellt 20 m, vilket stämmer överens med SGU’s
jorddjupsobservationer i områdena närmst uttagsbrunnarna. Lagrens
mäktighet varierar mellan 5 och 15 m.
Ingående parametrar för konduktivitet i jord och berg har antagits efter
normala värden enligt litteraturen men generellt satts till låga värden för att
inte riskera att underskatta påverkansområdet, se tabell nedan.
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6

NULÄGESBESKRIVNING

6.1

Geologi och hydrogeologi

Fastigheten Ubbalt 1:30 är lokaliserad på Näset, nordost om Vittsjö
samhälle. Jordarterna i området domineras av grova isälvsavlagringar som
överlagras av kärrtorv i topografiska lågpunkter, se Figur 7. Under
isälvsmaterialet återfinns ofta morän enligt beskrivning till grundvattenkarta
av SGU, 1997. Området sydost om Vittsjön, vid Ubbalt, ingår i ett större
åssystem som sträcker sig till Stavshult i NO och Olastorp i SV. Åsryggarna
är mäktiga och framträdande med en varierande höjd på upp till 20 m. (SGU,
1992) Jorddjupet vid just Ubbalt är uppskattat till 10–20 meter enligt SGU:s
jorddjupskarta.
Fastigheten Vittsjö 108:1 ligger SV om Vittsjön där jordarterna även här
domineras av grusiga isälvsmaterial men som överlagras lokalt av ungefär 3
meter mäktigt moränlager enligt brunnsprotokoll för P4 (VBB VIAK, 1998). I
området återfinns även ett stråk av kärrtorv Figur 7. Jorddjupet är uppskattat
till 10–20 meter, enligt SGU:s jorddjupskarta.
Berggrunden i området omkring Vittsjön består av ytbergarten migmatisk
gnejs (granodiorit-granit) som ingår i östra segmentet av Svekronovegiska
orogenen. Tre diabasgångar har kartlagts i området mellan brunnsområdena
med sträckningen från Ubbaltsvägen mot sydostlig riktning. (SGU:s
berggrundskarta)
Den största grundvattenförekomsten i området är isälvsavlagringarna. En av
brunnarna väster om Vittsjön har uttagskapaciteten bedömts uppgå till 27 l/s.
Den höga kapaciteten bedöms enligt SGU bero på inducerad infiltration från
Vittsjön. Kapaciteten i kommunens egna brunnar har bedömts uppgå till
mellan 8 och 25 l/s. Uttagsmöjligheten för båda områden är klassade till
storleksordningen 5–25 l/s enligt grundvattenkartan från SGU 1997.
Uttagsmöjligheterna i urberg är klassade av SGU till goda uttagsmöjligheter
med en mediankapacitet på 2 000–6 000 l/h, dvs ca 0,5 – 1,7 l/s.
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Figur 7. Jordartskarta över Vittsjö med brunnarnas läge markerade. Jordartskartan från SGU är
överlagrad med skikt från Lantmäteriets topografiska webbkarta och vägkarta från HMAB.

6.2

Vattenkvalitet

Vattnet i den berörda grundvattenförekomsten (Vittsjö, SE SE624743136835) har god kemisk status enligt Vatteninformationssystem Sverige
(VISS, 2021). Dock saknas undersökningar av den kemiska statusen i den
aktuella grusförekomsten. Den kemiska statusen klassas därför som god
”fram till att ny information framkommer och eventuellt leder till en annan
bedömning”. Dock blir tillförlitligheten i bedömningen låg på grund av att
utredningar saknas.
I Vittsjö vattenverk renas vattnet genom luftning och därefter pH-justering
vattnet med natriumhydroxidlösning, varefter det passerar ett snabbfilter och
leds till en lågvattenreservoar (Hässleholms vatten, 2017). Analysresultat
från råvattenprovtagning av samtliga brunnar har studerats för åren 2020-1006 och 2021-10-12. Resultaten bedöms som godkända enligt HMAB och
jämfört med Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (SLVFS
2001:30).
Resultat från 2021 för brunn P1 visade något förhöjd halt av järn,
motsvarande tjänligt med anmärkning hos användaren (4,4 mg/l). Halten
2020 var lägre, med ett värde på 0,47 mg/l. Resultat för P5 visade på
aningen förhöjd järnhalt, 0,3 mg/l, motsvarande tjänligt med anmärkning hos
användaren.
P1 och P4 påvisade 2021 manganhalter motsvarande tjänligt med
anmärkning hos användaren, 0,56 respektive 0,17 mg/l, där gränsvärdet
ligger på 0,050 mg/l. Provresultat 2020 påvisade 10 antal/ml av odlingsbara
mikroorganismer för P1 och långsamtväxande mikroorganismer för P4. Detta
är under gränsvärdet enligt SLVFS 2001:30.
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P4 visade på halter av bekämpningsmedel vid analys 2020, totalt 0,28 µg/l.
Detta understiger dock gränsvärdet för otjänligt vatten hos användaren, 0,5
µg/l. Provtagningsresultat för 2021 var totalhalterna lägre, 0,0720 µg/l.

6.3

Enskilda brunnar

Information om enskilda brunnar inom påverkansområdet har hämtats från
SGU:s brunnsarkiv (avläsning 2021-11-29). Utöver detta har en översiktlig
brunnsinventering genomförts genom postutskick till fastigheter inom
beräknat påverkansområde.
Inom bedömt påverkansområde finns totalt åtta kända brunnar, varav fyra
utgör den befintliga vattentäkten (P1, P2, P4 och P5). Inom
påverkansområdet i Vittsjö finns även två brunnar registrerade i SGU:s
brunnsarkiv och ytterligare två vars uppgifter inkom via postutskick. En av de
senare har dock, enligt uppgifter från fastighetsägaren, inte varit i bruk sedan
1940-talet. Kända förekommande brunnar visas i Tabell 1.
Tabell 1. Brunnar inom påverkansområdet.

Fastighet

Beskrivning

Kommentar

Vittsjö 108:1

P1

Befintlig uttagsbrunn

Vittsjö 108:1

P4

Befintlig uttagsbrunn

Vittsjö 108:1

Grusfilterbrunn

Vittsjö 104:1

Privat brunn

Vittsjö 79:1

Privat brunn

Vittsjö 108:2

Kollektorbrunn

Ubbalt 1:30

P2

Befintlig uttagsbrunn

Ubbalt 1:30

P5

Befintlig uttagsbrunn

6.4

Ej i bruk sedan 1940-talet

Områdesskydd

Områdesskydd som berörs av det beräknade påverkansområdet utgörs av
naturreservat, Natura 2000-område, vattenskyddsområde och strandskydd.
Dessa visas i Figur 8 och beskrivs i avsnitten nedan.
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Figur 8. Områdesskydd som berörs av beräknade påverkansområden. Vittsjöns strandskydd
visas ej i bilden.

Naturreservat
Brunnarna P2 och P5 ligger inom Ubbalt naturreservat (NVR-ID 2000968).
Naturreservatet bildades 1977, med en fastställd skötselplan sedan 2008
(Länsstyrelsen i Skåne, 2008). Reservatet är totalt 81,5 ha stort, varav 51,7
ha landyta. Som grund för beslutet ligger framförallt områdets stora
betydelse för rörligt friluftsliv. Området är i huvudsak bevuxet med bokskog
av hedtyp, med inslag av andra lövträd samt gran och tall. Naturreservatets
syfte anges vara ”att åt allmänheten bevara ett attraktivt strövområde vid
Vittsjön med en omväxlande skog i ett småkuperat landskap”.

Natura 2000 område (SCI)
Brunnarna P2 och P5 ligger inom Natura 2000-området Ubbalt (NVR-ID
SE0420013), som har ungefär samma utbredning som naturreservatet, dock
utan det västra näset. Områdets naturvärden beskrivs utförligt i kapitel 8.

Vattenskyddsområde
Påverkansområdet ligger inom ett vattenskyddsområde som upprättades år
2002 för att skydda Vittsjö vattentäkt. Vattenskyddsområdet är totalt 288
hektar stort, varav 86 ha landområde och resterande areal utgörs av själva
Vittsjön.
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Strandskydd
Vittsjön omfattas av strandskydd, på de flesta ställen av den generella
bredden 100 meter men på vissa platser, exempelvis i norr vid Gundrastop,
med utökat skydd och på andra platser med upphävt skydd. Vid brunnarna
P1, P4 och P6 är exempelvis strandskyddet upphävt, se Figur 9.

Figur 9. Strandskydd kring Vittsjön. Påverkansområdenas ungefärliga utbredning markeras med
svarta ringar. Motsvarande bild kan också ses i granskningshandlingen av den kommunala
översiktsplanen, sida 109. Bildkälla: Länsstyrelsen, 2021b.

6.5

Riksintressen

Båda påverkansområden ligger inom riksintresse för friluftsliv VittsjöarnaVieån-Skeingesjön (FM 22) och påverkansområdet i Ubbalt ligger även inom
riksintresse för naturvård Hörlinge ängar, Vieån, Ubbalt (N10).
Riksintressena visas i Figur 10.
Området är av värde för friluftslivet då det beskrivs ha ”särskilt goda
förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö”, samt
”särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed
berikande upplevelser”. Området utgör totalt över 5200 hektar och omfattar
det sammanhängande vattensystemet kring Vittsjöarna, Vieån och
Skeingesjön.
Riksintresset för naturvård omfattar totalt över 2500 hektar och flera Natura
2000-områden, utmed Vieåns som består av vidsträckta mader och
översvämmade ängsmarker. Åns meandrande flöde och omgivande
fuktkrävande naturtyper utgör kärnvärdena i riksintresset.

10322096 • Tillståndsansökan Vittsjö | 19

Figur 10. Riksintressen för naturvård och friluftsliv som berörs av beräknade påverkansområden.

6.6

Vittsjön

Vittsjön är en naturlig ytvattenförekomst i Helge ås huvudavrinningsområde
(VISS, 2021a). Sjöns totala yta är 2 km2. För närmare beskrivning av
miljötillståndet i Vittsjön, se kapitel 4.6 Miljökvalitetsnormer. Båda
påverkansområdena tangerar Vittsjöns strandkant.

6.7

Skyddsvärda arter

En sökning av rapporterade rödlistade och fridlysta arter inom
påverkansområdena gjordes den 3 november 2021 för perioden 1996–2021.
På grund av varierande noggrannhet i rapporteringarna position inkluderar
utdraget även rapporteringar inom 100 meter från påverkansområdena.
Rapporterade arter visas i Figur 11 och Figur 12 samt i Tabell 2.
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Figur 11. Fridlysta och rödlistade arter som rapporterats till Artportalen inom 100 meter från
påverkansområdena under perioden 1996–2021.

Figur 12. Fridlysta och rödlistade arter som rapporterats till Artportalen inom 100 meter från
påverkansområdena under perioden 1996–2021.
Tabell 2. Fridlysta och rödlistade arter som rapporterats till Artportalen inom 100 meter från
påverkansområdena under perioden 1996–2021.
Rödlistan: NT = nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = akut hotad.

Art

Naturvård

Antal obs.

År

Armadillidium
opacum
Blåsippa
Anemone hepatica
Bronssopp
Butyriboletus
appendiculatus

Rödlistad NT

1

2019

Fridlyst

1

2017

Rödlistad NT

1

2017
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Fläckfingersvamp
Ramaria sanguinea
Hårklomossa
Dichelyma
capillaceum
Kortfotkremla
Russula curtipes
Lake
Lota lota
Lömsk fingersvamp
Ramaria formosa
Rotfingersvamp
Ramaria boreimaxima
Svart taggsvamp
Phellodon niger
Ullig hjärtstilla
Leonurus cardiaca
subsp. villosus

6.8

Rödlistad VU

1

2017

Fridlyst

1

2001

Rödlistad NT

1

2017

Rödlistad VU

1

2020

Rödlistad NT

3

2016, 2017

Rödlistad VU

1

2017

Rödlistad NT

2

2016, 2017

Rödlistad VU

2

1996

Övriga naturvärden och samfällda intressen

Ca 50–130 m sydöst om det östra påverkansområdet ligger ett område som
pekats ut genom den nationella våtmarksinventeringen (ID L03D904), se
Figur 13. Området beskrivs som ”mossemosaik 2 km öster om Vittsjön” och
har klassats till klass 4 vissa naturvärden (på en fyragradig skala där 1 är
högst och 4 är lägst).
Den finns inga andra utpekade naturvärden eller samfällda intressen
(nyckelbiotoper, dikningsföretag eller liknande) inom påverkansområdet.

Figur 13. Utpekade våtmarker i närheten av påverkansområdena.
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6.9

Kulturvärden

Utpekade kulturvärden inom påverkansområdena utgörs av en särskilt
värdefull kulturmiljö och tre kulturhistoriska lämningar, se Figur 14 samt
beskrivningar i avsnitten nedan.

Figur 14. Kända kulturmiljövärden inom påverkansområdet.

Särskilt värdefulla kulturmiljöer
Det västra påverkansområdet ligger inom den särskilt värdefulla kulturmiljön
Vittsjö. Området omfattar orten Vittsjö, vars kulturhistoriska värde främst
härstammar från anläggningen av järnvägen från Hässleholm under 1890talet vilket gjorde orten till en knutpunkt för resande. Orten har sedan dess
haft flera pensionat och vilohem, som numera har anpassats till rekreationsoch konferensanläggningar (Länsstyrelsen i Skåne, 2021).

Kulturhistoriska lämningar
Inom påverkansområdet finns tre kända kulturhistoriska lämningar
registrerade i Fornsök (sökning den 3 november 2021). Dessa beskrivs i
Tabell 3. Observera att de fossila åkermarkerna numera är skogbeklädda.
Tabell 3. Kulturhistoriska lämningar inom påverkansområdet.

Namn och
lämningsnr

Antikvarisk
bedömning

Lämningstyp

Undersökningsstatus

Vittsjö 46:1
L1990:7190
Vittsjö 250
L1987:8106
Vittsjö 249
L1987:8125

Fornlämning

Blästplats

Fornlämning

Område med
fossil åkermark
Område med
fossil åkermark

Bekräftat i fält och
delundersökt
Bekräftat i fält men ej
undersökt
Bekräftat i fält men ej
undersökt

Fornlämning
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6.10

Nuvarande markanvändning

Det västra påverkansområdet består av öppen blandskog och
bostadsbebyggelse, invid Vittsjöns västra strandkant. Det östra
påverkansområde som ligger inom Natura 2000-området Ubbalt utgörs av
skog i form av främst näringsfattig bokskog och taiga längs Vittsjöns östra
strandkant. Skog- eller jordbruk förekommer inte inom något av
påverkansområdena.

6.11

Miljöfarlig verksamhet och markföroreningar

Ett utdrag gjordes ur Länsstyrelsens register över potentiella och
konstaterade förorenade områden (EBH-stödet) 2021-11-03. Inga kända
potentiellt förorenade områden förekommer inom påverkansområdena, se
Figur 15. Påverkansområdet i Vittsjö tangerar dock en potentiellt förorenad
fastighet som ännu inte riskklassats. Området har EBH-ID 121611 och
utgörs av en grafisk industri.
Bostadsområdet kring brunn P1 och P4 kan också ge upphov till olika diffusa
föroreningskällor från exempelvis väghållning och hushåll.

Figur 15. Potentiellt förorenade områden i närheten av påverkansområdet.
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7

FÖRUTSEDDA MILJÖEFFEKTER

7.1

Miljökvalitetsnormer
Effekter

Som visas av figurerna så tangerar påverkansområdet Vittsjön, men någon
påverkan på själva sjön kommer inte att ske eftersom sjöns tillrinning vida
överstiger sökta uttag. Påverkan på grundvattennivåer i jordlagren bedöms
som liten, baserat på att uttagen görs ur genomsläppligt isälvsmaterial och
att brunnarna är i direkt anslutning till Vittsjön. Eftersom påverkansområdet
redan idag bedöms vara fullt utvecklat bedöms inte heller någon effekt
uppstå gentemot nuläget. Det finns inga kända föroreningar i området eller
andra faktorer som föranleder en förändrad föroreningsspridning eller
liknande vilket skulle kunna få effekter för vattenförekomsterna.

Konsekvenser
Ett fortsatt uttag bedöms inte leda till några konsekvenser för berörda yt- och
grundvattenförekomster med antagna miljökvalitetsnormer. Ett framskridet
nollalternativ då uttagen stoppas kan enbart få en positiv konsekvens för
grundvattenförekomstens kvantitativa status, om än i liten omfattning. De
hittillsvarande uttagen ur vattentäkten har skett utan att några negativa
konsekvenser kommit HMAB till kännedom. Uttagen i området har således
pågått en längre tid utan att någon större kvalitetsförändring noterats.
Sammantaget bedöms inte den sökta verksamheten leda till några negativa
konsekvenser för vare sig grund- eller ytvattenintressen i området.

Åtgärder
Inga negativa konsekvenser bedöms uppstå gällande förändrad
vattenkvalitet och några åtgärder bedöms inte nödvändiga. Dricksvatten
kommer alltid att behövas och måste prioriteras.

7.2

Enskilda brunnar
Effekter

Avsänkningens omfattning inom påverkansområdet varierar mellan 0,1 meter
och ca 1 m i jordlager. Störst avsänkning uppstår i området närmast
uttagsbrunnarna men avsänkningstratten planar snabbt ut ju längre avstånd
man har till uttagsbrunnarna, se Figur 4 och Figur 6 tidigare i dokumentet. Av
de fyra brunnar som finns inom påverkansområdet (utöver vattentäktens
egna uttagsbrunnar) är samtliga anslutna till det kommunala
dricksvattennätet. Alla tre brunnar ligger inom det befintliga
påverkansområdet från brunnarna P2 och P4. En av dessa tre påverkas inte
ytterligare av att uttaget utökas till att även omfatta brunn P6. För resterande
två medför det nya uttaget en ytterligare avsänkning av ca 0,2 meter jämfört
med nuläget, vilket bedöms medföra obetydliga effekter.
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Konsekvenser
På grund av effekternas ringa omfattning bedöms avsänkningen inte
medföra några konsekvenser för uttagsmöjligheterna gentemot nuläget.

Åtgärder
Inga åtgärdsbehov har identifierats.

7.3

Övriga skyddsvärda intressen
Effekter

Ytvatten
Som kan noteras av figurerna så når påverkansområdet Vittsjön. Någon
påverkan på själva sjön kommer dock inte att ske eftersom sjöns tillrinning
vida överstiger sökta uttag. Ingen effekt uppstår därför för Vittsjöns
vattenivåer eller tillstånd i övrigt.
Miljöfarlig verksamhet och markföroreningar
Inom påverkansområde i jordlager finns inga tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter eller områden med potentiellt förorenad mark. Fortsatt
vattentäkt medför därmed ingen effekt gentemot nuläget. I ett framskridet
nollalternativ där uttagen upphör uppstår heller ingen effekt.
Strandskydd
Påverkansområdet inkräktar på strandskyddet vid fastigheten Ubbalt 1:30.
Anläggning av ny brunn och tillhörande arbeten kommer medföra att
ytterligare installationer uppförs inom strandskyddat område (se ytterligare
beskrivning under avsnitt 8.5.2), och därmed ett fysiskt ingrepp i naturmiljön.
Eftersom det område som tas i anspråk permanent av arbetena är relativt
litet och inte hindrar tillgängligheten till strandkanten bedöms detta inte
medföra någon effekt för strandskyddets värden.
Riksintresse
Påverkansområdena berör riksintresse för naturvård och friluftsliv. Effekten
för riksintressena är beroende av avsänkningens effekt på områdenas
naturvärden. Nya brunnsinstallationer kommer medföra att
brunnsanläggningarna längs med Skåneleden i Ubbalt blir något mer
utmarkerade än i nuläget och att Skåneleden eventuellt måste ledas om i
väldigt liten omfattning. Se ytterligare beskrivning av planerade arbeten
under avsnitt 8.5.2. I förhållande till friluftsområdet totala storlek bedöms
detta dock få väldigt ringa effekter för områdets friluftsvärden. För
beskrivningar av verksamhetens effekter för naturvärdet i Ubbalt hänvisas till
beskrivningarna av förutsedda effekter för Natura 2000-området i kapitel 8.6.
Sett till riksintressenas sammanlagda storlek bedöms verksamheten med
tillkommande arbeten inte medföra någon effekt för riksintressenas värden.
Skyddsvärda arter
Av de kända förekomster av fridlysta och rödlistade arter som rapporterats
inom det beräknade påverkansområdet finns det två stycken med särskild
koppling till blöta eller fuktiga miljöer; lake och hårklomossa. Hårklomossa
växer på stenblock och trädbaser utmed stränder och vattendrag till
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långsamt rinnande vatten, och är således sannolikt beroende av Vittsjöns
flödesdynamik. Eftersom uttaget inte kommer påverka Vittsjöns vattennivåer
eller dynamik bedöms varken det sökta alternativet eller nollalternativet
orsaka någon effekt för arterna. Eftersom inga effekter uppstår för Vittsjön
uppstår heller ingen effekt för laken.
Särskilt värdefulla kulturmiljöer och fornlämningar
Påverkansområdet berör den särskilt värdefulla kulturmiljön ”Vittsjön” samt
tre fornlämningar. Det finns ingen risk för sättningar gentemot nuläget
eftersom uttagen redan är pågående. I Ubbalt utökas påverkansområdet
med österut och kommer då även omfatta en fornlämning i form av en fossil
åker, som dock idag är skogsbeklädd. Avsänkningen som berör
fornlämningen kan uppgå till 0,5 meter gentemot nuläget. Eftersom ingen
direkt påverkan uppstår på markförhållandena kommer ingen effekt uppstå
för fornlämningen. I ett framskridet nollalternativ där uttaget stoppas kan en
viss tryckökning uppstå, vilket inte heller bedöms medföra någon effekt alls
för områdets kulturmiljövärden.

Konsekvenser
Ökat uttag ur vattentäkten bedöms inte medföra någon konsekvens för de
skyddsvärda arter, potentiella föroreningar eller kulturmiljövärden som pekats
ut i området. Detta eftersom den avsänkning i jordlager som uttaget ger
upphov till är utvecklat redan idag. För närmare beskrivning av effekter och
konsekvenser för naturmiljön hänvisas till bedömningarna i kapitel 8. En
förflyttning av påverkansområdet och en förskjutning av
avsänkningsgradienten bedöms vara så marginell att ingen effekt eller
konsekvens uppstår. Ett nollalternativ med stoppade uttag bedöms inte heller
medföra några konsekvenser för dessa värden.

Åtgärder
Inga åtgärdsbehov har identifierats.

7.4

Sättningar
Effekter

Avsänkningens omfattning inom påverkansområdet varierar mellan 0,1 meter
och 1,0 meter i jordlager. Störst avsänkning uppstår i området närmast
uttagsbrunnarna. En grundvattensänkning innebär en lastökning för den jord
som ligger under grundvattenytan. Ju större avsänkning, desto större
lastökning. För finkorniga jordar och löst lagrade jordar blir följden vanligtvis
en sättning.

Konsekvenser
Baserat på underlaget görs bedömningen att det inte bedöms finnas någon
risk för mätbar sättningspåverkan på grund av beräknad avsänkning i
jordlager. Bedömningen grundas på jordarternas beskaffenhet såsom icke
sättningskänsliga samt den mycket ringa avsänkningen samt SGU:s jordartsoch jorddjupskartor för aktuellt område. Befintliga uttag har också pågått
under lång tid utan påvisade sättningar vilket stärker denna bedömning.
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Åtgärder
Inga åtgärdsbehov har identifierats.

7.5

Förändrat klimat
Effekter

Rådande klimatförändringar kommer få effekter för grundvattentillgången
generellt genom att det hydrologiska kretsloppet påverkas och förändras. Det
finns olika sätt på vilket ett förändrande klimat kan påverka
grundvattentillgången rent generellt. En ökad nederbörd kan leda till högre
grundvattenbildning, men i vissa fall kan detta kompenseras av högre
avdunstning till följd av högre temperaturer vilket leder till att nettoeffekten
blir i princip oförändrad jämfört med dagens klimat. Ett varmare klimat med
längre växtsäsong kan också göra att uttagsbehovet ökar, exempelvis för
bevattning. Vilka effekter klimatförändringarna får på en särskild
grundvattenförekomst beror således även av lokala förutsättningar och vilka
förändringar som uppstår i uttagsbehovet.
De modellberäkningar som genomförts (se kap 5) har genomförts med
relativt stora säkerhetsmarginaler avseende uttagsfördelning och storlek på
uttag. Utöver detta har simuleringarna även gjorts med en nettonederbörd
motsvarande 2/3 av den enligt SMHI generella nettonederbörden i området.
Detta för att simulera en eventuellt minskad tillgång på vatten. Simuleringen
med 2/3 av den enligt SMHI generella nettonederbörden är den som
presenteras i tidigare redovisade figurer.

Konsekvenser
Inga klimatscenarier har tagits fram för den aktuella grundvattenförekomsten,
men med anledning av den relativt ringa avsänkningen bedöms de direkta
konsekvenserna av klimatförändringar bli försumbara.

Åtgärder
Inga åtgärdsbehov har identifierats.
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8

NATURA 2000

Följande kapitel utgör underlag för ansökan om Natura-2000 tillstånd enligt 7
kap §28a miljöbalken. Ansökan omfattar både grundvattensänkning inom
området samt de arbeten som krävs i samband med anläggning av ny brunn
samt tillbyggnad på befintliga brunnar, se beskrivning under avsnitt 8.2.

8.1

Nulägesbeskrivning

Natura 2000-området Ubbalt är utpekad enligt Art- och habitatdirektivet, i
avseende på rikt fågelliv vid Vittsjön och på grund av dess värde för
friluftslivet, då det bland annat fungerar som badplats och för att Skåneleden
passerar genom området. Strandområdet mot den näringsfattiga Vittsjön har
ett rikt fågelliv. I bokskogen som ligger på geologisk intressanta rullstensåsar
finns många intressanta mossor och lavar (Länsstyrelsen i Skåne, 2018).
I den del av Natura 2000 området som överlappar med påverkansområdet
förekommer främst naturtypen 9110 Näringsfattig bokskog och i väst en
mindre yta med 9015 Västlig taiga, barrblandskog. Övriga ytor inom
påverkansområdet består av icke-naturtypen 905 Lövblandad barrskog.
Själva Vittsjön utgörs av naturtypen 3130, Oligo-mesotrofa stillastående
vatten med vegetation av strandpryl och braxengräs eller annuell vegetation
på exponerade stränder. Bevarandeplanen för området anger också att
Natura 2000-arten 1383 hårklomossa Dichelyma capillaceum förekommer i
området, med icke fullgod bevarandestatus. Arten är fridlyst enligt
Artskyddsförordningen 8§ och även rödlistad som nära hotad i Sverige.
Förekommande naturtyper i förhållande till påverkansområdet samt befintliga
och föreslagna brunnsplaceringar visas i Figur 16.
Ett platsbesök genomfördes den 17 december 2021 av Malin Stensson,
biolog på WSP. Syftet var att översiktligt undersöka förutsättningarna med
avseende på biotopvärden inom föreslaget nytt brunnsområde samt
tillkommande arbetsområden, som komplement som övrigt tillgängligt
underlag. Skogen på platsen utgörs främst av bokskog med fin struktur och
åldersfördelning, dock utan väldigt grova och gamla träd. Nära sjön mellan
brun P5 och nytt föreslaget brunnsområde finns ett parti med granskog, utan
grova träd. Gällande lövträden varierar diameterspridningen från ung sly till
ca 60 cm i stamdiameter. Enstaka träd som uppfyller kriterierna för särskilt
värdefulla hålträd förekommer (hålträd >40 cm i stamdiameter), och här finns
även enstaka stående döda träd och liggande klen till medelgrov död ved.
Några träd har kraftig påväxt av tickor och uthackade bohålor. Figur 17 visar
en representativ bild av bokskogen inom det nya föreslagna brunnsläget.
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Figur 16. Natura 2000-området Ubbalt med förekommande naturtyper i förhållande till beräknat
påverkansområde.

Figur 17. Fotografi från föreslaget brunnsläge (icke-naturtyp 905/naturtyp 9110) för brunn P7.

Naturtyperna känslighet för grundvattennivån
Enligt klassificering av grundvattenberoende ekosystem kan känsligheten för
kvantitativa grundvattenförändringar hos de förekommande naturtyperna
beskrivas som följande:
•
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Naturtyp 9110: ”naturtypen förekommer i torra miljöer med stort djup
till grundvattenytan. Tillgång till grundvatten har därmed endast liten
betydelse för naturtypens värde” (Werner & Collinder, 2011).

•

•

Naturtyp 9010 (omfattar även 9015): känslig till mindre känslig för
grundvattenpåverkan (Werner & Collinder, 2011). Naturtypen är
dock inte en av de grundvattenberoende Natura 2000-naturtyper
som anses behövas prioriteras i SGU:s fortsatta arbete med svensk
vattenförvaltning och landets miljömål (Werner & Collinder, 2015)
Naturtyp 3130: mycket känslig för grundvattenpåverkan (Werner &
Collinder, 2011). Naturtypen är en av de grundvattenberoende
Natura 2000-naturtyper som ska prioriteras i SGU:s fortsatta arbete
med svensk vattenförvaltning och landets miljömål (Werner &
Collinder, 2015)

Såldes har Vittsjön mycket hög känslighet för förändringar i
grundvattennivån, och barrblandskogen i väst (västlig taiga) har också viss
känslighet. Bokskogen som utgör den större delen av påverkansområdet har
låg känslighet.

Syfte
Varje enskilt Natura 2000-område har som syfte att bevara eller återställa ett
gynnsamt tillstånd för de fåglar, naturtyper, Natura 2000-arter och typiska
arter som utgjort grund för utpekandet av området. För Ubbalt är de
prioriterade bevarandevärdena naturtyperna oligo-mesotrofa stillastående
vatten (3130), bokskog av fryle-typ (9110) samt Natura 2000-arten
hårklomossa Dichelyma capillaceum (1383).

Hot mot bevarandevärden
I bevarandeplanen listas åtgärder som riskerar att påverka de utpekade
naturvärdena negativt. De hot som skulle kunna komma att påverkas av en
vattenverksamhet i form av grundvattenuttag och tillkommande arbeten är
kortfattat följande:
Limniska miljöer
•
•
•

Reglering av Vittsjöns vattennivå.
Vattenuttag under lågflödesperioder som medför kraftigt sänkta
vattennivåer.
Förändringar i områdets hydrologi från både inom och utanför
området genom till exempel markavvattning.

Terrestra miljöer
•
•

•
•
•

Förändringar i områdets hydrologi från både inom och utanför
området.
Bebyggelse, vägar, anläggningar och annan markexploatering och
markanvändningsförändring, exempelvis skogsplantering och
täktverksamhet, i objektet eller i angränsande områden som kan
påverka naturvärdena i området negativt.
Avverkning av hålträd och kvarstående döda eller döende träd inom
området eller i omkringliggande områden.
Avverkning av grova träd, senvuxna träd, socklar, hålträd, döda eller
döende träd inom området eller i omkringliggande områden.
Borttagning och bortforsling av markliggande död ved.
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Skydd och bevarandeåtgärder
Prioriterade bevarandeåtgärder för området är att bokskogen ska lämnad
orörd för utveckling genom intern beståndsdynamik. Möjligen kan viss röjning
genomföras. Gamla och grova träd ska sparas och kan gynnas genom
röjning. I naturtypen västlig taiga ska plockhuggning ske för att skapa luckor
och en varierad åldersstruktur. Skötsel- och restaureringsåtgärder
specificeras ytterligare i skötselplanen för Ubbalt naturreservat
(Länsstyrelsen i Skåne, 2008).

8.2

Påverkan

Påverkan på Natura 2000 området uppstår av två skäl; 1) avsänkning av
grundvattennivån till följd av uttag, och 2) påverkan som uppstår genom de
arbeten som krävs för anläggning av ny brunn (P7) samt viss tillbyggnad av
befintliga brunnsanläggningen (P2 och P5).

Grundvattensänkning
Med anledning av den nya brunnen (P7) kommer de befintliga
avsänkningstratten utökas något österut när denna tas i bruk. Detta kommer
medföra en grundvattensänkning i delar av bokskogen (9110) som idag inte
är påverkade av grundvattensänkning, se illustration i Figur 17. Den
beräknade avsänkningen för befintliga uttagsbrunnar är redan idag till stor
del utvecklat. Avsänkningen varierar mellan 1,0 och 0,1 meter.

Figur 18. Beräkna avsänkningstratt inom Ubbalt. Avsänkningen av grundvatten varierar mellan
1,0 och 0,1 meter.

Planerade arbeten inom Natura 2000
Planerade arbeten omfattar viss ombyggnad av befintliga
brunnsanläggningar, etablering av en ny brunnsanläggning samt anläggning
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av eller röjning längs tillfartsvägar. Ungefärliga arbetsområden visas i Figur
19 och beskrivs i text nedan.

Figur 19. Tillfartsvägar och planerade arbeten inom Natura 2000-område.

Befintliga brunnsanläggningar, P2 och P5
Befintliga brunnar behöver omgärdas av brunnshus och instängsling för att
uppfylla skyddsföreskrifterna för dricksvattentäkt enligt Säkerhetsskyddslag
(2018:585). Detta innebär att man kring brunn P2, Figur 20, kommer uppföra
ett mindre brunnshus som sedan ska omges av stängsel med en 15 m radie
kring byggnaden. Brunn P5 har redan idag ett brunnshus men även här
kommer ett stängsel uppföras med en 15 meters radie kring byggnaden.

Figur 20. Brunn P2. Tillfartsvägen (Skåneleden) ses i bild till vänster om brunnen.
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Ny brunnsanläggning, P7
Den nya brunnen (P7) kommer anläggas någonstans inom det föreslagna
område som visas i Figur 19. Brunnens exakta placering kommer avgöras
med hjälp av grundvattenrör. Kring den nya brunnen byggs ett mindre
brunnshus som stängslas av med hjälp av ett staket med 15 meters radie
kring byggnaden, liksom för de befintliga brunnarna.
Tillfartsvägar
Brunnarna P2 och P5 är relativt lättillgängliga idag via Skåneleden som kan
ses i Figur 19, och denna väg kommer också användas som tillfartsväg.
Troligen blir den nödvändigt att på vissa ställen ta ner enstaka träd eller
genomföra viss röjning för att kunna komma fram med de maskiner som
krävs för installation av ny brunn. Vad gäller brunn P2 ligger denna mycket
nära Skåneleden (tillfartsvägen). För att göra plats för stängslet kommer den
troligen vara nödvändigt att förlägga svängen något längre västerut än vad
den är i nuläget (se Figur 20).
Mellan brunn P5 och nytt brunnsläge är vandringsleden mer lik en stig som
går nära strandkanten, och här kommer man därför behöva anlägga en ny
arbetsväg för att komma fram till det nya brunnsområdet. Arbetsvägens
kommer anläggas inom det skogsparti som markeras i Figur 19, men kan
ännu inte specificeras mer än så.

8.3

Förutsedda miljöeffekter
Effekter

Grundvattensänkning
Effekten för de förekommande naturtyperna beror av dess känslighet för
kvantitativa förändringar i grundvattennivån. Vittsjön, 3130, räknas som en
mycket känslig naturtyp, men kommer enligt beräkningar inte påverkas (och
har historiskt inte påverkats) av grundvattensänkningen eftersom tillrinningen
vida överstiger uttaget. Ingen effekt bedöms därför uppstå för Vittsjön.
Av de terrestra naturtyperna har bokskogen låg känslighet och taigan viss
känslighet. Grundvattentäkten i Vittsjö har varit aktiv med uttag ur en av
brunnarna innan både Ubbalts naturreservat och Natura 2000-området
upprättades. Därmed var området redan då påverkat av grundvattenuttag
från de befintliga brunnarna under lång tid, inom den nuvarande
avsänkningstratten. Grundförutsättningen för området var då att
grundvattenuttag har skett sedan tidigare, det vill säga att naturmiljön redan
var anpassad till påverkan från uttaget. Uttag från den nya brunnen kommer
medföra en avsänkning av grundvatten inom ett tidigare opåverkat område.
Eftersom detta dock enbart påverkar den mindre känsliga bokskogen, och
eftersom avsänkningen bedöms uppgå till maximalt 1,0 meter, bedöms detta
inte medföra någon effekt för bokskogens bevarandestatus. Vad gäller taigan
kommer det sökta uttaget inte medföra någon förändring gentemot nuläget. I
ett nollalternativ där uttagen stoppas skulle detta möjligen medföra en viss
positiv effekt för taigan, dock enbart inom en liten del av naturtypens
utbredning. Eftersom avsänkningen idag endast uppgår till ca 0,3 meter (se
Figur 18) bedöms denna effekt också som mycket ringa.
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Sammanfattningsvis bedöms effekten av det sökta uttaget som mycket ringa
med anledning av de påverkade naturtypernas låga känslighet samt det
faktum att uttagen från befintliga brunnar pågått under lång tid och att
skogen inom påverkansområdet till största del är anpassad till dessa
förhållanden. Sökta uttag är dessutom lägre än de som skett historiskt, då
det var som störst under 1980 talet på dryga 165 000 m3/år.
Övriga planerade arbeten
Övriga planerade arbeten kommer medföra en viss effekt för de terrestra
naturtyperna genom röjning samt fällning av träd kommer bli nödvändigt i
viss mån. För att mildra effekten av detta har den nya brunnslägen förlagts
till ickenatur-typen 905, och befintlig väg (Skåneleden) används som
tillfartsväg i möjligaste mån. Bokskogen 9110 kommer dock påverkas, om än
i mycket liten omfattning sett till naturtypens totala utbredning (se Figur 19).
Avverkning av hålträd kan exempelvis medföra negativa effekter för växtoch djurlivet med koppling till dessa träd.

Konsekvenser
Grundvattensänkning
Effekten av grundvattensänkningen på den aktuella naturtypen bedöms vara
så pass marginell att inga konsekvenser uppstår för skogens naturvärden.
Detta även sett till att en relativt liten del av naturtypens hela utbredning
påverkas. Nollalternativet som innebär att uttagen upphör bedöms inte heller
medföra några konsekvenser för bokskogen.
Övriga planerade arbeten
Fällning av särskilt skyddsvärda träd och bortforsling av död ved kan
medföra negativa konsekvenser för exempelvis insekter, kryptogamer och
fåglar med koppling till dessa miljöer. Skyddsåtgärder kommer därför vidtas
för att i möjligaste mån undvika sådan påverkan. Eftersom förekommande
skyddsvärda träd inom arbetsområdet står relativt glest kan fällning av dessa
troligen undvikas. En inventering av särskilt skyddsvärda träd kommer
genomföras inför framtagande av miljökonsekvensbeskrivning, så att arbeten
kan detaljplaneras utifrån dessa förutsättningar. Det kan fortfarande bli
aktuellt med fällning av enstaka skyddsvärda träd, eftersom arbeten också
måste anpassas till förutsättningar för grundvattenuttag, samt att
brunnshusen enligt skyddsföreskrifter måste omgärdas av stängsel med 15
m radie. För att möjliggöra framfart kan också död ved komma i vägen. Grov
död ved kommer i sådana fall att flyttas till annan motsvarande plats inom
Natura 2000-området för att undvika skada på dessa värdeelement.
Den samlade konsekvensen för Natura 2000-områdets naturmiljö bedöms
således som mycket små med hänsyn till planerade skyddsåtgärder
(placering av ny brunn utanför naturtyp samt minimering av påverkan på död
ved och värdefulla träd) samt påverkansområdets storlek sett till naturtypens
sammanlagda storlek. De konsekvenser som uppstår till följd av fällning av
träd kan också till viss del kompenseras genom att dessa lämnas kvar som
död ved eller faunadepåer i skogen, vilket också skulle bidra med positiva
värden för arter med koppling till död ved.
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8.4

Skydds- och kompensationsåtgärder

Fällning av särskilt skyddsvärda träd kommer undvikas i möjligaste mån.
Skyddsvärda träd inom arbetsområdet kommer inventeras inför framtagande
av miljökonsekvensbeskrivning som underlag inför detaljplanering.
Liggande lågor och annan grov död ved flyttas i möjligaste mån och
återplaceras efter avslutade arbeten.
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9

SAMLAD BEDÖMNING

De intressen för vilka effekter kan uppstå till följd av sökta uttag bedöms vara
för tre enskilda brunnar samt till viss del för friluftsvärdet i Ubbalt till följd av
ombyggnad av befintliga och tillkommande brunnsanläggningar. Dessa
konsekvenser bedöms dock i den närmaste som obetydligt, då avsänkningen
för brunnarna jämfört med nuläget endast ökar med ca 0,3 meter, och
eftersom en mycket liten del av Ubbalt område påverkas sett till dess
sammanlagda storlek. Konsekvenserna av dessa effekter bedöms således
som obetydliga. Med hänsyn till vidtagna skyddsåtgärder i form av vald
placering för nytt brunnsläge samt hänsyn till död ved och värdefulla träd
bedöms också konsekvenserna för Natura 2000-områden bli mycket små.
Inga konsekvenser har identifierats för övriga natur-, kultur- eller andra
miljövärden.
Eftersom det inte bedöms ske någon påverkan på övriga motstående
intressen inom påverkansområdet är verksamhetens sammanlagda
miljökonsekvenser mycket små eller till stor del obetydliga för ett framskridet
nollalternativ. Det bör även påpekas att det sökta uttaget sker redan idag ur
de befintliga brunnarna. För konsekvensbedömningen görs dock en
jämförelse med nollalternativet, som innebär att inga uttag görs alls. En
jämförelse med nollalternativet ger således ett större skillnad i
influensområde än om jämförelsen skulle ske med dagens uttag. Jämfört
med det faktiska nuläget bedöms den sökta vattenverksamheten därmed
som helt obetydligt, vilket stärks av att det beräknade påverkansområdet
redan till stor del har utvecklats utan att några negativa konsekvenser har
kunnat påvisas.
Den samlade bedömningen är således att sökt vattenverksamheten kan
genomföras utan negativa konsekvenser för miljö eller människa och med
endast mycket små konsekvenser för Natura 2000-området Ubbalt. Behovet
av dricksvatten är också i högsta grad ett väsentligt samhällsintresse som
måste värnas och tillgången till dricksvatten tryggas.

10

FORMELL HANTERING

Så snarast samrådet avslutats kommer bolaget ge in en ansökan till markoch miljödomstolen om lagligförklaring och tillstånd till kommunal vattentäkt
enligt bestämmelserna i 11 kap miljöbalken. Med beaktande av att den
befintliga och tilltänkta utvidgningen av vattentäkten i delar är belägna inom
Natura 2000-området Ubbalt, så kommer en MKB att bifogas ansökan som
är av sådan omfattning att den vid behov kan ligga till grund för en prövning
enligt bestämmelsen i 7 kap 28a § miljöbalken. Denna prövning liksom
övriga prövningar rörande dispens från strandskydd och eventuella
reservatsföreskrifter, kommer med stöd av bestämmelsen i 21 kap 3 § 1 st
miljöbalken att prövas av domstolen inom ramen för tillståndsprövningen av
själva vattentäkten.

10322096 • Tillståndsansökan Vittsjö | 37

11

FÖRSLAG PÅ INNEHÅLL I MKB

Nedan ges ett preliminärt förslag för innehållsförteckning i kommande
miljökonsekvensbeskrivning.
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
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Icke-teknisk sammanfattning
Administrativa uppgifter
Saken
Bakgrund och förutsättningar
Avgränsning
a. Geografisk avgränsning
b. Avgränsning i tid
c. Avgränsning i rum
Utformningsalternativ
a. Förespråkad utformning
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