Samråd enligt 6 kap miljöbalken i fråga om nytt tillstånd
enligt miljöbalken för vattenverksamhet vid vattentäkten i
Nymölla, Bromölla kommun
Bromölla Energi och Vatten AB (BEVAB) erhöll 2020-04-29 tillstånd
för vattenuttag vid vattentäkt i Nymölla (dom i mål nr M 1297-19).
För att säkra driften av vattentäkten avser BEVAB att genomföra
mindre justeringar av driften samt att borra en ny brunn inom
samma fastighet, i närheten av de befintliga brunnarna. Planerade
åtgärder kommer inte att medföra någon ytterligare
omgivningspåverkan än den som redan är tillståndsgiven men
eftersom förändringarna medför ändrade villkor i domen så måste
ändå nytt tillstånd sökas och nytt samråd hållas. Föreliggande brev
med tillhörande underlag utgör det undersökningssamråd som,
enligt miljöbalkens 6 kap 23-25§§, ska hållas.
Detta brev riktar sig till dig som är fastighetsägare för en eller flera fastigheter inom
beräknat framtida påverkansområde för sökta uttagsvolymer. Påverkansområdet
definieras av det område inom vilket grundvattennivåerna i glaukonitsandstenen
bedöms sjunka med 0,3 m eller mer till följd av sökta och tidigare tillståndsgivna
maximala uttagsvolymer. Vi ber er som fastighetsägare att informera eventuella
nyttjanderättsinnehavare om föreliggande samråd.
2020 erhöll BEVAB tillstånd för vattenuttag vid vattentäkt i Nymölla. Det befintliga
tillståndet medger uttag ur en brunn i taget från de två befintliga brunnarna på
fastigheten vid vattenverket. Det nya tillståndet avser uttag ur två brunnar, en befintlig
brunn och en ny brunn som planeras borras inom samma fastighet. Vattenuttaget
kommer fördelas fritt mellan de två brunnarna för att säkra driften. Den totala
uttagsmängden kommer att vara densamma som enligt gällande tillstånd och någon
ytterligare omgivningspåverkan kommer inte att ske. Det nya tillståndet som BEVAB
avser söka är därmed i det närmaste samma som befintligt tillstånd men med lite
annorlunda utformning av villkor och ingående brunnar.
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,
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.
Den långsiktiga påverkan med sökta och redan tillståndsgivna uttag har bedömts utifrån
provpumpning och beräkning med den sedan tidigare framtagna grundvattenmodellen
för Kristianstadsslätten. I bilaga 1 finns en beskrivning bakgrunden för ansökan, bedömt
påverkansområde samt bedömda miljökonsekvenser.
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Då det inte kommer att ske någon ytterligare omgivningspåverkan jämfört med gällande
tillstånd och då den nya ansökan endast innebär små justeringar av villkor 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 10 maj 2021.
Kontaktpersoner:
Anders Johnsson
Teknisk chef
Bromölla Energi och vatten AB
Storgatan 40
295 31 Bromölla
Telefon: 0456-622508 direkt
anders.johnsson@bevab.se

Erica Svensson
WSP Sverige AB
Box 574
201 25 Malmö
Telefon: 010-7213026
erica.svensson@wsp.com

Bilagor:
Bilaga 1 Samrådsunderlag
Bilaga 2 Svarsformulär
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