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Inbjudan till samråd 

Ansökan om tillstånd för grundvattenbortledning i Holmsveden 

Holmsvedens vattentäkt utgör vattentäkt för ca 150 boende i Holmsveden. Råvattnet 

baseras på grundvatten som tas från en grävd och en bergborrad brunn. I nuläget saknas 

vattendom för Holmsvedens vattentäkt och kommunens VA huvudman Söderhamn Nära, 

planerar därför att under hösten 2021 ansöka om tillstånd vid mark- och miljödomstolen 

enligt miljöbalken kap 11 för bortledande av grundvatten från Holmsveden, fastigheterna 

Härnebo 2:50 och 2:92. Inom ramen för ansökan planeras inga nya uttagsbrunnar eller andra 

anläggningar. 

Ansökan planeras för ett sammanlagt vattenuttag 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.  

Samråd skall enligt miljöbalkens regler ske med enskilda som kan antas bli särskilt berörda. 

Samrådsunderlag för vattendomsansökan med ytterligare information (bakgrund, 

genomförda undersökningar, planerad vattenverksamhet, förutsedd miljöpåverkan) bifogas 

detta brev. Samrådsunderlaget kommer också att finns också tillgängligt på Söderhamn 

Näras hemsida, https://www.soderhamnnara.se/sidor/vatten, från 2021-07-02. Ni kan lämna 

skriftliga synpunkter till Söderhamn Nära under adress nedan till och med senast 2021-08-

31. Söderhamn Nära har också hållit samråd med Länsstyrelsen och Söderhamns kommun. 

Ur säkerhetssynpunkt är råvattenuttagen samt vattenverket ej utmarkerade i underlaget. För 

att ta del av dessa uppgifter kontakta Söderhamn Nära, info@soderhamnnara.se, då ett avtal 

måste upprättas mellan dig som fastighetsägare och Söderhamn Nära.  

I samband med ansökan om grundvattenuttag kommer även en revidering av 

vattenskyddsområdet och dess föreskrifter för Holmsvedens vattentäkt att genomföras. Om 

ni tidigt i processen vill inkomma med synpunkter kring detta se 

https://www.soderhamnnara.se/sidor/vatten, från 2021-07-02 till 2021-08-31. Efter att 

Söderhamn Nära lämnat in ansökningshandlingarna kommer Länsstyrelsen att skicka ut 

ansökan på remiss till de som berörs av det nya vattenskyddsområdet.   

Fastighetsägare ombedjes informera innehavare av särskild rätt angående samrådet för 

vattendom. Med särskild rätt avses tex servitut, ledningsrätt eller arrende. 
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