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Östra Frölunda vattentäkt  

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 11 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE 

GRUNDVATTENBORTLEDING FÖR ALLMÄN VATTENFÖRSÖRJNING M.M. 

 

Verksamhetsutövaren Svenljunga kommun har för avsikt att söka tillstånd för bortledning av 

grundvatten ur en befintlig uttagsbrunn på fastigheten Frölunda 4:18 i Östra Frölunda, Svenljunga 

kommun. Ansökan omfattar också rätten att bibehålla den befintliga brunnen (RB8601) och utföra 

en kompletterande brunn cirka 40 meter från den befintliga för att öka vattentäktens livslängd och 

för att öka säkerheten i vattenförsörjningssystemet. Verksamhetsutövaren har därför tagit fram ett 

samrådsunderlag som finns bilagt detta följebrev (Bilaga 1). Samrådsunderlaget finns också 

tillgängligt på kommunens hemsida, https://www.svenljunga.se/bygga-bo-miljo--trafik/vara-

byggprojekt .  

Ni får dessa handlingar i egenskap av fastighetsägare eller innehavare av rättighet i närområdet 

kring vattentäkten, alternativt som berörd myndighet. 

Syftet med samrådet är att informera enskilt berörda om verksamheten och lämna utrymme för att 

lämna synpunkter på den planerade verksamheten. Samrådet ska ge utrymme för sakägare och 

allmänhet, såväl som myndigheter och organisationer, att bidra med sin kunskap om förhållanden 

som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter detta samråd arbetar vi vidare med handlingarna 

med stöd av inkomna synpunkter.  

En samrådsredogörelse kommer att upprättas efter detta samråd. Samrådsredogörelsen blir 

beslutsunderlag för länsstyrelsen för att bedöma om verksamheten innebär betydande 

miljöpåverkan eller inte.  

Synpunkter kan lämnas muntligt eller skriftligt till nedanstående adress. Synpunkter på 

samrådsunderlaget lämnas före 2023-04-10.   

Skriftliga synpunkter skickas till skickas till 

 
 
 

Svenljunga kommun, Dnr. SBF-2021-372 
Att.: Karina Mc Conell 
512 80 Svenljunga 
 
Tel: 0325-180 91 
E-post: Karina.McConell@svenljunga.se 
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Vid eventuella frågor kontaktas: 

 
Svenljunga kommun: 
 

Anders Kjellberg, VA-chef 
Tel: 0325-180 12 
E-post: Anders.Kjellberg@svenljunga.se 

 

Karina Mc Conell, projektledare VA-ingenjör. 
Tel: 0325-180 91 
E-post: Karina.McConell@svenljunga.se 
 

 
Sweco: 
   
  Björn Göransson, Konsult 
  Skånegatan 3 
  402 28 Göteborg 
  Tel: 0739-985751 

  E-post: Bjorn.Goransson@sweco.se 
 
 
Med vänlig hälsning 

 
Karina Mc Conell och Anders Kjellberg 
 

Bilagor: 
 

1. Samrådrådsunderlag för tillståndsansökan enligt 11 kap. (1998:808) avseende 
grundvattenbortledning för allmän vattenförsörjning m.m.  

2. Samrådskrets  
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