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Mark- och miljödomstolen
I

Vid Vänersborgs tingsrätt, mark.i. och miljödomstolen, har Sveriges geologiska undersök1
ning (SGU) ansökt om tillstånd att inom fastigheterna Råslätt 1:10, 1:15, 1:31 och 1:66 i
Borås kommun dels - vilket utgör vattenverksamhet - leda bort högst 8 000 m 3
grundvatten per år från en bergrumsanläggning samt anlägga och bibehålla anläggningar
för detta, nedlägga och bibehålla rörledning i marken och i/intill Jordbrobäcken (del av
Lillån) samt för dessa ändamål utföra schaktning och andra åtgärder i vattenområde, dels vilket utgör miljöfarlig verksamhet -släppa ut högst 8 000 m 3 bortlett grundvatten per år
till Jordbrobäcken (del av Lillån) m.m. Ansökt vattenverksamhet uppges beröra fastigheterna Råslätt 1: 10, 1: 15, I :31 och I :66 i Borås kommun. En miljökonsekvensbeskrivning
har getts in.
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in
skriftligen till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28
Vänersborg eller via e-post mmd.vanersborg@dom.se senast den 10 januari 2017.
Domstolens målnummer M 3774-16 ska anges. Yrkanden om ersättning till följd av SGU:s
ansökan såvitt avser tillstånd till vattenverksamhet ska helst framställas skriftligen inom
samma tid. Målet kan komma att avgöras på handlingarna.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli, Hamngatan 6, Vänersborg
(tel. 0521-270 200) och hos aktförvarare:p registratorn Desiree Carlsson,
registratorskontoret, Borås stad, StadskaAsliet, Kungsgatan 55 (tel. 033-35 70 30).
Kallelser och andra meddelanden införs i Borås Tidning.
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Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet
En ansökan om tillstånd enligt rtliljöbalken
till vattenverksamhet har kommit in till mark1
och miljödomstolen. Domstolen har kungjort ansökningen i de vanligaste ortstidningarna.
En utskrift av kungörelsen bifogas för Er kännedom eftersom sökanden har uppgett att Ni
äger en fastighet som kan bli påverkad av den sökta verksamheten.
I vissa fall är det inte bara fastighetsägaren som kan bli berörd av att en fastighet påverkas
av en vattenverksamhet. Förändringar i vattenförhållandena på en fastighet kan ha betydelse också för nyttjanderättshavare (till exempel arrendatorer eller hyresgäster) och
innehavare av servitut eller rätt till elektrisk kraft. Om sådana rättigheter är knutna till
fastigheten är fastighetsägaren enligt 22 kap. 7 §miljöbalken skyldig att upplysa
domstolen om vilka rättighetsinnehavare som finns.
Syftet med bestämmelsen är att alla som på ett eller annat sätt berörs av den planerade
verksamheten ska ges möjlighet att bevaka sina intressen i domstolsprövningen.
Om Er fastighet belastas av rättigheter och Ni inte lämnar upplysning om detta till
domstolen kan Ni bli skadeståndsskyldig om skada uppstår för rättighetsinnehavaren.
Uppgiften bör ges in till mark- och miljödomstolen snarast och senast den dag som anges i
kungörelsen som sista dag för synpunkte,r på ansökan.
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