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1 Inledning 

I denna redogörelse beskrivs de samrådsinsatser som har genomförts i ärendet och som 

ska föregå ansökan enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådet avser Tanums kommuns 

ansökan om tillstånd att ta ut vatten från Övre Bolsjön för att trygga den framtida 

kommunala vattenförsörjningen i kommunen. Tillståndsansökan, enligt 11 kap 

miljöbalken kommer att göras till Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. 

2 Inledande samråd med länsstyrelsen 

Ett inledande samrådsmöte hölls med länsstyrelsen, Västra Götalands län i Vänersborg 

2018-04-19. Mötesanteckningar från detta möte redovisas i Bilaga 1. Vid mötet 

informerades länsstyrelsen om Tanums kommuns planer på att ansöka hos Mark- och 

miljödomstolen om tillstånd att ta ut vatten från Övre Bolsjön för kommunal 

vattenförsörjning. Eftersom den planerade verksamheten kan antas innebära betydande 

miljöpåverkan beslutades att samrådet skulle utformas som ett avgränsningssamråd. 

3 Samråd med enskilda, myndigheter och intressenter 

3.1 Tid för samråd 

Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på Tanums kommuns hemsida under perioden 

2018-10-04 – 2018-11-30. Sista dag för skriftliga synpunkter var 2018-11-30. 

Länsstyrelsen ansökte om och beviljades förlängd samrådstid till 2018-12-07.  

Samrådsunderlaget fanns tillgängligt i Tedacthuset (filial till kommunhuset) från och med 

2018-10-05 och i kommunhuset från och med 2018-10-08. 

3.2 Inbjudan till samråd 

Inbjudan till samråd och samrådsmöte skickades brevledes till samtliga fastighetsägare 

och ägare av särskild rätt som bedöms beröras av det planerade uttaget både i 

anslutning till Övre Bolsjön och till Torpbäcken nedströms sjön samt till ägare av 

vattenrätt och fiskerätt i Nedre Bolsjön kopplat till ledningsförläggning. Inbjudan postades 

2018-10-08. 

Inbjudan till samråd har även skett via kungörelse i Strömstads tidning (2018-10-27), 

Bohusläningen (2018-10-27), Björklövet (2018-10-25 och 2018-11-01) samt i Veckovis 

(2018-10-24 och 2018-10-31).  

Övriga remissinstanser så som myndigheter, intresseorganisationer mm har inbjudits till 

samråd genom e-post, sänd 2018-10-11. 

Inbjudan om skriftligt samråd har sänts till följande myndigheter och organisationer: 

- Havs- och vattenmyndigheten 

- Tanums kommun, Miljö- och byggavdelningen 
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- Länsstyrelsen Västra Götaland 

- Räddningstjänsten Tanum 

- Skogsstyrelsen 

- Boverket 

- Naturvårdsverket 

- Svenska Naturskyddsföreningen, Bohuslän 

- Bohusläns ornitologiska förening 

3.3 Samrådsmöte 

Ett samrådsmöte hölls i Bullaregården 2018-11-07, kl 17-19. Anteckningar från mötet 

framgår av Bilaga 2. 

3.4 Inkomna synpunkter och bemötanden 

Inga skriftliga synpunkter har inkommit från fastighetsägare eller ägare av särskild rätt. 

Skriftliga synpunkter har inkommit från Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt 

Tanums kommun, Miljö- och byggavdelningen. Naturvårdsverket och Havs- och 

vattenmyndigheten har meddelat att de avstår att yttra sig i ärendet. 

Inkomna yttranden redovisas i Bilaga 4. Framförda synpunkter med bemötande redovisas 

nedan: 

3.4.1 Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Länsstyrelsen framför följande: 

I samrådsunderlaget anges att samrådet genomförs så att kraven för ett 

avgränsningssamråd uppfylls. Detta betyder att Tanums kommun själva anser att 

verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket medför att 

Länsstyrelsen inte behöver fatta detta beslut.  

Länsstyrelsen anser att samtliga undersökningar som föreslås i kap. 14.2 i samråds-

underlaget ska genomföras i MKB-arbetet. Förutom detta bör följande aspekter 

behandlas i MKBn: 

o Tydlig redogörelse för alternativa sjöar för uttag av vatten. 

o En utredning av hållbarheten för dricksvattenresursen samt hur den klarar 

klimatförändringar. 

o Påverkan på statusen i berörda vattenförekomster samt möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormer. 

o Det planerade uttagets påverkan på Torpbäcken med avseende på stormusslor, 

vandringsvägar och lekplatser för fisk. 



  

   

 
 

3(3) 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

2018-12-18 

 

 

 

 

EH p:\1313\1312400_övre_bolsjön\000_övre_bolsjön\10 arbetsmtrl_dok\samråd\samrådsredogörelse\samrådsredogörelse_övre bolsjön.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

o Risker och konsekvenser av utbyte av vatten genom brott på överföringsledning från 

Övre Bolsjön genom Nedre Bolsjön eller vid styrd borrning. 

o Redovisning för hur fågellivet påverkas. Fågelinventering som underlag. 

o Naturinventeringar i områden där vägar eller andra anläggningar ska byggas. 

Bemötande:  

De aspekter som Länsstyrelsen har framfört kommer att beaktas i det kommande MKB-

arbetet. Under sommaren och hösten 2018 genomfördes samtliga undersökningar som 

fanns redovisade under kap. 14.2 i samrådsunderlaget. Resultatet av dessa kommer att 

ligga till grund för MKB-arbetet.  

3.4.2 Tanums kommun, Miljö- och byggavdelningen  

Miljö- och byggavdelningen framför följande: 

Miljöavdelningen är positiva till en reservvattentäkt i kommunen. 

Uttag av vatten från Övre Bolsjön leder till mindre flöde i Torpbäcken, vilket kan medföra 

negativ påverkan på naturvärden.  

I området finns höga naturvärden och undersökning för att ta reda på om 

kompensationsåtgärder kan motverka negativ påverkan i Torpbäcken bör göras. 

Övre Bolsjön kalkas för att motverka försurning. Hur påverkas detta av ett reglerat 

vattenflöde? 

Övre Bolsjön och Torpbäcken omfattas av strandskyddsområde. Det kan vara lämpligt att 

pröva frågor om t.ex. miljöfarlig verksamhet och strandskydd som har samband med 

vattenverksamheten tillsammans med ansökan. I MKBn bör belysas hur strandskyddets 

syften påverkas av den planerade verksamheten.  

Bemötande: 

Framförda synpunkter kommer att beaktas i det kommande MKB-arbetet. Det är dock 

viktigt att beakta att det redan idag sker en viss reglering genom ett dämme i sjöns 

utlopp. För denna reglering finns ingen vattendom. Historiskt har nivån i sjön, liksom 

flödet i Torpbäcken varierat mycket och regleringen har skett godtyckligt. Avsikten är nu 

att ta fram en regleringsstrategi där hänsyn tas till naturvärden mm runt sjön och i 

Torpbäcken. Nivån i sjön, liksom flödet i bäcken, kommer att bli jämnare. Detta kommer 

att beaktas i MKB-arbetet. 

I Torpbäcken finns flera definitiva vandringshinder för fisk, både naturliga och artificiella, 

vilka redan idag påverkar möjligheten för lek och vandring.  
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MÖTESANTECKNINGAR  

UPPDRAG 

Övre Bolsjön 

UPPDRAGSLEDARE 

Helen Eklund 

DATUM 

2018-04-26 

UPPDRAGSNUMMER UPPRÄTTAD AV 

Helen Eklund 

PLATS Länsstyrelsen, Vänersborg DATUM 2018-04-19 TID 10.00 

NÄRVARANDE Per Gunnarsson Länsstyrelsen, Västra Götaland 

Lena Sedin 

Karin Görfelt 

Helen Eklund 

C-G Görransson 

Länsstyrelsen, Västra Götaland 

Tanums kommun 

Sweco 

Sweco 
 

“Tidigt” samråd med länsstyrelsen inför tillståndsprövning av vattenuttag 
från Övre Bolsjön 

Bakgrund och syfte 

Sweco har tagit fram ett underlag för samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om 

vattenuttag från Övre Bolsjön för att säkra den kommunala vattenförsörjningen i Tanums 

kommun. Kommunen har för avsikt att genomföra samrådet så att det uppfyller kraven för ett 

avgränsningssamråd, vilket betyder att man förutsätter att åtgärden innebär betydande 

miljöpåverkan.  

Mötet med länsstyrelsen syftar till att stämma av samrådsförfarandet och samrådsunderlaget 

med länsstyrelsen. 

Diskussionspunkter och synpunkter vid mötet 

• Länsstyrelsen ser inga hinder i att direkt utföra samrådet som ett avgränsningssamråd. Inför

samrådet ska samrådskretsen stämmas av med länsstyrelsen.

• Det är viktigt att undersöka vilka konsekvenser vattenuttaget och regleringsstrategin

kommer att innebära för fiskar och fiskvandring i Torpbäcken

• Hur kommer uttaget att påverka riksintresset Enningdalsälven?

• Det är viktigt att titta på om Torpbäcken är mer känslig än Grannerödsbäcken (utloppet från
Nedre Bolsjön). 20 l/s, som är minsta flödet i Grannerödsbäcken, kanske är för lite för
Torpbäcken.

• Grannerödsbäcken (utloppet från Nedre Bolsjön) ska också undersökas i samband med

utredningarna gällande Övre Bolsjön och Torpbäcken, för att se hur den påverkats av

regleringen och vattenuttaget från Nedre Bolsjön.

sehste
Maskinskriven text
Bilaga 1

sehste
Maskinskriven text



    

 

 

2 (2) 
 
MÖTESANTECKNINGAR 

2018-04-26 

 

 

m
o
m

0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

EH p:\1313\1312400_övre_bolsjön\000_övre_bolsjön\04 protokoll\mötesanteckningar_möte lst_180419.docx 

 

• Tydliggör hur strandförhållanden och fisk kommer att påverkas av planerad reglering av 

Övre Bolsjön 

• Vilken nivå ska anses vara ”0”-nivån för Övre Bolsjön? Vilken nivå ska regleringsstrategin 

utgå från? Kommunen kommer att leta efter märken i bergsida över dämningsgräns och 

sänkningsgräns. Om dessa inte återfinns görs en bedömning utgående från ränder i 

bergsytor om lämplig högvattenytan och bedömning av nedre vattennivå när sjön fick 

variera med borttagen reglerlucka under några år. 

• Förekommer kräftor i Övre Bolsjön eller Torpbäcken? Detta utreds i MKB-arbetet. 

• Föreligger risk för överföring av kräftpest i anläggningsskedet? 

• Det behövs en tydligare beskrivning av kulturmiljön i form av fornlämningar som kan komma 

att påverkas av regleringen. Prata med länsantikvarien.  

• Det är viktigt att tydligt redovisa vilka alternativ det finns till att välja Övre Bolsjön som 

vattentäkt i kommande MKB. 

• Dämmet vid utloppet bör kontrolleras. Finns det risk för brist i stabilitet? Vad händer när 

man dämmer upp sjön? 

• I kommande MKB ska även påverkan av ledningsdragningen genom Nedre Bolsjön 

beskrivas. 

• Per Gunnarsson återkommer med synpunkter från sakkunnig kollega angående 

undersökningar av fisk och vandringsförhållanden.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Helen Eklund 

 

 



 

 

Tekniska förvaltningen 

VA-avdelningen 

 

 
Datum 

2018-10-02 

 

 
Vår referens 
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Kungörelse 
 

Välkommen att delta i samråd inför tillståndsansökan gällande vattenuttag från Övre 

Bolsjön. Tanums kommun har för avsikt att ansöka om tillstånd hos Mark- och 

miljödomstolen för att leda bort vatten ur Övre Bolsjön för dricksvattenförsörjning.  

 

Onsdagen den 7 november kl. 17.00 är ni välkomna på samrådsmöte i 

Bullaregården 

 

Samrådsunderlaget finns tillgängligt under hela samrådstiden på Tanums kommuns 

hemsida, www.tanum.se/ovrebolsjon, samt i kommunhuset och kommunens lokaler i 

Tedacthuset, Tanumshede.  

 

Skriftliga synpunkter lämnas senast 30 november med e-post till 

tn.diarium@tanum.se eller med postgång till Tanums kommun, Tekniska nämnden, 

45781 Tanumshede. 

 

Upplysningar i ärendet lämnas i första hand av Karin Görfelt, tel. 0525-18367, e-post 

karin.gorfelt@tanum.se, och i andra hand av annan personal på VA-avdelningen som 

kan nås via kundcenter, tel. 0525-18000. 

 

  

http://www.tanum.se/ovrebolsjon
mailto:tn.diarium@tanum.se
mailto:karin.gorfelt@tanum.se
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VA-avdelningen 

 
Datum 

2018-11-08 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

457 81Tanumshede Besöksadress:Bygdegårdsplanen Tel 0525 180 00 vxTelefax 0525-183 07 Pg 824 20-1 Bg 429-8634 . Org.nr 212000-

1348  e-post: tn.diarium@tanum.se  

Samrådsmöte med allmänheten gällande vattenuttag 

från Övre Bolsjön 
 

Tid: 7 november 2018, kl. 17.00 

Plats: Bullaregården, Kvännevi, 457 50 Bullaren 
 

• Alla hälsades välkomna. 

• Karin Görfelt, Tanums kommun, presenterade bakgrunden till varför kommunen är intresserad 
av ytterligare en vattentäkt. 

• Helen Eklund och C-G Göransson från Sweco presenterade samrådsunderlaget. 

• Alla deltagare fick komma med frågor och synpunkter under presentationerna.  

• Fikapaus med mingel. 

• Helen informerade om att kommunen senare avser att upprätta vattenskyddsområde och vad 
som brukar regleras i ett vattenskyddsområde. 

• Karin informerade om att alla är välkommen att lämna skriftliga synpunkter till kommunen. Detta 
samråd avser inte vattenskyddsområde, men man kan ändå kontakta kommunen angående det, 
inför kommande arbete med vattenskyddsområde. 

• Frågor och synpunkter som togs upp av deltagare vid samrådsmötet: 
o Fråga/synpunkt från deltagare: Det måste finnas alternativ till Övre Bolsjön. Ett förslag är 

att ta vatten från Långevattnet tillsammans med vatten från mindre sjöar norr om 
Långvattnet i något sammanhängande system. 
 

o Flera personer ser hot mot att kunna framföra motorbåt i Övre Bolsjön om det blir 
vattentäkt och vattenskyddsområde. 

 
 

o Fråga/synpunkt från deltagare: Hur blir flödet vid torra somrar?  
▪ Svar: Helen och C-G ger information om att regleringen blir stabilare. 

 
o Fråga/synpunkt från deltagare: Vem bär kostnader vid ett överklagande?  

▪ Svar: C-G svarar att det inte kostar något i rättegångskostnader för ett 
överklagande från de som är sakägare.  
 

o Fråga/synpunkt från deltagare: För markägare har det inte varit några problem med 
Nedre Bolsjön som vattentäkt. Nivån i sjön har varit stabilare efter att det blev vattentäkt. 
 

o Fråga/synpunkt från deltagare: Vad gäller för åkermark gällande gödsling, besprutning 
m.m. på mark som ligger nära sjön?  

▪ Svar: Helen svarar att privat jordbruk sannolik inte kommer att påverkas av 
föreskrifter. Restriktioner med avseende på gödsling och användning av 
bekämpningsmedel kommer att gälla yrkesmässig verksamhet. 
 

o Fråga/synpunkt från deltagare: Blir det strängare krav för enskilda avlopp?  
▪ Svar: Miljöavdelningen får svara på det. Miljöbalken gäller oavsett om det är 

vattenskyddsområde eller ej så troligen blir det ingen skillnad. 
 

o Fråga/synpunkt från deltagare: Man vill fortsätta leva som man gjort. Extra kostnader är 
man rädd för.  

▪ Svar: Helen gav information om att det inte är säkert att det blir så många 
förbud och att detta är punkter som tas i senare skede. När det gäller 
skogsbruk så är det som vanligt, att anmälan ska göras till Skogsstyrelsen.  
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o Fråga/synpunkt från deltagare: Markägare som har mark inom Nedre Bolsjöns 
vattenskyddsområde påpekar att vad det gäller Nedre Bolsjön så har 
vattenskyddsområdet inte inskränkt på det vanliga livet. 
 

o Fråga/synpunkt från deltagare: Hur mycket mark påverkas vid 1 meters reglering? En 
annan deltagare säger att sjön brukar variera ca 1,5 meter i höjd, vilket innebär att 1 
meters reglering ryms inom den ”naturliga variationen” i sjön.  

▪ Svar: C-G svarar att det är relevant att veta hur nivån har varierat historiskt 
och att denna fråga kommer att studeras vidare. 

 
 
Antecknat av Lennart Hedin och Karin Görfelt, Tanums kommun 
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Per Gunnarsson
Vattenvårdshandläggare

010-2245547

Tanums kommun
Tekniska nämnden
tn.diarium@tanum.se

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samråd om planerat vattenuttag ur Övre Bolsjön i 
Tanums kommun

Er referens TN 2018/0223-541

Samrådet avser ansökan om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för 
vattenverksamhet gällande vattenuttag ur Övre Bolsjön i Tanums kommun.

Ni har i samrådsunderlaget angett att samrådet ska genomföras så att det uppfyller 
kraven för ett avgränsningssamråd. Ni anger även att det inte är klarlagt om 
verksamheten kommer att medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen ska 
efter avslutat undersökningssamråd fatta beslut om verksamheten kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Eftersom undersökningssamråd inte har 
genomförts och en samrådsredogörelse inte har lämnats in till Länsstyrelsen 
kommer vi i detta läge inte att fatta beslut avseende betydande miljöpåverkan. Om 
ni vill ha ett beslut avseende denna fråga ska en samrådsredogörelse lämnas in till 
Länsstyrelsen. Om ni själva anser att verksamheten kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan behöver inte Länsstyrelsen fatta detta beslut. 

Vad som framkommer under samrådsprocessen ska beaktas vid framtagandet av 
ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. En samrådsredogörelse ska 
bifogas ansökan.

Med vem ska samråd hållas?
Samråd ska förutom med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och berörda enskilda 
även ske med övriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som 
kan antas bli berörda. Samråd bör även hållas med berörda 
fiskevårdsorganisationer.

Samrådsunderlaget ska delges de som ingår i samrådskretsen men som inte tidigare 
fått ett samrådsunderlag.

Miljökonsekvensbeskrivning
I 6 kap. 35 § miljöbalken (MB) och i 16-19 §§ i miljöbedömningsförordningen 
(MBF) anges vilka uppgifter som ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB). 

mailto:tn.diarium@tanum.se
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Angående Samråd inför vattenverksamhet, Övre Bolsjön

Bakgrund
För att säkra den framtida vattenförsörjningen i Tanums kommun behövs
ytterligare en vattentäkt. Efter undersökningar utförda 2015 pekades Övre Bolsjön
ut som den mest lämpliga sjön att använda som vattentäkt. Tanums kommun
kommer därför att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för
vattenverksamhet i form av bortledande av vatten ur Övre Bolsjön som ett
komplement till den befintliga vattentäkten Nedre Bolsjön. Innan ansökan lämnas
till Mark- och miljödomstolen ska kommunen informera och samråda med alla
som kan antas bli berörda.

Bedömning
Övre Bolsjön ingår i kommunens naturvårdsprogram och har där klassning 1,
högsta naturvärde. Naturvårdsprogrammet rekommenderar följande:
"Exploateringar och byggnationer bör ej ske inom objekt med naturvärdesklass 1.
Exploateringar och byggnationer bör ej heller ske i omedelbar närhet av dessa
objekt om det innebär att naturvärdena hotas eller påverkas negativt". Det största
hotet mot naturvärdena i Övre Bolsjön är försurning. Sjön ingår i Länsstyrelsens
kalkningsprogram.

Torpbäcken ingår också i kommunens naturvårdsprogram, med klassningen 2,
höga naturvärden. Rekommendationen inom klass 2-områden: "Exploateringar
och byggnationer bör ej ske inom objekt med naturvärdesklass 2. Exploateringar
och byggnationer bör ej heller ske i närheten av dessa objekt om det innebär att
naturvärdena hotas eller påverkas negativt. I undantagsfall kan avsteg från dessa
generella hänsyn tas, men då alltid kopplat till att kompensationsåtgärder
samtidigt skall utföras." Sträckan närmst utloppet från Övre Bolsjön har
klassningen 3, naturvärden.

Ålen har klassats som akut hotad (CR) i 2010 års rödlista. Trots drastisk
minskning av ål populationerna på de flesta platser är den fortfarande relativt
vanligt förekommande inom Enningdalsälvens avrinningsområde, till vilket Övre
Bolsjön och Torpbäcken hör. De nedre sträckorna av Torpbäcken, närmst Norra
Bullaren har tidigare haft förekomst av ål och det finns fortfarande värdefulla
områden som är potentiella lek- och uppväxtplatser för exempelvis ål och de
bestånd av öring och lax som finns i bäcken.
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Övre Bolsjön rinner via Torpbäcken vidare till norra Bullaresjön. Bullaresjöarna
har i kommunens nya översiktsplan för 2030 klassats som värdefulla vatten,
områden som är relativt opåverkade och oreglerade.

Ett område kring Bullaresjöarna, däribland Torpbäcken är klassat som riksintresse
för friluftsliv, men även naturvård enligt MB 3 kap 6§. Norra Bullaresjön och
biflöden är mycket viktiga för Enningdalsävlens laxstam. Ur naturvårdssynpunkt
är det viktigt att skydda platsens naturvärden och i värdebeskrivningen av
området nämns vattenreglering och vattenuttag som åtgärder som potentiellt kan
skada dessa.

Uttag av vatten från det här systemet leder till lägre flöden i Torpbäcken med
negativa påverkningar på dess naturvärden som följd. Det kan skapas fler hinder
för vandrande fiskarter och partier av bäcken kan riskeras att periodvis torrläggas
helt om vattenuttaget blir för stort. Det finns även en stor risk att syresättningen i
bäcken blir sämre då flödet minskar, vilket ytterligare ökar stressen på känsliga
arter i ett vattensystem där det redan finns problem med försurning.

Yttrande
Miljöavdelningen är positivt inställd till att det bildas en reservvattentäkt i
kommunen.

Eftersom området som berörs har höga naturvärden bör en undersökning göras för
att ta reda på om kompensationsåtgärder kan motverka den negativa påverkan
som bedöms ske i Torpbäcken.

Övre Bolsjön med omgivningar kalkas i dagsläget för att motverka försurning.
Hur kommer detta att påverkas vid ett reglerat vattenflöde?

Övre Bolsjön och Torpbäcken omfattas av strandskyddsområde. Tillsammans med
handläggningen av en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet kan det vara
lämpligt att också pröva frågor om t.ex. miljöfarlig verksamhet och strandskydd
som har samband med vattenverksamheten.  I underlagshandlingarna tas
förutsedda miljökonsekvenser upp, här bör man också belysa hur strandskyddets
syften påverkas.

MILJÖAVDELNINGEN

Handlingen är elektroniskt undertecknad av
Lilja Gunnarsson
Kommunbiolog
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MKBn ska tas fram av den som har sakkunskap om verksamhetens särskilda 
förutsättningar och förväntade miljöeffekter. Hur detta har beaktats ska redovisas i 
MKBn.

Detta meddelande syftar till att Länsstyrelsen ska lämna synpunkter på innehållet i 
och den detaljeringsgraden på MKBn som behövs för tillståndsprövningen.

Länsstyrelsen anser utifrån vad som framkommit under samrådet att det är av vikt 
att samtliga av de utredningar och undersökningar som ni föreslår under punkt 14.2 
i samrådsunderlaget genomförs.

Förutom ovanstående är även följande aspekter viktiga att behandla i MKBn:

 En tydlig redogörelse för alternativa sjöar för uttag av vatten.

 En utredning av hållbarheten för dricksvattenresursen samt hur den klarar 
klimatförändringar, exempelvis vid flera på varandra följande torrår.

 Verksamhetens påverkan på statusen i berörda vattenförekomster och 
möjligheten att nå uppsatta miljökvalitetsnormer.

 Det planerade uttagets påverkan på Torpbäcken. Ett minskat vattenflöde 
kan påverka viktiga vandringsvägar och lek- och uppväxtområden för lax 
och öring. I området förekommer även ål och flodpärlmussla. 

 Risker och konsekvenser med ett eventuellt utbyte av vatten mellan Övre 
Bolsjön och Nedre Bolsjön vid exempelvis ledningsbrott och vid styrd 
borrning.

 En redovisning av hur fågellivet i området kommer att påverkas. En 
fågelinventering kan behövas.

 Naturinventeringar kan behöva göras i områden där vägar eller andra 
anläggningar ska byggas.

Övriga upplysningar

 Information om Torpbäcken och dess fiskevärden finns bland annat att 
hämta ifrån Fiskevårdsplan för sjöar och vattendrag i Enningdalsälvens 
avrinningsområde (rapportnr 2012:54).

 Om det framkommer att inget tillstånd kommer sökas ska ni meddela 
länsstyrelsen det.

 Detta ärende kommer att avslutas hos Länsstyrelsen genom detta 
meddelande.

Per Gunnarsson
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