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Ansökan i miljömål
Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Splendor Plant AB ansökt om tillstånd
att bibehålla 10 befintliga brunnar, bortleda grundvatten av en sammanlagd volym om
277 100 m³/år, samt att vid behov utföra ersättningsbrunnar, allt inom fastigheten Höganäs
Bläsinge 1:1, belägen nordväst om samhället Jonstorp i Höganäs kommun. Vattnet är avsett
att användas för plantskoleverksamhet på fastigheterna Höganäs Bläsinge 1:1 och Höganäs
Bölsåkra 3:3.
Verksamheten ger upphov till avsänkta grundvattennivåer inom influensområdet, dvs. upp
till ca 1 km avstånd från uttagsområdet. Enligt sökanden är ca 150 fastigheter belägna inom
det beräknade influensområdet. Vid tidigare samråd bedömdes grundvattenpåverkan av
sökanden beröra ett större geografiskt område och fler fastigheter än vad som nu är fallet.
Kopia av denna kungörelse sänds endast till ägare av de fastigheter som av sökanden nu
uppges vara belägna inom det beräknade influensområdet.
En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Synpunkter med anledning av ansökan och
miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen senast den 23 augusti 2021.
Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid och senast vid
domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare framställda
yrkanden om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter som
förekommit under huvudförhandlingen.
Synpunkter skickas till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö
eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även epostadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 3087-20.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och aktförvararen Peter Hultberg,
Höganäs kommun, Kommunkansliet, Centralgatan 20, Höganäs. Tfn. 042-33 71 00.
Kallelser och andra meddelanden införs i Helsingborgs Dagblad med Nordvästra Skånes
Tidningar och Landskrona Posten.
Mark- och miljödomstolen

Dok.Id 586145

Sida 1 (av 1)
Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt.
Besöksadress
Kungsgatan 8
Telefon
0470-560 100

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 81
351 03 Växjö

E-post
mmd.vaxjo@dom.se
Webbplats
www.domstol.se/vaxjo-tingsratt

