
 MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Ulls väg 28 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare Datum Diarienummer 

Marie Nilsson 2017-11-01 2016-006613- MI 

018- 727 43 85 

 

 

 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 

 sammanträde den 8 november 2017  

 

 

 

 

Yttrande angående ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken, Bragby 1:6 

Remiss från Mark- och miljödomstolen , dnr. M 3652-14 Remisstid: 15 november 2017 

 

Förslag till beslut: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta 

 

att   överlämna yttrande till Mark- och miljödomstolen enligt ärendets bilaga 1 

 

Sammanfattning 

Uppsala Vatten och Avfall AB ansöker om vattenverksamhet i form av lagligförklaring av 

vattenanläggning samt tillstånd till bortledande av grundvatten vid Bragby vattentäkt.  

 

Nämnden har inget att erinra mot att tillstånd ges eftersom 

 

- vattentäkten har varit i drift under drygt 20 år och behövs för den allmänna 

vattenförsörjningen i Ramstalund 

- de två negativa konsekvenser som konstaterats under drifttiden och har uppkommit med 

anledning av grundvattensänkningen har hanterats och kompenserats. 

 

Ärendet 

Vattentäkten i Bragby togs i bruk i början av 1990-talet. Den ersatte då en gammal vattentäkt 

eftersom problem med vattenkvalitet och kapacitet uppkommit. Vattentäkten försörjer 

samhället Ramstalund med dricksvatten.  

 

Ansökningsprocessen startade 2006 och då hölls samråd med sakägare och myndigheter. 

Därefter genomfördes en grundvattenmodellering och 2011 hölls förnyat samråd. Under 2016 

hölls ett kompletterande skriftligt samråd och i mars 2017 beslutade länsstyrelsen att 

verksamheten inte innebar någon betydande miljöpåverkan.   

 



2 (2) 

Uppsala Vatten och Avfall AB yrkar på att befintliga brunnar vid Bragby vattentäkt ska 

lagligförklaras samt att för allmän vattenförsörjning årligen leda bort 173 m3 per dygn, dock 

högst 230 m3 under ett och samma dygn. Vidare yrkar bolaget på att med tvångsrätt få rätt att 

nyttja ett område på ca 525 m2 för vattentäkten samt använda befintlig tillfartsväg med bro 

inom fastigheten Bragby 1:6.  

 

Grundvattentäkten har varit i drift i drygt 20 år och de negativa konsekvenser som har noterats 

är att en privat brunn i närområdet fått minskad kapacitet. Den privata brunnen är dock inte 

längre i bruk då fastigheten anslutits till det kommunala nätet. Vidare finns en naturlig källa i 

närområdet som ligger på jordbruksmark. I och med grundvattenuttaget sinar källan stora 

delar av året. En ledning från uttagsbrunnarna till källan har därför dragits i enlighet med 

markägarens önskemål.  

 

Vattenproduktionen 2012-2016 uppgick till ca 69 m3/dygn men behovet bedöms öka med 

planerad bostadsutveckling till 173 m3/dygn. Avsänkning av grundvattnet i brunnarnas 

omedelbara närhet bedöms enligt miljökonsekvensbeskrivningen till 1 m för att sedan avta 

med avstånd till brunnen. Ett teoretiskt influensområde har tagits fram och det visar att 

grundvattennivåerna inte torde påverkas mer än de gjort under driftperioden (drygt 20 år). 

 

Levnadsbetingelser för grödor och andra växter bedöms inte heller påverkas av 

grundvattenuttaget. 

 

 

Anna Nilsson 

miljödirektör 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Yttrande angående ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, 

Bragby 1:6 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden (nämnden) har inget att erinra gällande ansökan. 

 

Vattentäkten har varit i bruk i drygt 20 år och försörjer Ramstalund med dricksvatten. Den är 

därmed en viktig samhällsfunktion. Miljökonsekvenserna är i huvudsak redan kända sen 

tidigare. De två negativa konsekvenser som uppstått är hanterade och åtgärdade. Det vill säga 

brunnen på grannfastigheten som fick minskad kapacitet och därför anslöts till det 

kommunala va-nätet samt den naturliga källa som delvis torrlades men som kompenserades 

genom att ledning från uttagspunkt drogs dit. Enligt bedömningen i 

miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte livsbetingelserna att ändras för grödor och andra 

växter på grund av verksamheten. Nämnden har därför inget att erinra gällande ansökan.  

 

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

 

Bengt Fladvad Anna Nilsson 

ordförande  miljödirektör 

 

 

 


