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 Enligt sändlista 

 

 

Samråd om förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter 
för Hafi vattentäkter, Brännarp 
 

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut om vattenskyddsområde för 
Hafi vattentäkter i Brännarp. Samrådsunderlaget omfattar syftet med det långsiktiga skyddet, 
avgränsning av skyddsområdet, skyddsföreskrifter och förvaltningens motivering och underlag till 
de föreslagna skyddsföreskrifterna. 

Du får denna remiss då du är berörd av det framtida skyddsområdet. 

Kommunen har ett ansvar enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram att säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Beslut om 
skyddsområden för större enskilda vattentäkter är ett effektivt sätt att stärka skyddet. 

Samtliga handlingar finns att hitta på kommunens hemsida, www.halmstad.se sök efter 
”vattenskyddsområden”. Handlingarna nås även via anslagstavlan på hemsidan, sök då på 
”anslagstavlan”. 

För dig som läser denna remiss digitalt finns direktlänk till handlingarna här: (länk) 

 

Lämna dina synpunkter senast 15 juni 2022 till miljonamnden@halmstad.se eller till 
Miljönämnden, Box 153, 301 05 Halmstad. Ange ärendets diarienummer 2021-4512 i ditt 
yttrande. 

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om ärendet är du välkommen att kontakta 
oss via Halmstad direkt på direkt@halmstad.se eller på 035-13 70 00. 

 

Handläggare för ärendet är miljöinspektör Rune Liljenberg på bygg- och miljöförvaltningen. 

  

https://www.halmstad.se/index.html
https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/vattenskyddsomraden.n3787.html?mark=Vattenskydds%C2%ADomr%C3%A5den
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Sändlista 

Berörda fastighetsägare och tomträttsinnehavare för: 

Brännarp 1:17 

Brännarp 1:18 

Brännarp 1:3 

Brännarp 1:3 

Brännarp 9:6 

Täckinge 1:4 

 

Myndigheter samt kommunens nämnder och bolag 

Länsstyrelsen i Hallands län, halland@lansstyrelsen.se  

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se  

Kommunstyrelsen, ks.diarium@halmstad.se  

Byggnadsnämnden, byggnadsnamnden@halmstad.se  

Fastighetsnämnden, fn.diarium@halmstad.se  

Räddningsnämnden, rn.diarium@halmstad.se  

Teknik- och fritidsnämnden, tfn.diarium@halmstad.se  

Laholmsbuktens VA AB, lbva@lbva.se  

mailto:halland@lansstyrelsen.se
mailto:trafikverket@trafikverket.se
mailto:ks.diarium@halmstad.se
mailto:byggnadsnamnden@halmstad.se
mailto:fn.diarium@halmstad.se
mailto:rn.diarium@halmstad.se
mailto:tfn.diarium@halmstad.se
mailto:lbva@lbva.se



