Avgränsningssamråd enligt 6 kap 29-30 §§
miljöbalken i anledning av att Hässleholms
Industribyggnads AB (HIBAB) avser att hos
mark- och miljödomstol ansöka om lagligförklaring av dämmet vid Hammarmölledamm och tillstånd att bedriva vattenkraftverksamhet vid nedströms belägen befintlig
anläggning samt tillstånd till underhållsåtgärder av dämmet, allt inom fastigheten
Tormestorp 5:31, Hässleholms kommun.
HIBAB är ett helägt kommunalt bolag och ägare till
fastigheten Tormestorp 5:31 inom vilken vattenkraft
anläggningen är belägen. I anledning av föreläggande
från Länsstyrelsen i Skåne län då tillstånd till verksamheten saknas, har bolaget för avsikt att under våren 2018
lämna in en ansökan om tillstånd och lagligförklaring till
mark- och miljödomstolen i Växjö.
Vattenkraftverksamheten har bedrivits på plats sedan
1916 och anläggningen restaurerades och byggdes om
1937. Vad gäller dämmet så har det bedrivits vattenverksamhet på plats av och till sedan 1600-talet, dock
inte av den omfattning som sker i dag. Syftet med
verksamheten är att producera grön förnyelsebar el till
bl.a. Hovdala slott som är beläget i nära anslutning till
verksamheten samt att bibehålla det naturtillstånd som
tillskapats 1916 i och med att dämmet anlades.
Eftersom betydande miljöpåverkan kan antas har HIBAB
en skyldighet att innan ansökan ges in till mark- och
miljödomstolen samråda enligt bestämmelserna i 6 kap
29-30 §§ miljöbalken vad gäller verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter
som verksamheten kan antas medföra samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
Samrådet skall ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och enskilda särskilt berörda samt med övriga
statliga myndigheter och den allmänhet som kan antas
bli berörda av verksamheten. Ett särskilt samrådsunderlag som beskriver verksamheten och dess miljöpåverkan
har tagits fram av bolaget.
De som anser sig berörda av ovan nämnda vattenverksamheter har möjlighet att inom ramen för detta samrådsförfarande inkomma med erinringar eller synpunkter.
Dessa bör för att kunna beaktas inges skriftligen till
HIBAB:s ombud, advokat Magnus Berg på adress Advokat
AB Nordic Law, Skeppsbron 11, 211 00 Malmö eller på
e-post: mb@nordiclaw.se senast den 23 februari 2018.
Samrådsunderlaget som inkluderar kartbilder och fotografier över påverkansområdet kan rekvireras via ovannämnda e-postadress eller på telefon 070-681 25 45.

