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Sammanfattning  
Habo kommun och ägaren till Habo kvarn har för avsikt att ansöka om tillstånd för miljöanpassning 
av dammen vid Habo kvarn i Hökesån eftersom den utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. De 
föreslagna åtgärderna kommer att medföra en sänkt nivå i dammen. Vid Habo kvarn har fallhöjden 
sedan lång tid tillbaka utnyttjats till kvarnverksamhet och kraftproduktion, men numera pågår ingen 
sådan verksamhet längre. Så vitt det är känt har inget tillstånd meddelats för anläggningen och 
verksamheten vid Habo kvarn. Dammen har därför tidigare varit föremål för tillsyn. Sedan den 1:a 
januari 2019, då en omfattande lagändring trädde i kraft, kan emellertid anläggandet av dammen och 
rätten att reglera vattnet anses ha ett miljöbalkstillstånd med hänvisning till äldre rätt.  

Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna kommer fisk från Vättern återigen att kunna vandra 
förbi anläggningen och nå uppströms liggande lek- och uppväxtområden. Dessutom kommer det att 
skapas strömvattenbiotoper inom verksamhets-/åtgärdsområdet, vilket gynnar bland annat fisk-, 
bottenfauna- och fågelarter knuta till strömmande och forsande vattenmiljöer. Den sökta 
verksamheten ger förutom en lokal påverkan ingen i övrigt känd långvarig negativ påverkan. Vidare 
bidrar de föreslagna åtgärderna till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande sjöar och 
vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv” inom Hökesåns avrinningsområde, samt förutsättningarna 
att uppnå god bevarandestatus med avseende på flodpärlmussla. Den sökta verksamheten bidrar 
dessutom till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i den berörda 
vattenförekomsten. Den samlade bedömningen är således att nyttan av åtgärderna tydligt överväger 
de negativa effekter som kan uppstå. 

Den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 
bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken. Detta innebär att samrådsförfarandet ska inledas med att 
undersöka om den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det 
avgränsningssamråd som ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning. Föreliggande 
handling och dess bilagor, samt förprojekteringen av åtgärderna utgör underlag för de 
undersöknings- och avgränsningssamråd som enligt bestämmelserna i 6 kap. 24–25 § och 29–31 § 
miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli 
särskilt berörda av verksamheten, samt med de övriga statliga myndigheter, kommuner, 
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten.  

De sökande önskar nu era synpunkter på den sökta verksamhetens och de föreslagna åtgärdernas 
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas 
medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 
utformning. Samrådsyttrande kan lämnas via brev till Jönköpings Fiskeribiologi AB, Per Sjöstrand, 
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping eller via e-post till per@fiskeribiologi.se. Samrådsyttrande önskas 
om möjligt senast 2019-05-20.  

mailto:per@fiskeribiologi.se
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Inledning 
Hökesån ingår i Motala ströms vattensystem och är utpekad som nationellt särskilt värdefull 
respektive nationellt värdefull med avseende på fisk respektive natur inom miljömålsarbetet från 
mynningen i Vättern och uppströms till Habo kvarn. Detta eftersom vattendraget utgör ett 
betydelsefullt rekryteringsområde för flodnejonöga, harr och insjööring från Vättern, samt 
förekomsten av flodpärlmussla som är en fridlyst och starkt hotad art.  

I Hökesån har omfattande åtgärder genomförts under 2000-talet för att förbättra konnektiviteten i 
vattendraget. Laggaredammen inne i Habo samhälle revs ut 2004–2005, passagen genom 
vägtrumman under väg 195 underlättades 2007, dammen vid Spinneriet (Färgeridammen) i Habo 
samhälle revs ut 2010, passagen över en häll vid Mölekullen underlättades 2012 och 
Nygårdsdammen nedströms Habo kvarn revs ut 2014. Idag utgör Habo kvarn det första definitiva 
vandringshindret för fisk från Vättern. Även uppströms Habo kvarn genomförs åtgärder för att 
förbättra konnektiviteten. Vid Lampen anläggs ett omlöp nedströms vägtrummorna (2018–2019) och 
vid Hökesjöns utlopp anläggs ett omlöp (2018–2019). 

Vid Habo kvarn har fallhöjden (cirka 3 m) sedan lång tid tillbaka utnyttjats. Dämningen finns med på 
en karta över Habo prästgårds ägor upprättad år 1803 (16-HAJ-54A) och i den häradsekonomiska 
kartan från 1877–82 (Habo J112-34-15) framgår en kvarnhjulssymbol på platsen. Således kan 
dammen och dämningen anses omfattas av urminnes hävd. Den omfattande lagändring som trädde i 
kraft 2019-01-01 medför även att anläggandet av dammen och rätten att reglera vattnet kan anses 
ha ett miljöbalkstillstånd med hänvisning till äldre rätt. Verksamheten behöver dock anpassas för att 
miljökvalitetsnormerna i vatten ska kunna uppfyllas. 

Habo kommun och ägaren till Habo kvarn har för avsikt att ansöka om tillstånd för miljöanpassning 
av dammen vid Habo kvarn i Hökesån som kommer att medföra en sänkt nivå i dammen. Avsikten är 
att återskapa konnektiviteten vid anläggningen så att fisk från Vättern återigen kan passera och nå 
uppströms belägna reproduktionsområden. En återskapad konnektivitet krävs bland annat för att 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status skall uppnås. Idag är Hökesåns klassad till måttlig ekologisk 
status. En fungerande fiskväg vid Habo Kvarn kommer att gynna flera arter. Till exempel förväntas 
tätheterna av öringungar öka uppströms, vilket i sin tur förväntas gynna flodpärlmusslan. Ett visst 
tillskott av strömmande vattenmiljöer på platsen kommer även att ske.  

Administrativa uppgifter 
Sökande 
Habo kommun genom Miljönämnden; Box 212; 566 24 Habo respektive Leif Svensson; Habo Kyrkby 
Kvarnen 1; 566 91 Habo. 

Ombud 
Per Sjöstrand, Jönköpings Fiskeribiologi AB; Gjuterigatan 9; 553 18 Jönköping; 0706–280 125.  

Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av området och åtgärdslokalens läge (koordinater anges i SWEREF 99 TM). 

Huvudavrinningsområde Vattenförekomst Vatten ID HARO 
(km2) 

DARO 
(km2) 

Motala ström (SE67000) Hökesån SE641911-139532 15 465 69 

Lokalnamn 
Lokalkoordinater 

Kommun Ungefärlig 
höjd över havet (m) Nord Öst 

Habo kvarn 6416227 442257 Habo 205 
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Områdesbeskrivning 
När höger och vänster används för lägesbeskrivning skall det ses i nedströms riktning. Koordinater 
anges i SWEREF 99 TM, medan höjder anges i ett lokalt höjdsystem där ovankant i höger gåt till 
tubintaget har höjden +10,00 m. 

Lägesbeskrivning, utformning och karaktäristik 

Området  
Den totala storleken för Motala ströms huvudavrinningsområde uppgår till cirka 15 500 km2, medan 
storleken på Hökesåns avrinningsområde uppgår till 69 km2. Hökesån med biflöden avvattnar 
Hökesjön och ett flertal mossar väster och sydväst om Habo tätort. Avrinningsområdet utgörs till 
största delen av skogsmark (70 %) följt av jordbruksmark (18 %). De dominerande jordarterna är 
morän, isälvsmaterial, sandiga jordar samt torv. Andelen sjöar och vattendrag i avrinningsområdet 
uppgår till endast cirka 1 %, varav Hökesjön är den största. Från Hökesjöns utlopp sträcker sig 
Hökesån cirka 18 km nedströms och mynnar i Vättern cirka 3 km nordost om Habo tätort (se 
översiktskartor i Figur 1 och bilaga 1). Sträckan mellan mynningen och upp till förgreningen, samt den 
sydvästra grenen (Suttran) är utpekad som en vattenförekomst enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
Den nordvästra grenen (från Hökesjön) är alltså inte är utpekad som en vattenförekomst. Även 
Hökesjön är utpekad som en vattenförekomst enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt SMHI:s 
modellerade flödesstatistik under perioden 1981–2010 för avrinningsområdet cirka 1 km uppströms 
Habo kvarn vid sammanflödet mellan Suttran och grenen från Hökesjön (41,4 km2) uppgår 
medelvattenföringen (MQ) till 0,4 m3/s. Medellåg- (MLQ) och medelhögvattenföringen (MHQ) 
uppgår till 0,1 m3/s respektive 2,4 m3/s. Det beräknade 50-års flödet (HQ50) uppgår till 4,4 m3/s.  

 
Figur 1. Översiktskarta Hökesåns avrinningsområde och den sökta verksamhetens läge. 
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Habo kvarn 
Anläggningen vid Habo Kvarn är belägen i Habo kommun cirka 4,5 km sydväst om Habo tätort. 
Ursprungligen fanns det troligen en fallsträcka/fors i Hökesån på platsen. Området är emellertid 
sedan mycket lång tid tillbaka präglat och påverkat av mänsklig aktivitet. Redan på en karta från 
början av 1800-talet syns till exempel en indämning på platsen. Indämningen av Hökesån vid Habo 
kvarn sträcker sig cirka 200 m uppströms och uppgår till cirka 0,5 hektar. Nedströms dammen finns 
tre fåror (se Figur 2). Två av fårorna (från skibordet och flodutskovet) sammanflödar cirka 60 m 
nedströms dammen och är troligen påverkade av rensning och kanalisering, medan det i den tredje 
(från kraftverket) har anlagts ett antal mindre spegeldammar. Utloppskanalen från kraftverket 
avslutas med ett cirka 1 m högt block- och stendämme uppströms sammanflödet med fåran från 
skibordet och flodutskovet (knappt 200 m nedströms dammen). Det är även möjligt att utfyllnader av 
äldre åfåror har skett inom området.   

 
Figur 2. Planskiss över dammen och området nedströms Habo kvarn. De tre fårorna är utritade och i utloppskanalen från 
kraftverket syns spegeldammarna. 

Idag utgörs närområdet (inom 150 m) vid anläggningen vid Habo kvarn utöver Hökesån av skog, 
öppen mark och bostadsbebyggelse, samt kraftstationen. En enskild mindre grusväg passerar även 
över dammen och Hökesån (se detaljkartor i bilaga 2). Någon kvarnverksamhet eller kraftproduktion 
bedrivs inte längre vid Habo kvarn och dammen används numera endast till att hålla en vattenspegel 
uppströms. 
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Anläggningen består i huvudsak av följande delar sett från vänster uppströms ifrån (se även Figur 2 
och Figur 3): 

1. En cirka 5–10 m lång anslutningsdamm som utgörs av en kombinerad jord/blockdamm av 
okänd inre uppbyggnad som även fungerar som vägbank. 

2. Ett 2,98 m brett skibord med en tröskelnivå på +8,07 m. Vid mättillfället 2011-11-11 var 
skibordet försett med en planka med ovankanten på nivån +8,15 m. Skibordet är anlagt på 
berg med gjutna sidor och över skibordet finns en bro för biltrafik. 

3. En knappt 18 m lång jorddamm av okänd inre uppbyggnad som även utgör vägbank. Närmast 
flodutskovet, inom cirka 3 m, finns en betongmur på uppströmssidan av jorddammen. 

4. Ett flodutskov av betong med tröskel på nivån +6,89 m. Flodutskovet är försett med tre 
öppningar för spettluckor av trä med fria bredder om: 0,71 m, 0,76 m och 0,70 m vardera. 
Över flodutskovet finns en bro för biltrafik. 

5. En knappt 4 m lång jorddamm av okänd inre uppbyggnad som även utgör vägbank. På 
uppströmssidan försedd med en betongmur. 

6. Ett intag till kraftverket. Intaget är försett med två spettluckor av trä med fria bredder om: 
0,68 m respektive 0,67 m. Tröskel vid luckorna ligger på nivån +6,61 m. Intagskanalen är 
överbyggd av trätrall och förekomsten av eventuell fingrind och nivå på tubintaget är okänt. 

7. En cirka 28 m lång anslutningsdamm av okänd inre uppbyggnad som ansluter till gårdsplanen 
och som även fungerar som vägbank. 

 
Figur 3. Dammen vid Habo kvarn i nedsänkt läge sedd uppströms ifrån (foto: Jönköpings Fiskeribiologi AB).  

Planförhållanden 
Den nu gällande översiktsplanen för Habo kommun antogs av kommunfullmäktige den 26 januari 
2006 ("Framtidsplan för Habo kommun - Översiktsplan 2005"). Habo kommun har dock påbörjat 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (”Översiktsplan 2040 Habo kommun”) som förväntas 
vara klar tills årsskiftet 2019/2020. Verksamhets-/åtgärdsområdet vid Habo kvarn omfattas inte av 
någon detaljplan. Däremot ligger det inom området Habo kyrkby som omfattas av 
områdesbestämmelser. I Översiktsplanen beskrivs Habo kyrkby enligt följande: 



Samrådsunderlag avseende ansökan om tillstånd till miljöanpassning vid Habo kvarn i Hökesån, i 
Habo kommun inom Motala ströms vattensystem. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 __________________________________________________________________________________  

8 

 

• Riksintresse för Kulturmiljövård: Väl sammanhållen bebyggelsemiljö och kyrka med anor från 
sextonhundratalet. 

• Ytterligare skyddsåtgärder: Anses för närvarande ej behövas. 
• Nuvarande skydd: Områdesbestämmelser, som bland annat innehåller krav på rivningslov samt 

bygglov för ekonomibyggnader. Strandskydd för Hökesån. 

Förekommande naturvärden 
Naturvärdena i och i anslutning till Hökesån är mycket höga, vilket avspeglas i genomförda 
värderingar och utpekanden (se översiktskarta i bilaga 3). Nedan redogörs för dessa naturvärden, 
samt de som berörs av den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna. 

De nedre delarna av Hökesån (nedströms väg 195) ingår i området Västra Vätterstranden och 
Hökensås (NRO06075) som är utpekat som riksintresse för naturvården och omfattas av 3 kap. 6 § 
Miljöbalken. Av värdeomdömet framgår bland annat följande:  

”Inom urbergsplatån Hökensås finns en av Sydsveriges största sand- och grusavlagringar. Terrängen 
består av både jämnare sandfält och av kamelandskap med kullar och gropar. Västra Vätterstranden 
har en tydlig klintkaraktär i mäktiga sandlager. Strandterrasser finns utbildade efter Vätterns olika 
nivåer efter isavsmältningen. Åar och bäckar till Vättern har skurit djupa raviner i de lösa 
sandavlagringarna. Knipån, Gagnån, Hornån, Hökesån, Skämningsforsån, Rödån, Svedån och Holmån 
utgör lek- och uppväxtområden för öring och harr. Dessutom finns flera arter av ovanlig 
bottenfauna.” 

Hökesån upp till Habo kvarn är utpekad som nationellt särskilt värdefull med avseende på fisk 
respektive nationellt värdefull med avseende på natur inom miljömålsarbetet. Detta på grund av att 
vattendraget bedöms ha en hög grad av naturlighet, höga raritetsvärden och hög artdiversitet, samt 
förekomsten av rödlistade arter (Flodpärlmussla) och skyddsvärda fiskstammar (öring och harr). 
Hökesån är idag det vattendrag som producerar flest öringsmolt till Vättern. Vidare finns det två 
naturreservat (Hökesån nedre respektive Hökesån - Habo) som omfattar Hökesån från mynningen i 
Vättern och uppströms till och med Habo tätort. Hela vattendragssträckan i Hökesån från Vättern 
och upp till Habo utgörs av limniska nyckelbiotoper i form av strömvattensträckor, medan en stor del 
av närmiljön utgörs av skogliga nyckelbiotoper. Även uppströms Habo längs med Hökesån finns ett 
antal skogliga nyckelbiotoper, samt objekt som har identifierats och värderats i samband med Ängs- 
och betesmarksinventeringen. 

De fisk- och kräftarter som har påträffats i samband med 139 elfisken på 10 lokaler i Hökesån under 
perioden 1987–2018 är: bergsimpa, bäcknejonöga, elritsa, flodnejonöga, gädda, lake, lax (utsättning), 
regnbåge (utsättning), signalkräfta och öring.  

Baserat på uppgifter i Musselportalen förekommer stormusselarterna flodpärlmussla och vanlig 
(allmän) dammussla i Hökesån. Bottenfaunan i Hökesån innehåller ett flertal regionalt sällsynta arter. 
Strömstare och forsärla häckar utmed ån. Även Kungsfiskare har noterats längs vattendraget. 

Habo kvarn 
Bortsett från ovan nämnda naturvärden som berör Hökesån generellt finns det inga ytterligare 
registrerade eller kända naturvärden i direkt anslutning (inom 150 m) till verksamhets-
/åtgärdsområdet (se detaljkarta i bilaga 3). 
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Förekommande kulturvärden 
Hökesån är precis som många andra vattendrag präglad av kulturlämningar genom äldre tiders 
vattenutnyttjande och olika typer av rensningar. De kulturobjekt som oftast påträffas vid vattendrag 
är kvarnar, sågar, hammare, dammar och dammrester, stengrunder, pålverk, kallmurningar, vallar, 
fiskeplatser, samt broar och brorester. I anslutning till Hökesån finns ett stort antal registrerade 
kulturlämningar enligt Riksantikvarieämbetets öppna data (se översiktskarta i bilaga 4). Enligt den 
kulturhistoriska vattendragsinventering som genomfördes i början av 2000-talet har Hökesån 
kulturhistoriskt präglats av kvarnverksamhet under 1600–1800-tal. Ett exceptionellt stort antal 
kvarnar i åns övre del finns även kända genom kartmaterial från 1700-tal. Nedan redogörs för de 
kulturvärden som berörs av den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna och de 
kulturlämningar som är belägna i anslutning till verksamhets-/åtgärdsområdet.  

Habo kvarn 
Habo kvarn omfattas av området Habo kyrkby som är utpekat som riksintressen med avseende på 
Kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken (Habo, R 59). Området beskrivs som kyrkby med 
ovanligt välbevarad barockkyrka samt sockencentrum, väl framträdande i öppet odlingslandskap. 

Miljön i anslutning till Habo kvarn vittnar om en långvarig mänsklig närvaro. I en karta över Habo 
prästgårds ägor upprättad år 1803 (16-HAJ-54A) framgår till exempel indämningen av Hökesån vid 
platsen för Habo kvarn (se Figur 4). Även i den häradsekonomiska kartan från 1877–82 (Habo J112-
34-15) framgår indämningen, samt en kvarnhjulssymbol på platsen (se Figur 5). Habo kvarn har 
dokumenterats inom ramen för projekt KulturAqua i Jönköpings län. Av dokumentationen framgår 
bland annat att kvarnen byggdes 1655–1673 och registrerades år 1688. Kvarnen ska senare ha byggts 
om och även flyttats genom åren. Den senaste kvarnbyggnaden brann ned under 1900-talets senare 
hälft och resterna revs på 1970-talet. Kvarndammen vid Habo kvarn är idag den enda bevarade 
kvarndammen i Hökesån. Vidare finns det i direkt anslutning till Habo kvarn ett område direkt 
nedströms dammen som är utpekat som möjlig fornlämning (L1971:1179), samt två övriga 
kulturhistoriska lämningar längre nedströms (L1971:7855 och L1971:7805). Samtliga objekt har 
koppling till äldre tiders vattenverksamheter. Platsen är även utpekad som en industrimiljö (se 
detaljkarta i bilaga 4). En separat kulturhistorisk bedömning av Habo kvarn har även genomförts i 
samband med förprojekteringen.   

 
Figur 4. Ägokarta från år 1803 (16-HAJ-54A). Notera indämningen av Hökesån vid platsen för Habo kvarn (svart cirkel). 
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Figur 5. Häradsekonomiska kartan från 1877–82 (Habo J112-34-15). Notera kvarnhjulssymbolen vid platsen för Habo 
kvarn och indämningen av Hökesån (svart cirkel). 

Rekreation och friluftsliv 
De nedre delarna av Hökesån (nedströms väg 195) ingår i ett större område (Vättern med öar och 
strandområden) som är utpekat som ett riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken.  

I Vättern bedrivs ett omfattande fritids- och turistfiske. Hökesån omfattas inte av något 
fiskevårdsområde, medan hela Hökesjön omfattas av Hökesjöns FVOF. 

Vattenkvalitet, fysisk påverkan, miljöproblem och miljökvalitetsnormer 
Informationen avseende den vattenförekomst som är direkt berörd av de planerade åtgärderna 
(Hökesån, SE641911-139532) är baserad på ett uttag från VISS (2019-01-14). Uttaget har skett enligt 
alternativet för val av förvaltningscykel: ”Senaste bedömning”, vilket ska visa den mest aktuella 
informationen oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd. Enligt Vattenmyndigheten bedöms den 
ekologiska statusen vara måttlig i vattenförekomsten. Orsaken till detta anges vara den bristande 
konnektiviteten samt regleringen vid Hökesjön. Vidare bedöms vattenförekomsten ej uppnå god 
kemisk status, vilket baseras på att gränsvärdena för kvicksilver och polybromerade difenyletrar 
(PBDE) överskrids i alla ytvattenförekomster i Sverige idag. 

Hökesån (SE641911-139532) 
Den ekologiska statusen i Hökesån bedöms vara måttlig, vilket beror på hydromorfologisk påverkan. 
Vattenmyndigheten har beslutat att miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten är god ekologisk 
status. De biologiska kvalitetsfaktorerna har klassificerats till god status (Påväxt-kiselalger), hög 
status (bottenfauna) respektive god status (fisk). Statusklassningen av fisk motiveras enligt följande: 

”Bedömningen baseras på 16 kvantitativa elfisken (3 utfisken) som har genomförts vid låg- och 
medelvattenföring på fem lokaler under perioden 2007–2012. Bortsett ifrån två elfisken som indikerar 
måttlig status har resterande elfisken visat på god eller hög status. Både median- och medelvärdet 
för VIX (inklusive 95 % konfidensintervall) indikerar god status och trenden över tid avseende VIX-
värdet är även svagt positiv under perioden 2007–2012. Vidare har sidoindexet VIXsm och VIXh 
endast indikerat en påverkan vid tre respektive två elfisketillfällen. Förekomsten av ett artificiellt 
vandringshinder som är definitivt för öring gör dock att lekvandrande fiskarter saknas i fisksamhället 
uppströms Habo kvarn trots att det finns lämpliga lek- och uppväxtområden.” 
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De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen och försurning indikerar båda god status. De 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna indikerar dålig status (konnektivitet i vattendrag) respektive 
god status (morfologiskt tillstånd i vattendrag).  Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim har inte 
klassificerats. Vattenförekomstens bedöms ha miljöproblem i form av miljögifter, flödesförändringar, 
samt morfologiska förändringar och kontinuitet.  

I samband med att Hökesån biotopkarterades 2002 bedömdes sträckorna i anslutning till Habo kvarn 
vara opåverkade av rensning med undantag för utloppskanalen från kraftverket som bedömdes vara 
omgrävd/rätad. Vidare bedömdes tämligen bra till mycket bra uppväxtområden för öring (klass 2–3) 
finnas direkt nedströms Habo kvarn, samt vid Lampen cirka 2 km uppströms. Det enda nu 
kvarvarande definitiva vandringshindret för öring längs sträckan mellan mynningen i Vättern och 
Hökesjön är anläggningen vid Habo kvarn (se Figur 6). 

 
Figur 6. Resultat från biotopkarteringen av Hökesån. 

Dammsäkerhetsklassning 
Förordningen (2014:214) om dammsäkerhet anger att den som är skyldig att underhålla en damm 
ska se till att det alltid finns en dokumenterad aktuell utredning och bedömning om vilka 
konsekvenser som ett dammhaveri kan medföra (konsekvensutredning). Utredningen ska beskriva 
hur ett dammhaveri antas ske, vilka områden som kan översvämmas vid ett dammhaveri och vad 
som kan skadas i de områden som skulle översvämmas. Dammar där risken för förlust av människoliv 
är att betrakta som försumbar och där övriga konsekvenser av ett dammhaveri har liten betydelse 
från samhällelig synpunkt ska inte placeras i någon dammsäkerhetsklass.  
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Någon klassificering av anläggningen vid Habo kvarn har inte skett. Detta eftersom en 
konsekvensutredning i allmänhet inte behöver utföras om dammen är lägre än 5 meter och ett 
dammhaveri inte skulle kunna innebära att det vid haveritidpunkten strömmar ut mer än 100 000 m3 
vatten, eller blandning av vatten och annat material (3 §, Förordning (2014:214) om dammsäkerhet). 
Om en klassificering trots detta skulle genomföras kommer anläggningen troligen att placeras i 
dammsäkerhetsklass: U (damm utan dammsäkerhetsklass). De nu sökta åtgärderna bedöms inte 
försämra en eventuell framtida klassificering av anläggningen vid Habo kvarn, snarare tvärtom. 

Övrigt 
Hökesån omfattas av ett generellt strandskydd på land och i vatten på 100 m. I samband med 
ansökan kommer det att yrkas på dispens från strandskyddet. 

Hökesån och markområdet i anslutning till vattendraget upp till vägen uppströms Habo kvarn 
omfattas av Vätterns vattenskyddsområde. 

Anläggningen vid Habo kvarn är upptagen i Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade 
områden. En inventering har skett och anläggningen har placerats i riskklass 3 (den näst lägsta) med 
anledning av att det har förekommit betning av säd. I övrigt finns det flera identifierade objekt i 
Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden i anslutning till Hökesån i och i närhet av 
Habo tätort.  Dessa bedöms dock inte påverka eller påverkas av den sökta verksamheten och de 
föreslagna åtgärderna. 

Räddningstjänsten i Habo kommun har en brandpost vid indämningen vid Habo kvarn. Syftet är att 
tillgodose vattenbehovet vid en eventuell brand i Habo kyrkby eller Habo kyrka. Vidare har Habo 
pastorat tillstånd till bevattningsuttag ur Hökesån (Mark- och miljödomstolen Växjö tingsrätt, Mål nr 
M 3974-15). 

Hela Habo kommun omfattas av ett förbud mot markavvattning enligt 4 § Förordning (1998:1388) 
om vattenverksamhet m.m. Såvitt det är känt påverkar den sökta verksamheten och de föreslagna 
åtgärderna inte något aktivt markavvattnings-/dikningsföretag. 

Vättern är utpekad som ett riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § Miljöbalken och i Vättern 
finns 19 licensierade yrkesfiskare. 

Inom det tänkta arbetsområdet finns det enligt en kontroll via Ledningskollen.se (förfrågan skapad 
2019-02-27) följande ledningsägare: Habo Energi AB – Fiber, Habo Kraft AB och Skanova. Av dessa 
uppger Habo Kraft AB att de har en lågspänningsledning som sträcker sig genom arbetsområdet, 
medan Skanova uppger att de har ledningar med osäkert läge i anslutning till, men inte inom 
arbetsområdet. Habo Energi AB – Fiber har svarat att de inte har någon infrastruktur i området. 

Markägare 
Anläggningen vid Habo kvarn är uteslutande belägen på fastigheten Habo kvarn 1:1 som ägs av en av 
de sökande. Även indämningen av Hökesån uppströms dammen ligger uteslutande på fastigheten 
Habo kvarn 1:1. I närheten av dammen och indämningen, utan att angränsa till vattnet, ligger 
ytterligare tre fastigheter, varav två ägs av en av de sökande (se Tabell 2).  
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Tabell 2. Sammanställning av berörda markägare (Vä=vänster sida, Hö=höger sida, Upp=uppströms och Ned=nedströms). 

Fastighet Läge Namn Adress Postnummer Ort 

Habo 1:1 - Leif Svensson Habo Kyrkby Kvarnen 1 566 91  Habo 

Habo 1:2 Hö/Ned Leif Svensson Habo Kyrkby Kvarnen 1 566 91  Habo 

Habo 1:3 Hö/Upp Leif Svensson Habo Kyrkby Kvarnen 1 566 91  Habo 

Habo 1:4 Vä/Ned Hanna och Rickard Sandström Habo Kyrkby Kvarnen 3 566 91  Habo 

Rättsläge 
Så vitt det är känt saknar anläggningen och verksamheten vid Habo kvarn ett meddelat tillstånd 
enligt vattenlagen eller miljöbalken. Däremot får dammen anses omfattas av urminnes hävd, vilket 
innebär att den sedan 2019-01-01 kan anses ha miljöbalkstillstånd. Även den vattenverksamhet som 
anläggandet av dammen medförde får anses omfattas av urminnes hävd.  Vissa delar av dammen har 
förvisso förändrats sedan 1882, men dessa förändringar har inte medfört en väsentlig förändring av 
vattenhushållningen. Således kan inte heller den hävd som fanns att reglera vattnet ha brutits. 
Dammen har dock tidigare varit föremål för tillsyn. 

Sökt verksamhet och åtgärdsbeskrivning 

Anläggningsdelar och driftförhållanden 
Hittills har dammen reglerats med luckorna i flodutskovet och över skibordet på norra sidan där 
tröskeln ligger på nivån +8,07 m (+8,15 med plank isatt). I framtiden kommer vattnet i huvudsak att 
gå genom fiskvägen och genom flodutskovet där luckorna tas bort. Tröskeln i flodutskovet ligger på 
nivån +6,89 m. Vid låga och normala flöden sänks alltså vattenytan ca 1 m. Vid mycket höga flöden 
kommer nivån att stiga i dammen, möjligen upp till skibordet vid extrema flöden.  

I ansökan kommer de sökande att ställa yrkande och ge förslag på villkor som syftar till att 
åstadkomma de nivåer i dammen som medger fiskvandring i den nya fiskvägen. 

Miljöanpassning 
En utredning av förutsättningarna att genomföra åtgärder för att miljöanpassa anläggningen vid 
Habo kvarn har genomförts. De åtgärdsalternativ som presenteras baseras dels på nationella och 
internationella rekommendationer, dels beprövade erfarenheter. I förprojekteringen presenteras de 
undersökta åtgärdsalternativen vid Habo kvarn i detalj. Dessa omfattar flera varianter av olika 
fiskvägslösningar såsom omlöp och stryk, samt ett alternativ som innebär en utrivning/avveckling av 
verksamheten. Nedan ges en kortfattad beskrivning av det som för närvarande anses vara 
huvudalternativet.  

Omlöp med partiell avsänkt damm 

Det alternativ som de sökande för närvarande bedömer vara huvudalternativet vid Habo kvarn 
utgörs av en partiell avsänkning genom att öppna upp flodutskovet och till vänster om flodutskovet 
anlägga en fiskväg. Fiskvägen kommer på nedströmssidan av dammen att utformas som en naturlig 
bäckfåra (omlöp). Lösningen kommer att fungera bra för fiskvandring i intervallet medellåga (MLQ) 
till medelhöga flöden (MHQ) samtidigt som den medger fortsatt avbördning av extrema flöden 
(HQ50) genom dammen.  
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Den tänkta fiskvägen kommer att anläggas till vänster om flodutskovet. Genomgången av dammen 
sker via en betongtrumma som leder till ett bottenelement och ytterligare en betongtrumma som 
läggs parallellt med dammen och som ansluter till ett cirka 55 m långt omlöp som slutligen mynnar 
strax nedströms dammen. Trummorna (0,8 m i diameter) kommer att läggas så att deras botten 
ligger cirka 0,4 m lägre än tröskeln till flodutskovet som ligger på nivån +6,9 m. På nedströmssidan av 
den nedre trumman, där omlöpet börjar, kommer en tröskel anläggas på nivån +6,8 m som dämmer 
in trummorna. Således kommer trummorna alltid vara vattenfyllda samtidigt som den lägsta nivå i 
magasinet aldrig understiger +6,8 m. Vidare kommer en strypande lucka att monteras i den 
prefabricerad bottenelementdelen på nedströmssidan av den övre trumman för att hindra att för 
mycket vatten avleds till omlöpet vid extrema flöden. Omlöpet som anpassas till befintlig terräng 
kommer att ha en färdig bottenbredd på 1 m, en släntlutning på 1:2 och en genomsnittlig lutning på 
cirka 4 %. För att ytterligare förbättra passerbarheten kommer även så kallade störstenar placeras 
växelvis i erosionsskyddet. Utfyllning av området nedan dammen kommer att krävas för att 
möjliggöra omlöpet. 

 
Figur 7. Det nyanlagda omlöpet nedströms trummorna vid Lampen i Hökesån (foto: Jönköpings Fiskeribiologi AB). 

Vid låga flöden (<0,2 m3/s) kommer allt vatten avledas via trummorna och omlöpet. Därefter 
kommer vatten även att avbördas via flodutskovet. Vid extrema flöden kommer avbördning 
dessutom ske via bräddutskovet längst till vänster och/eller kraftverkstuben. Den föreslagna 
lösningen ökar dammens totala avbördningsförmåga jämfört med nuvarande förhållande eftersom 
avbördningskapacitet tillkommer genom omlöpet. Därtill kan ytterligare avbördning åstadkommas 
via tuben till det nu avvecklade kraftverket. Detta förutsätter dock att det inte sitter något galler 
framför tuben. Vid medelvattenföring (MQ) kommer nivån på vattenspegeln vara cirka +7,1 m. 
Motsvarande nivåer vid MLQ respektive MHQ uppgår till cirka +6,8 m respektive +7,5–7,6 m 
(beroende på om avbördning sker via tuben). 

Den partiella avsänkningen innebär att vattennivån uppströms dammen sänks cirka 0,9 m från drygt 
+8,0 m till cirka +7,1 m vid medelvattenföring. Befintlig bottennivå i magasinet har mätts in till nivån 
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+6,0 m, medan nivån på befintliga sediment ligger mellan +7,0 m och +7,5 m. Kvarvarande sediment 
kommer således att ligga i eller strax över vattenytan vid normal lågvattenföring (MLQ). För att 
bibehålla en vattenspegel uppströms dammen kommer därför gräv- och schaktarbeten att behöva 
genomföras. På så sätt kan en vattenspegel bibehålls till höger uppströms dammen samtidigt som en 
naturlig åfåra återskapas till vänster i det tidigare indämda området. Målsättningen är att bibehålla 
en permanent vattenspegel i magasinet, samt att de torrlagda strandkanterna med tiden har 
förutsättning att bli stabila översilningsmarker som tål att överströmmas vid extrema flöden. 

Alternativ 

Nollalternativ 
Enligt Miljöbalken 6 kap. 35 § ska en redovisning ske av rådande miljöförhållanden innan 
verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas och hur de förhållandena förväntas utveckla sig om 
verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas.  

Nollalternativet innebär att den sökta verksamheten inte kommer till stånd, vilket i praktiken innebär 
att dammen och verksamheten förblir oförändrad, om inte verksamhetsutövaren själv tar initiativ till 
en prövning eller att en myndighet begär omprövning. Detta eftersom anläggningen vid Habo kvarn 
uppfyller kriterierna för urminnes hävd, vilket sedan 2019-01-01 kan anses motsvara ett 
miljöbalkstillstånd. Som stöd för detta hänvisas till domen från Mark- och miljööverdomstolen vid 
Svea hovrätt i målet rörande föreläggande att ansöka om lagligförklaring eller tillstånd for dammarna 
vid Acktjärn och Lillälgsjön i Storfors kommun samt föreläggande att ansöka om tillstånd 
förvattenverksamhet vid dammarna (M 4798-17). I domen konstateras att: 

”Verksamheter som omfattas av urminnes hävd ska därmed anses ha miljöbalkstillstånd. För att en 
samlad prövning av en sådan verksamhet ska ske krävs att verksamhetsutövaren själv tar initiativ till 
det eller att en myndighet begär omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken.”  

”Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2019 och det saknas särskilda övergångsbestämmelser för 
ändringen i MP. Detta innebär att bestämmelsen ska tillämpas direkt vid ikraftträdandet, oavsett när 
ett mål eller ärende har inletts.” 

De positiva effekterna av nollalternativet består främst i att den rådande miljön direkt nedströms 
dammen och fornlämningen lämnas orörd. Om inga initiativ tas till omprövning blir de negativa 
effekterna av nollalternativet däremot flera och mer långtgående. För det första skulle det innebära 
att anläggningen förblir ett definitivt vandringshinder för fisk, vilket motverkar uppnåendet av 
miljökvalitetsnormen.  För det andra skulle reproduktionsområdena uppströms Habo kvarn förbli 
otillgängliga för fisk från Vättern. För det tredje skulle inte de förväntade effekterna med avseende 
på flodpärlmusslans bevarandestatus uppnås. Sammantaget bedöms därför nollalternativet vara ett 
sämre alternativ än att genomföra de föreslagna åtgärderna. Nyttan av den sökta verksamheten och 
de föreslagna åtgärderna bedöms tydligt överväga de få negativa effekter som uppstår. 

Alternativa åtgärder och lokaliseringar 
Enligt Miljöbalken 6 kap. 35 § ska uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten och/eller 
åtgärderna redovisas. I förprojekteringen presenteras ett flertal undersökta alternativ för 
anläggningen vid Habo kvarn. Några alternativa lokaliseringar har däremot inte undersökts eftersom 
ansökan avser en befintlig verksamhet som inte är möjlig/relevant att flytta. 
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Förutsedd miljöpåverkan och förslag till skyddsåtgärder 
De tekniker och metoder som kommer att tillämpas, samt det material som kommer att användas i 
verksamheten och vid de föreslagna åtgärderna är väl beprövade. Arbetena med de föreslagna 
åtgärderna kommer, så långt det är möjligt, att ske i torrhet. Vidare kommer personer med 
fiskeribiologisk och ingenjörsmässig kompetens att närvara under anläggningstiden. Ett separat 
förslag till kontrollprogram för uppföljning kommer att utarbetats i samråd med tillsynsmyndigheten. 

En del material och maskiner kommer att behöva mellanlagras och ställas upp tillfälligt i anslutning 
till åtgärdsplatsen under genomförandet av de föreslagna åtgärderna. Maskiner och bränsle kommer 
emellertid placeras så att spill till vattenområdet undviks. Vidare kommer de föreskrifter som gäller 
för Vätterns vattenskyddsområde att följas. Efter avslutade arbeten kommer ytorna inom 
arbetsområdet att återställas. Entreprenören kommer även åläggas att sträva efter att 
uppmärksamma och åtgärda risker för grumling, påverkan av skadliga pH-värden i samband med 
gjutning, samt vidta skyddsåtgärder för att förhindra spill av kemikalier, bränsle, olja och andra 
föroreningar. 

Naturvärden 
Den huvudsakliga och bestående effekten till följd av den sökta verksamheten vid Habo kvarn består i 
att lek- och uppväxtområden i Hökesån uppströms anläggningen tillgängliggörs för fisk från Vättern 
eftersom konnektiviteten (passagemöjligheten) återskapas. Detta bidrar i sin tur till uppnåendet av 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status i den berörda vattenförekomsten. Vidare bidrar den sökta 
verksamheten till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett 
rikt växt- och djurliv” inom Hökesåns avrinningsområde, samt förutsättningarna att uppnå god 
bevarandestatus med avseende på flodpärlmussla.  

Trots att de föreslagna åtgärderna till största delen kommer att ske i torrhet kan en viss kortvarig 
uppgrumling av oorganiskt och organiskt sediment ändå komma att uppstå i samband med 
anläggning och borttagning av skyddsvallar/hålldammar, samt då vatten släpps på första gången. 
Detta förväntas dock inte medföra några påtagliga negativa effekter nedströms eftersom det mesta 
av sedimentet är så lätt att återsedimentation vid högre flöden inte sker förrän vattnet blivit mer 
stillastående, det vill säga i Vättern. En del av det uppgrumlade organiska sedimentet bryts också ner 
när det åter utsätts för syre och biologisk aktivitet. Även sandflykt längs botten kan skapa problem 
för till exempel bottenfauna, samt öringens nergrävda rom på strömsträckor nedströms under 
vintern. Påverkan från sandflykten bedöms ändå inte leda till några påtagliga skador nedströms. En 
mindre påverkan från sandflykten är också av övergående natur. Som exempel kan nämnas att vid 
den okontrollerade avsänkningen av den före detta Laggaredammen i Hökesån 1993 då stora 
mängder sand spolades ut i vattendraget påverkades öringens reproduktion under de två följande 
åren, men därefter kunde inga negativa effekter längre spåras.  

I övrigt förväntas enbart positiva effekter på naturvärdena till följd av de föreslagna åtgärderna. Ett 
separat förslag till kontrollprogram för uppföljning kommer även att utarbetats i samråd med 
tillsynsmyndigheten.  

Kulturvärden 
De föreslagna åtgärderna utgör en kompromiss mellan förekommande natur- och kulturvärden så till 
vida att dammen bibehålls istället för att rivas ut, medan indämningen/dammspegeln uppströms 
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minskar. Några påtagliga negativa effekter med avseende på förekommande kulturlämningar 
förväntas dock inte till följd av den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna vid Habo kvarn. 
Åtgärderna kan dock kräva tillstånd enligt 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) då de sker inom och i 
anslutning till ett möjligt fornlämningsområde. Frågan om behovet av ett eventuellt tillstånd kommer 
att diskuteras med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vid påträffande av material som kan misstänkas 
vara av kulturhistoriskt intresse i samband med åtgärderna kommer även länsstyrelsen att kontaktas 
innan dess att arbetena fortgår. 

Rekreation och friluftsliv 
Några bestående negativa effekter med avseende på rekreationsvärden och friluftsliv förväntas inte 
till följd av den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna vid Habo kvarn eftersom 
tillgängligheten till och i området kommer att förbli oförändrad. Under utförandet av åtgärderna kan 
emellertid tillgängligheten tillfälligt komma att försämras. Den sökta verksamheten och åtgärderna 
förväntas inte heller medföra någon negativ påverkan på det sport-/fritidsfiske som bedrivs i Vättern, 
snarare tvärtom. Detta eftersom åtgärderna tillgängliggör reproduktionsområden uppströms Habo 
kvarn för fisk från Vättern. 

Övriga värden och objekt 
Några påtagliga negativa effekter med avseende på Räddningstjänstens brandpost respektive 
kyrkogårdens bevattningsuttag förväntas inte till följd av den sökta verksamheten och de föreslagna 
åtgärderna vid Habo kvarn. Detta eftersom en indämning alltjämt kommer att kvarstå. 

De sökta åtgärderna ger upphov till en viss lokal förändring av landskapsbilden längs den föreslagna 
fiskvägens sträckning, samt uppströms dammen. På nedströmssidan av dammen förekommer dock 
redan flera åfåror och uppströms dammen återskapas den ursprungliga fåran till vänster i den 
tidigare indämningen samtidigt som en mindre dammspegel bibehålls till höger 

Provtagning av eventuella miljögifter har genomförts eftersom det är känt att kvicksilver har använts 
vid kvarnverksamheten (betning av säd). I juni 2017 togs två sedimentprover 25 m respektive 75 m 
uppströms dammen i den översta halvmetern av sedimentlagret. Resultaten visade att värdet i de 
båda provpunkterna understeg det nationella riktvärdet för känslig markanvändning enligt 
Naturvårdsverket. Slutsatsen av detta är att sedimenten, med avseende på föroreningar, inte 
behöver hanteras på något särskilt sätt. Några provtagningar har dock inte gjort längs den tänkta 
fiskvägens sträckning. I övrigt finns det i dagsläget inte några identifierade källor med utsläpp 
uppströms som bedöms påverka området negativt med avseende på miljögifter, exklusive 
atmosfärisk deposition av kvicksilver och bromerade difenyletrar. 

Inverkan på miljökvalitetsnormerna 
Enligt den så kallade Weserdomen räcker det med att en försämring av en kvalitetsfaktor sker för att 
en försämring av status ska ha skett. Vidare ansåg EU-domstolen att en verksamhet som medför en 
försämring av ekologisk eller kemisk status eller äventyrar uppnåendet av dessa mål inte får tillåtas. 
Enligt Havs och Vattenmyndigheten måste således miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag 
i prövningar innehålla en beskrivning av hur verksamheten påverkar relevanta kvalitetsfaktorer. En 
bedömning av hur den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna har därför skett utifrån 
nollalternativet, vilket i det här fallet i princip motsvarar det rådande förhållandet, om inga initiativ 
tas till omprövning (se avsnitt Nollalternativ). Den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna 
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vid Habo kvarn förväntas inte medföra en någon negativ påverkan i vare sig den direkt berörda 
vattenförekomsten eller angränsande vattenförekomster med avseende på de biologiska och 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna påverkas inte av den 
sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna. Nedan utvecklas grunderna för dessa 
ställningstagande. 

Biologiska kvalitetsfaktorer: Den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna förväntas inte 
medföra en någon negativ påverkan avseende kvalitetsfaktorerna fisk i vattendrag respektive 
bottenfauna i vattendrag. Detta eftersom konnektiviteten i uppströms riktning återskapas (se 
nedan). Vidare utgör den sträcka av den direkt berörda vattenförekomsten som indämningen och 
fiskvägen påverkar (cirka 200 m) endast cirka 1 % av vattenförekomstens totala längd (17,4 km). Det 
kommer dessutom att skapas strömvattenbiotoper i fiskvägen. Kvalitetsfaktorn kiselalger i 
vattendrag bedöms inte påverkas av den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna. Inte 
heller de angränsande vattenförekomsterna påverkas, enligt samma resonemang.  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Konnektivitet i vattendrag: Parametern konnektivitet i 
uppströms- och nedströms riktning bedöms förbättras till följd av den sökta verksamheten och de 
föreslagna åtgärderna. Detta eftersom en fiskväg i uppströms riktning kommer att anläggas. 
Parametern konnektivitet i sidled till närområde och svämplan bedöms inte påverkas av den sökta 
verksamheten och de föreslagna åtgärderna. Detta eftersom den sträcka av den direkt berörda 
vattenförekomsten som indämningen och fiskvägen påverkar (cirka 200 m) endast utgör cirka 1 % av 
vattenförekomstens totala längd (17,4 km). Inte heller de angränsande vattenförekomsterna 
påverkas, enligt samma resonemang.  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Hydrologisk regim i vattendrag: Kvalitetsfaktorn i sin helhet 
bedöms inte påverkas av den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna. Detta eftersom den 
sträcka av den direkt berörda vattenförekomsten som indämningen och fiskvägen påverkar (cirka 
200 m) endast utgör cirka 1 % av vattenförekomstens totala längd (17,4 km). Inte heller de 
angränsande vattenförekomsterna påverkas, enligt samma resonemang.  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Kvalitetsfaktorn i sin 
helhet bedöms inte påverkas av den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna. Detta 
eftersom den sträcka av den direkt berörda vattenförekomsten som indämningen och fiskvägen 
påverkar (cirka 200 m) endast utgör cirka 1 % av vattenförekomstens totala längd (17,4 km). Inte 
heller de angränsande vattenförekomsterna påverkas, enligt samma resonemang.  

Betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 
De sökande bedömer att den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna vid Habo kvarn inte 
medför en betydande miljöpåverkan enligt bestämmelserna i 6 § miljöbedömningsförordningen 
(2017:966). Detta innebär att samrådsförfarandet ska inledas med ett undersökningssamråd enligt 6 
kap. 24–25 §. Undersökningssamrådet får genomföras så att det även uppfyller kraven på ett 
avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29–31 §.  
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Sakägare och samråd 

Sakägare 
De sökande bedömer att kretsen av särskilt berörda sakägare utgörs av ägaren till de fastigheter 
inom vilka den sökta verksamheten bedrivs och de fastigheter inom vilka de föreslagna åtgärderna 
kommer att genomföras. Även ägarna till de fastigheter som påverkas av indämningen av Hökesån 
uppströms anläggningen vid Habo kvarn, samt Räddningstjänsten i Habo kommun och Habo kyrka 
vilka tar vatten ur indämningen ingår i kretsen av särskilt berörda sakägare (se avsnitt Markägare). 

Samråd med sakägare och andra intressenter 
Eftersom de sökande bedömer att den sökta verksamheten och de föreslagna åtgärderna inte 
medför en betydande miljöpåverkan kommer ett kombinerat undersöknings- och 
avgränsningssamråd att hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas 
bli särskilt berörda av verksamheten, samt med de övriga statliga myndigheter, kommuner, 
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. Deltagarna kommer 
att underrättas och kallas skriftligen till samrådsmötet, medan allmänheten och andra intressenter 
kommer att kallas via kungörelse i lokalpressen. Samrådsunderlaget kommer även att vara möjligt att 
ladda ner från Jönköpings Fiskeribiologi AB:s hemsida under samrådstiden. Samrådsmöten och 
inkomna synpunkter kommer att dokumenteras och därefter kommer en samrådsredogörelse att 
upprättas och skickas in till Länsstyrelsen som tar beslut i frågan om betydande miljöpåverkan.  

Tidsplan 
Samråd med länsstyrelsen, särskilt berörda sakägare, allmänheten och andra intressenter inleds 
under våren/sommaren 2019.  

Efter genomförda samråd är avsikten att ansökan inklusive teknisk beskrivning och 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram och skickas in till mark- och miljödomstolen under 
hösten/vintern 2019. 

Samlad bedömning 
Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna kommer fisk från Vättern återigen att kunna vandra 
förbi anläggningen vid Habo kvarn och nå uppströms liggande lek- och uppväxtområden. Dessutom 
kommer det att skapas strömvattenbiotoper inom verksamhets-/åtgärdsområdet, vilket gynnar 
bland annat fisk-, bottenfauna- och fågelarter knuta till strömmande och forsande vattenmiljöer. Den 
sökta verksamheten ger förutom en lokal påverkan ingen i övrigt känd långvarig negativ påverkan. 
Vidare bidrar de föreslagna åtgärderna till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande sjöar 
och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv” inom Hökesåns avrinningsområde, samt 
förutsättningarna att uppnå god bevarandestatus med avseende på flodpärlmussla. Den sökta 
verksamheten bidrar dessutom till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i den 
berörda vattenförekomsten. Den samlade bedömningen är således att nyttan av åtgärderna tydligt 
överväger de negativa effekter som kan uppstå. 
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