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Samrådsredogörelse avseende ansökan om tillstånd till miljöanpassning av 

Långarekull vattenkraftverk i Västerån, i Gislaveds kommun inom Nissans 

vattensystem. 

 
Med anledning av att Anja och Rolf Oscarsson som ägare och verksamhetsutövare har för avsikt att 

ansöka om tillstånd för miljöanpassning av vattenkraftsanläggningen vid Långarekull i Västerån och i 

samband med detta renovera anläggningen har samråd genomförts i enlighet med 6 kap. 

miljöbalken. Nedan och i bifogat material redogörs för de samråd som har genomförts och vad som 

har framkommit under samrådsprocessen. 

Ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i Jönköpings län hölls 2021-10-21. Till detta möte redovisades 

uppgifter om den planerade verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, samt dess 

förutsedda miljöpåverkan och miljökonsekvenser i ett samrådsunderlag (bilaga A). Ett protokoll från 

samrådsmötet med Länsstyrelsen redovisas i bilaga B.  

Ett samrådsmöte med ägare till närliggande fastigheter m.fl. hölls 2021-11-24 i Broaryd. En inbjudan 

med en beskrivning av projektet där det framgick att synpunkter kunde lämnas fram till och med 

2021-12-01 skickades direkt till ägare av närliggande fastigheter m.fl. (se bilaga C och D). För att nå 

allmänheten annonserades även i lokalpressen, Värnamo Nyheter 2021-11-13 (se bilaga E). 

Samrådsunderlaget (bilaga A) och en inbjudan till samrådsmötet lades även upp på Jönköpings 

Fiskeribiologi AB:s hemsida (se bilaga F). Ett protokoll, samt en deltagarförteckning från 

samrådsmötet i Broaryd 2021-11-24 redovisas i bilaga G. 

Utöver de synpunkter som framfördes i samband med samrådet med länsstyrelsen 2021-10-21 

respektive vid samrådsmötet med ägare av närliggande fastigheter m.fl. 2021-11-24 har det 

inkommit ytterligare 2 svar/yttranden (bilaga H).  

Några invändningar mot de tänkta åtgärderna har inte framförts vare sig i samband med samråd eller 

i inkomna svar/yttranden. Framförda synpunkter från länsstyrelsen 2021-10-21 respektive ägare av 

närliggande fastigheter m.fl. vid samrådsmötet 2021-11-24, samt därefter inkomna synpunkter 

kommer att beaktas vid framtagandet av ansökningshandlingarna. Samrådsredogörelsen kommer att 

tillgängliggöras via Jönköpings Fiskeribiologi AB:s hemsida. 

Bilagor:  

A. Samrådsunderlag avseende miljöanpassning av Långarekull vattenkraftverk i Västerån. 

B. Samrådsprotokoll från samråd med länsstyrelsen 2021-10-21. 

C. Inbjudan till samrådsmöte 2021-11-24. 

D. Sändlista. 

E. Annons i Värnamo Nyheter 2021-11-13. 

F. Skärmdump Jönköpings Fiskeribiologi AB:s hemsida 2021-11-10 

G. Samrådsprotokoll samrådsmöte i Broaryd 2021-11-24 inkl. deltagarlista. 

H. Inkomna svar/yttranden 
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Sammanfattning  
Anja och Rolf Oscarsson har som ägare och verksamhetsutövare för avsikt att ansöka om tillstånd för 

miljöanpassning av vattenkraftsanläggningen vid Långarekull i Västerån och i samband med detta 

renovera anläggningen. Detta eftersom den bland annat utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. 

Vid Långarekull har fallhöjden sedan lång tid tillbaka utnyttjats till kvarnverksamhet, men numera 

pågår ingen sådan verksamhet längre utan kraften används istället till elproduktion. Så vitt det är 

känt har inget tillstånd meddelats för anläggningen och verksamheten vid Långarekull. Sedan den 1:a 

januari 2019, då en omfattande lagändring trädde i kraft, anses emellertid anläggandet av dammen 

och rätten att reglera vattnet ha ett miljöbalkstillstånd med hänvisning till äldre rätt.  

De åtgärder som för närvarande planeras är att anlägga två så kallade omlöp (konstgjorda bäckar), 

samt ett fiskanpassat låglutandegaller och en avledare för nedströms vandrande fisk. En kontinuerlig 

vattenföring kommer även att släppas fram i den ursprungliga åfåran/naturfåran (se illustration 

nedan). Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna kommer fisk återigen att kunna vandra förbi 

anläggningen. Dessutom kommer det att skapas strömvattenbiotoper inom verksamhets-

/åtgärdsområdet, vilket gynnar bland annat fisk-, bottenfauna- och fågelarter knuta till strömmande 

och forsande vattenmiljöer.  

 
Figur 1. Illustration över förslagen till miljöanpassning vid Långarekull vattenkraftverk.  

De nu föreslagna åtgärderna bibehåller vattennivån uppströms dammen och den planerade 

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 Västeråns avrinningsområde. Den planerade 

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 planerade 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 planerade 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 utgör underlag för de undersöknings- och avgränsningssamråd som enligt 

bestämmelserna i 6 kap. 24–25 § och 29–31 § miljöbalken ska hållas med länsstyrelsen, 
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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.  

Verksamhetsutövaren önskar nu era synpunkter på den planerade 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, Peter Lindvall, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping eller via e-post till 

peter@fiskeribiologi.se. Samrådsyttrande önskas om möjligt senast 2021-12-01.  
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Inledning 
Västerån, som ingår i Nissans vattensystem, har under lång tid påverkats av såväl mänsklig och 

industriell verksamhet såsom rätning, rensning, anläggande av dammar och luftburna föroreningar 

(försurning), vilket avspeglas i de få utpekanden som gjorts med avseende på förekommande 

naturvärden. Anläggningen vid Långarekull vattenkraftverk är belägen cirka 2 mil uppströms 

sammanflödet med Österån. Den samlade fallhöjden uppgår till cirka 3,8 m (cirka 3,2 m under drift) 

och anläggningen dämmer in Västerån på en sträcka av cirka 3 km. Kraftverket har en samlad 

slukförmåga på cirka 5 m3/s. Ägarna till Långarekull vattenkraftverk har för avsikt att ansöka om 

tillstånd för miljöanpassning av anläggningen och i samband med detta renovera befintlig anläggning. 

Syftet är bland annat att återskapa konnektiviteten vid anläggningen så att fisk återigen kan passera. 

En återskapad konnektivitet krävs bland annat för att miljökvalitetsnormen god ekologisk status skall 

uppnås. Idag är de aktuella sträckorna av Västerån klassade till måttlig ekologisk status. En 

miljöanpassning av anläggningen vid Långarekull kraftverk kommer att gynna flera arter. Det kommer 

även återskapas strömmande vattenmiljöer.  

Administrativa uppgifter 

Sökande 
Anja och Rolf Oscarsson; Hensjö Ekagård 1; 333 92 Broaryd. 

Ombud 
Peter Lindvall, Jönköpings Fiskeribiologi AB; Gjuterigatan 9; 553 18 Jönköping; 0706–280 336; 

peter@fiskeribiologi.se. 

Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av området och åtgärdslokalens läge. 

Huvudavrinningsområde Vattenförekomst Vatten ID (EU-CD) 
HARO 
(km2) 

DARO 
(km2) 

Nissan (SE10100) Västerån SE633097-133935 2 683 318 

Lokalnamn 
Lokalkoordinater (SWEREF 99 TM) 

Kommun 
Ungefärlig 

höjd över havet (m) Nord Öst 

Långarekull  6334164 391383 Gislaved 125 

Områdesbeskrivning 
När höger och vänster används för lägesbeskrivning skall det ses i nedströms riktning. Koordinater 

anges i SWEREF 99 TM, medan höjder anges i RH2000 (Lantmäteriets höjdpunkt: 052*1*7811 

Långarekull). 

Lägesbeskrivning, utformning och karaktäristik 

Området 
Den totala storleken för Västeråns avrinningsområde uppgår till 318 km2. Avrinningsområdet utgörs 

till största delen av skogsmark (77 %) följt av jordbruksmark (7 %). Den dominerande jordarten är 

morän. Andelen sjöar och vattendrag i avrinningsområdet uppgår till cirka 7 %, varav Majsjön, Store-

Malen och Hurven är de största. Västerån har sina källflöden uppströms sjön Store-Malen och rinner 

därefter i sydvästlig riktning, genom flertalet sjöar, för att slutligen sammanflöda med Österån vid 

Kinnared, en sträcka på cirka 4,5 mil fågelvägen (se översiktskartor i Figur 2 och bilaga 1). Västerån är 

utpekad som flera vattenförekomster enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Långarekull vattenkraftverk 

är beläget cirka 13 km väster om Smålandsstenar, cirka 2 mil uppströms sammanflödet med Österån. 

mailto:peter@fiskeribiologi.se
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Figur 2. Översiktskarta över den nedre delen av Nissans huvudavrinningsområde och den planerade verksamhetens läge. 

Avrinningsområdet uppströms Långarekull vattenkraftverk uppgår till cirka 208 km2. Baserat på ett 

hydrologiskt dimensioneringsunderlag från SMHI 2021-05-25 uppgår medelvattenföringen (MQ) till 

3,4 m3/s, medan medellåg- (MLQ) och medelhögvattenföringen (MHQ) uppgår till 0,3 m3/s respektive 

20 m3/s. De av SMHI beräknade 100-års (HQ100) och 50-års (HQ50) flödena uppgår till 41 m3/s 

respektive 38 m3/s (se Tabell 2). Av varaktighetskurvan baserad på uppgifter från SMHI:s 

dimensioneringsunderlag framgår att flöden understigande medellågvattenföringen endast 

förekommer cirka 5 % av tiden (se Figur 3).   

Tabell 2. Karakteristiska vattenföringar vid Långarekull vattenkraftverk i Västerån (ARO: 208 km2) baserat på ett 
hydrologiskt dimensioneringsunderlag från SMHI 2021-05-25. 

Flöde Långarekull vattenkraftverk (m3/s) 

HQ100  41 

HQ50 38 

MHQ 20 

MQ 3,4 

MLQ 0,3 
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Figur 3. Varaktighetskurva för vattenföringen vid Långarekull vattenkraftverk i Västerån baserad på ett hydrologiskt 
dimensioneringsunderlag från SMHI 2021-05-25. 

Långarekull 
Anläggningen vid Långarekull är belägen i Gislaveds kommun cirka 13 km väster om Smålandsstenar, 

cirka 2 mil uppströms sammanflödet med Österån. Ursprungligen fanns det troligen en eller flera 

fallsträckor/forsar på platsen. Området är emellertid sedan mycket lång tid tillbaka präglat och 

påverkat av mänsklig aktivitet. Redan på en karta från mitten av 1600-talet syns en symbol för 

kvarnverksamhet längs vänster sida av Västerån vid platsen för Långarekull. Indämningen av 

Västerån vid Långarekull sträcker sig cirka 3 km uppströms. Nedströms anläggningen finns i huvudsak 

två fåror, utloppskanalen till vänster respektive naturfåran till höger, vilka sammanflödar cirka 50 m 

nedströms väg 153. Båda fårorna är påverkade av rensning och kanalisering, i synnerhet 

utloppskanalen. Närområdet (inom 150 m) vid Långarekull utgörs utöver kvarnbyggnaden respektive 

kraftverket och Västerån av skogsmark, jordbruksmark, samt enstaka lantbruks- och 

bostadsbyggnader. Väg 153 (BK 1) passerar cirka 50 m nedströms kraftverket. Ytterligare en mindre 

enskild väg (den tidigare landsvägen) passerar över intagskanalen direkt uppströms kraftverket, samt 

naturfåran via en bro (se detaljkartor i bilaga 2). Någon kvarnverksamhet bedrivs inte längre vid 

Långarekull utan numera sker istället produktion av vattenkraftsel med två francisturbiner som har 

en sammanlagd slukförmåga på cirka 5 m3/s.  
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Figur 4. Dammen och anläggningen vid Långarekull vattenkraftverk sett uppströms ifrån. 

Dammen vid Långarekull är byggd som en jordfyllnadsdamm, medan kraftverket, samt delar av 

intagkanalen och utloppskanalen består av huggna block med utskov och stödmurar delvis pågjutna 

med betong. Dammen kan beskrivas på följande sätt från vänster till höger: 

1. Vänster anslutningsdamm är cirka 10 m lång med en krönnivå på cirka +122,0 m och utgörs 
av en kombinerad jord/blockdamm av okänd uppbyggnad, samt utgör även vägbank fram till 
kvarnen. 

2. Ett 6 m brett kraftverksintag med 7 stycken spettluckor á 0,77 m med en fast tröskel på nivån 
+120,0 m. Intagets sidor utgörs av pågjuten blockmur och över intaget finns en enklare 
träbro. Spettluckorna är belägna på brons nedströmssida och uppströms bron finns ett 
konventionellt intagsgaller med en spaltvidd på 18 mm som rensas manuellt.   

3. En cirka 32 m lång jorddamm av okänd uppbyggnad med ett krön på +121,5 m – 121,7 m.  

4. En 14 m lång erosionskyddad översvämningsbar jorddamm med ett krön på cirka +121,3 m.  

5. Ett 58 m långt överfall med krön på nivån cirka +121,2 m, troligen uppbyggt av en timrad 
kärna med motfyllnad av blockmaterial och erosionsskyddat tätmaterial på uppströmssidan. 

6. Överfallet övergår norrut i ett enklare blockdämme i dåligt/skadat skick. Vattnet har brutit 
genom dämmet och eroderat marken bakom detsamma. 

Dammens inre uppbyggnad är okänd. Vid en inmätning 2021-05-01 låg den övre vattenytan på nivån 

+120,99 m och den nedre vattenytan på nivån +117,17 m, vilket innebär en fallhöjd på cirka 3,8 m 

genom kraftverket. Vid drift uppgår fallhöjden vid kraftverket till cirka 3,2 m. Dammen utgör i 

oskadat/renoverat tillstånd ett definitivt vandringshinder för all fisk. 
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Figur 5. Nedströmssidan av bron och spettluckorna vid Långarekull vattenkraftverk. Intagsgallret är placerat uppströms 
bron och spettluckorna. 

 
Figur 6. Turbinutloppet direkt nedströms Långarekull vattenkraftverk. 
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Figur 7. Naturfåran vid anläggningen vid Långarekull vattenkraftverk sedd nedströms ifrån (notera bron i bakgrunden). 

Planförhållanden 

Den nu gällande översiktsplanen för Gislaveds kommun antogs av kommunfullmäktige i december 

2016 ("kommunomfattande översiktsplan ÖP 16 för Gislaveds kommun"). Verksamhets-

/åtgärdsområdet vid Långarekull kraftverk omfattas inte av någon detaljplan.  

Förekommande naturvärden 

Västeråns avrinningsområde präglas av ett småkuperat och myrrikt barrskogslandskap med inslag av 

lövskog. Berggrunden utgörs till stor del av sura bergarter och jordarten domineras av morän och 

torv. Sjöarna och vattendragen är i stor utsträckning näringsfattiga och humösa. Faunan och floran 

inom avrinningsområdet är ensartad och karaktäristisk för näringsfattiga vatten. Förekommande fisk- 

och kräftarter i Västerån baserat på 93 elfisken genomförda på 17 lokaler under perioden 1985-2019 

är: abborre, bäcknejonöga, elritsa, flodkräfta, gädda, lake, mört, signalkräfta, ål och öring. Såvitt känt 

har inte undersökningar av stormusslor genomförts i Västeråns avrinningsområde. Tidigare förekom 

dock både lax och flodpärlmussla i Västeråns avrinningsområde. Forsärla och strömstare finns utmed 

vattendraget. Vanligt förekommande häckande sjöfågelarter är gräsand, knipa, enkelbeckasin, 

drillsnäppa och fiskmås.  

Naturvärdena längs med den nedre och mellersta delen av Västerån, från Storasjön cirka 11 km 

nordväst om Smålandsstenar och nedströms till sammanflödet med Österån, bedöms vara låga till 

måttliga. Detta beror bland annat på att sträckorna omfattas av flera markavvattningsföretag och 

domineras av lugnflytande sträckor. I arbetet med att föreslå regionalt och nationellt värdefulla 

vatten har Västeråns nedre delar (Bolån-Österån) utpekats som regionalt värdefulla ur 

naturvårdssynpunkt, samt regionalt potentiellt värdefull med avseende på fisk. Vidare är Västerån 

och omkringliggande våtmarker uppströms Långarekull lågt värderade i samband med 

våtmarksinventeringen, medan Kalvsjön och omkringliggande våtmarker bedöms ha ett mycket högt 

naturvärde. Vid Långarekull finns även ett par skogliga nyckelbiotoper, samt två objekt som har 

identifierats och värderats i samband med Ängs- och betesmarksinventeringen (se karta i bilaga 3). 
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Förekommande kulturvärden 

Västerån 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. Inom Västeråns avrinningsområde finns ett stort antal 

registrerade kulturhistoriskt värdefulla lämningar (se karta i bilaga 4). Nedan redogörs för de 

kulturvärden som berörs av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna, samt de 

kulturlämningar som är belägna i nära anslutning till verksamhets-/åtgärdsområdet.  

Miljön i anslutning till anläggningen vid Långarekull vittnar om en långvarig mänsklig närvaro. Detta 

framgår även av de historiska kartor som finns från området, där den äldsta kartan är från 1668 och i 

vilken det tydligt framgår att vattenverksamhet bedrevs på platsen (se Figur 8 och Figur 9). Baserat 

på Riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök” finns det fyra kulturhistoriska lämningar i närområdet 

(inom 300 m) till anläggningen vid Långarekull (Tabell 3). 

Tabell 3. Registrerade kulturvärden i anslutning (inom 300 m) till anläggningen vid Långarekull. 

 

 
Figur 8. Geometrisk avmätning från år 1668 (Aktbeteckning E5:3). Notera byggnaden med ett vattenhjul och bron vid 
platsen för Långarekull (svart cirkel). 

Lämmningsnr RAÄ-nr Lämningtyp Antikvarisk bedömning

L1972:2980 Södra Hestra 93:1 Vad Ingen antikvarisk bedömning

L1972:2981 Södra Hestra 94:1 Vägmärke Övrig kulturhistorisk lämning

L1972:3015 Södra Hestra 191:1 Smideslämning Ingen antikvarisk bedömning

L1972:3016 Södra Hestra 191:2 Kemisk industri Ingen antikvarisk bedömning
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Figur 9. Laga skifteskarta från 1854 (Aktbeteckning E112-31:2). Läget för anläggningen vid Långarekull markerat (svart 
cirkel). 

I det pilotprojekt som har genomförts inom Nissans avrinningsområde inför de kommande 

prövningarna av vattenkraften bedöms anläggningen vid Långarekull ha ett högt kulturhistoriskt 

värde. Detta beroende bland annat på att platsen, byggnaderna och tidigare verksamheter i 

kombination med dammen och lämningen av den gamla landsvägen med bro bedöms ha en lång 

historisk kontinuitet. Kvarndriften pågick troligen från mitten av 1600-talet fram till 1950-talet.  

Rekreation och friluftsliv 

I översiktsplanen för Gislaveds kommun omfattas Västerån vid Långarekull av det geografiska 

utvecklingsområdet ”Fegenområdet”. Området anses ha stora utvecklingsmöjligheter med 

utgångspunkt från naturen och historien kring dansk/svenska gränsen. Sedan 1980-talet samarbetar 

Gislaveds, Falkenbergs och Svenljunga kommuner med syfte att utveckla området. Även närheten till 

väg 153, som är en av huvudvägarna till Ullared, beskrivs som positivt för utvecklingen av Broaryds 

samhälle. Vidare framgår det att De gamla småskaliga kvarn-, industri- och kraftverksanläggningarna 

ska värnas. 

Västerån mellan Mörkebo och Kinnared omfattas inte av något fiskevårdsområde. Det sker heller 

inte något omfattande sport-/fritids- och turistfiske längs sträckan så vitt känt. 

Vattenkvalitet, fysisk påverkan, miljöproblem och miljökvalitetsnormer 

Informationen avseende den vattenförekomst som är direkt berörd av de planerade åtgärderna 

(Västerån: Österån – Bolån, SE633097-133935), samt angränsande vattenförekomster 

(Västerån: Bolån – Storasjön, SE634296-134711 och Bolån: Västerån – Hurven, SE634170-134230) är 

baserad på ett uttag från VISS (2021-02-17). 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 samtliga vattenförekomster. Orsaken till detta anges vara morfologiska förändringar, 

bristande konnektivitet, flödesreglering och försurning. Vidare bedöms vattenförekomsterna inte 
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uppnå god kemisk status, vilket baseras på att gränsvärdena för kvicksilver (Hg) och polybromerade 

difenyletrar (PBDE) överskrids i alla ytvattenförekomster i Sverige idag. 

Västerån: Österån – Bolån (SE633097-133935) 
Den ekologiska statusen i Västerån bedöms vara måttlig, vilket beror på konnektivitetsförändringar, 

flödesförändringar och försurning. Vattenmyndigheten har beslutat att miljökvalitetsnormen för 

vattenförekomsten är god ekologisk status 2021. De biologiska kvalitetsfaktorerna har klassificerats 

till ej klassad (Påväxt-kiselalger), hög status (bottenfauna) respektive måttlig status (fisk). 

Statusklassningen av fisk motiveras enligt följande: 

”Bedömningen grundas på 9 kvantitativa elfisken (3 utfisken) vid två lokaler i samband med låg- och 

medelvattenföring under perioden 2013-2018. Median- och medelvärdet för VIX indikerar god status 

och medelvärdets konfidensintervall innefattas inom god status. Sidoindex VIXh och VIXsm indikerade 

påverkan vid ett tillfälle. Årsungar av öring fångades vid samtliga elfisken och tätheterna av öring var 

över de förväntade, undantaget ett tillfälle. Tillgången på bra lek- och uppväxtområden för öring är 

dock begränsad i vattenförekomsten. Förekomsten av sju artificiella vandringshinder, varav fyra 

definitiva för öring, innebär även att fisk inte kan vandra fritt inom vattenförekomsten. Statusen för 

fisk sätts till måttlig och motiveras av att vattenförekomsten är fragmenterad av vandringshinder 

vilket begränsar förutsättningarna för fisksamhället. Detta är en expertbedömning enligt 2 kap 13§ 

HVMFS 2013:19.” 

De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna näringsämnen och försurning indikerar god status 

(pågående kalkning har upprätthållit en bra vattenkvalitet ur försurningssynpunkt). De 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna indikerar dålig status (konnektivitet), måttlig status 

(hydrologisk regim) respektive god status (morfologiskt tillstånd i vattendrag).   

De åtgärder som föreslås för att uppnå en bättre vattenkvalitet i vattenförekomsten är åtgärder vid 

vandringshinder i och nedströms vattenförekomsten. Till exempel nämns åtgärder för att möjliggöra 

upp- och nedströmspassage vid Långarekull.  

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.  

Någon klassificering av anläggningen vid Långarekull har såvitt känt 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 planerade åtgärderna bedöms inte 

försämra en eventuell framtida klassificering av anläggningen vid Långarekull, snarare tvärtom. 
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Övrigt 

Västerån vid Långarekull 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. 

Anläggningen vid Långarekull är så vitt känt inte upptagen i Länsstyrelsens databas över potentiellt 

förorenade områden.  

En förfrågan har skaptas via Ledningskollen.se (förfrågan skapad 2021-08-26) för att kontrollera 

förekomsten av infrastruktur inom det tänkta arbetsområdet. Av de ledningsägare som har fått 

förfrågan uppger följande att de har infrastruktur inom det tänkta arbetsområdet: Telia, Svenska 

Stadsnät Biggnet AB, Skanova och E.ON. Inför genomförandet av de föreslagna åtgärderna kommer 

en ny kontroll att göras och vid behov även ledningsanvisning begäras. 

Anläggningen vid Långarekull omfattas av markavvattnings-/regleringsföretaget för Västerån, 

Kalvsjön m.fl (F_0109). I samband med utarbetandet av förslaget till och sedermera genomförandet 

av markavvattningsföretaget togs dock hänsyn till att verksamhet redan bedrevs vid Långarekull (se 

Figur 10). 

 
Figur 10. Utklipp ur blad 2 i akten för markavvattnings-/regleringsföretaget för Västerån, Kalvsjön m.fl (Aktbeteckning 
F_0109). Notera läget för anläggningen vid Långarekull (svart cirkel). 

Markägare 
Kvarnen och kraftverket vid Långarekull är belägna på fastigheten Långarekull 1:13 som ägs av Anja 

och Rolf Oscarsson. Vidare är naturfåran belägen på fastigheten Långarekull 1:17 som ägs av David 

Oscarsson och Therese Petersson. Ägarna till Långarekull 1:17 är informerade om och samtycker till 

de planerade åtgärderna. Utöver detta angränsar fastigheterna Långarekull 1:5 och Långarekull 1:10 

till verksamhets-/åtgärdsområdet.  

Rättsläge 
Så vitt det är känt saknar anläggningen och verksamheten vid Långarekull vattenkraftverk ett 

meddelat tillstånd enligt vattenlagen eller miljöbalken. Däremot får anläggningen och verksamheten 

anses omfattas av urminnes hävd, vilket innebär att den sedan 2019-01-01 kan anses ha 

miljöbalkstillstånd. Av 5a § i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken framgår att en 

vattenverksamhet som bedrivs i enlighet med vissa äldre särskilda rättigheter såsom urminnes hävd 

ska anses vara meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter 
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som har meddelats med stöd av miljöbalken, om det inte följer något annat av denna lag eller av 

föreskrifterna. Vissa delar av anläggningen 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 anses ha brutits. Även länsstyrelsen gör bedömningen att 

verksamheten vid Långarekull vattenkraftverk omfattas av urminnes hävd. Detta framgår av 

föreläggandet, daterat 2021-02-05, om att ansöka om omprövning för moderna miljövillkor enligt 11 

kap 27 § miljöbalken för vattenverksamheten vid Långarekull vattenkraftverk (Ärendebeteckning: 

535-647-2021). 

Enligt 11 kap 27 § miljöbalken ska den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för 

produktion av vattenkraftsel se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Med detta avses att 

tillståndets villkor eller bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt 

miljöbalken genom en dom eller i ett beslut som inte är äldre än fyrtio år. Verksamheten får dock 

bedrivas till dess att en prövning är klar om verksamhetsutövaren har ansökt om tillstånd eller 

omprövning för att förse verksamheten med moderna miljövillkor, alternativt om verksamheten 

omfattas av den nationella planen för moderna miljövillkor. Långarekull vattenkraftverk är inte 

anmält till nämnda plan. Det nu inledda samrådsförfarandet och föreliggande samrådsunderlag utgör 

underlag i processen med att ansökan om tillstånd för att förse verksamheten vid Långarekull 

vattenkraftverk med moderna miljövillkor. 

Sökt verksamhet och åtgärdsbeskrivning 

Anläggningsdelar och driftförhållanden 

I ansökan kommer verksamhetsutövaren att ställa yrkande och ge förslag på villkor som syftar till att 

förse verksamheten med moderna miljövillkor.  

Miljöanpassning 

En utredning av förutsättningarna för att miljöanpassa anläggningen vid Långarekull vattenkraftverk 

har genomförts under 2021. De åtgärdsalternativ som har undersökts baseras dels på nationella och 

internationella rekommendationer, dels beprövade erfarenheter. De undersökta alternativen 

omfattar flera varianter av fiskvägslösningar utifrån de platsspecifika förutsättningarna, samt ett 

alternativ som innebär en avveckling/ utrivning av verksamheten. Nedan ges en kortfattad 

beskrivning av de åtgärder som för närvarande anses utgöra huvudalternativet. En kortare 

redogörelse av övriga undersökta åtgärdsalternativ ges även (se avsnitt Alternativa åtgärder och 

lokaliseringar). 

Bibehållen anläggning med två omlöp, samt nytt galler med avledare 

De åtgärder som för närvarande bedöms utgöra huvudalternativet vid Långarekull för att möjliggöra 

uppströms passage utgörs av två fiskvägar som utformas som naturliga bäckfåror (omlöp). För att 

förbättra/möjliggöra nedströms passage från inloppskanalen, samt förhindra att fisk passerar genom 

kraftverket bedöms i nuläget ett nytt fingaller med en avledare som mynnar i utloppskanalen utgöra 

huvudalternativet (se Figur 11). I samband med genomförandet av åtgärderna kommer även 

dammen, intagskanalen, avstängningsluckorna framför gallret och turbinintaget, samt kraftverket 

och dess utloppskanal att repareras/renoveras för att upprätthålla dammsäkerheten och skapa en 
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god arbetsmiljö vid framtida drift och underhåll. För att kunna genomföra åtgärderna i torrhet 

kommer skyddsvallar/temporära hålldammar att behöva anläggas och tas bort. 

 
Figur 11. Principutformning av de planerade åtgärderna vid Långarekull i Västerån. 

Det övre omlöpet kommer att sträcka sig från Västerån till naturfårans uppströms ände, medan det 

nedre omlöpet kommer att sträcka sig från naturfåran till kraftverkets utloppskanal direkt nedströms 

kraftverket. Utformningen av fiskvägarna har skett i syfte att fungera bra för fiskvandring för alla 

förekommande fiskarter i Västerån. Via det nedre omlöpet förväntas även ålyngel som sökt sig upp i 

utloppskanalen kunna passera uppströms då det mynnar i nära anslutning till kraftverkets utlopp.  

Det övre omlöpet blir cirka 70 m långt med en bottenbredd på cirka 0,4 m och utjämnar en fallhöjd 

på cirka 1,5 m. Den genomsnittliga lutningen i fiskvägen blir således cirka 2 %. Det övre omlöpet är 

dimensionerat för ett flöde på cirka 0,6 m3/s och ett vattendjup på cirka 0,55 m (släntlutning 1:2). 

samtidigt som den medger fortsatt avbördning av extrema flöden genom dammen. Det nedre 

omlöpet blir cirka 35 m långt med en bottenbredd och släntlutning på cirka 1 m respektive 1:1,5. Vid 

full drift uppgår fallhöjden till cirka 0,35 m, vilket ger en lutning på cirka 0,1 %. Det nedre omlöpet är 

dimensionerat för ett flöde på cirka 0,3 m3/s medan vattendjupet beräknas uppgå till cirka 1m. De 

båda omlöpen kommer att erosionsskyddas med geotextil och naturligt rundade block och stenar, 

störstenar i form av större block kommer även att användas för att bromsa vattenhastigheten. Med 

de föreslagna utformningarna kommer flödet i naturfåran aldrig understiga medellågvattenföringen i 

Västerån (0,3 m3/s) såvitt tillrinningen beror. 

Det nya fingallret kommer att placeras i direkt anslutning till kraftverksbyggnaden och utformas som 

ett så kallat alfa-galler. Gallret som kommer att bli cirka 4 m brett kommer att ha en lutning på cirka 

25 grader och en spaltvidd på 15 mm. Gallret kommer att kunna förses med en rensmaskin av Pater-

Noster typ. Avledarens öppning kommer att vara belägen i gallrets ovankant och ha en bredd 

motsvarande gallrets bredd, medan vattendjupet kommer att uppgå till cirka 0,5 m. Från ”hyllan” 

ovan gallret kommer fisken ledas vidare nedströms mot utloppskanalen via en svagt avsmalnande 

kanal och en ramp. Avledaren är dimensionerad för ett flöde på cirka 0,1 m3/s som kommer att 

regleras med hjälp av en klafflucka. 
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Figur 12. Prinskiss av det nya fingallret och avledarens utformning sett från vänster sida.  

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 planerade verksamheten inte kommer till stånd, vilket i praktiken 

innebär att dammen och verksamheten förblir oförändrad, samt den rådande miljön lämnas orörd. 

Detta innebär i sin tur att anläggningen förblir ett svårpasserat vandringshinder för fisk, vilket 

motverkar uppnåendet av miljökvalitetsnormen. Vidare skulle de förväntade positiva effekterna med 

avseende på strömvattenbiotoperna i naturfåran även utebli. Sammantaget bedöms därför 

nollalternativet vara ett sämre alternativ än att genomföra de föreslagna åtgärderna. Nyttan av den 

planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna bedöms tydligt överväga de få negativa 

effekter som uppstår. 

Alternativa åtgärder och lokaliseringar 

Enligt 6 kap. 35 § miljöbalken ska uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten och/eller 

åtgärderna redovisas. I samband med förprojekteringen undersöktes flera alternativ, såsom 

avveckling/utrivning respektive olika fiskvägslösningar, för anläggningen vid Långarekull. Några 

alternativa lokaliseringar har däremot inte undersökts eftersom ansökan avser en befintlig 

verksamhet som inte är möjlig/relevant att flytta. 

Den tydligaste fördelen med en avveckling/utrivning är att fisk och andra vattenlevande varelser 

återigen kan passera fritt, samt att potentiella strömsträckor uppströms återskapas. De nu föreslagna 

åtgärderna förväntas även de skapa en god konnektivitet i både uppströms och nedströms riktning 

för fisk. Vidare kommer den ursprungliga åfåran/naturfåran att vattenbegjutas kontinuerligt, vilket 

skapar goda strömvattenmiljöer. Verksamhetsutövaren förvärvade dessutom anläggningen i syfte att 

rusta upp och bibehålla den. Mot bakgrund av detta finns det således inget intresse av att 

avveckla/riva ut densamma. Det finns inte heller något uttryckligt krav i miljöbalken eller annan 

lagstiftning på att en avveckling/utrivning måste ske.  
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Istället för att anlägga de nu föreslagna naturlika fiskvägarna vore det även möjligt att anlägga en så 

kallad teknisk fiskväg i direkt anslutning till kraftverket. Nackdelen med en dylik lösning vore 

emellertid att mindre vatten släpps i naturfåran för att inte försämra anlockningen till fiskvägen och 

därmed konnektiviteten uppströms riktning. Dessutom görs bedömningen att en teknisk fiskväg inte 

skulle smälta in i kulturmiljön lika väl som de naturlika omlöpen. 

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. 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 de föreslagna åtgärderna vid Långarekull består 

i att konnektiviteten (passagemöjligheten) återskapas, samt att strömvattenbiotoper återskapas. 

Detta bidrar i sin tur till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i berörda 

vattenförekomster. Vidare bidrar åtgärderna till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande 

sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv” inom Västeråns avrinningsområde.  

Den skogliga nyckelbiotopen på höger sida av Västerån som även omfattar delar av naturfåran utmed 

anläggningen vid Långarekull kommer att påverkas så till vida att enstaka träd kommer att behöva 

avverkas, framförallt längs fiskvägarnas sträckning. Påverkan bedöms emellertid vara begränsad. 

Dessutom medför de föreslagna åtgärderna att naturvärden knutna till strömmande vatten 

återskapas inom nyckelbiotopen, vilket bedöms vara positivt.  

De två objekten från ängs- och betesmarksinventeringen vid Långarekull kommer inte att påverkas. 

Inte heller våtmarkerna uppströms Långarekull förväntas påverkas eftersom det inte kommer att ske 

någon förändring av vattennivåerna uppströms.  

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/temporära 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. 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 
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sandflykten är också av övergående natur. Som exempel kan nämnas att vid den okontrollerade 

avsänkningen av den före detta Laggaredammen i Hökesån (tillflöde till Vättern) 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 anläggningen bibehålls istället för att rivas ut, medan vissa förändringar, såsom anläggande 

av fiskvägar och nytt fingaller med avledare, sker. På så sätt innebär åtgärderna en anpassning till 

kulturmiljön med tanke på att dammspegeln, som utgör en relikt från äldre kvarndrift, bibehålls. 

Några påtagliga negativa effekter med avseende på förekommande kulturlämningar förväntas 

således inte till följd av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna vid Långarekull. 

Vid påträffande av material som kan misstänkas vara av kulturhistoriskt intresse i samband med 

åtgärderna kommer länsstyrelsen att kontaktas. 

Rekreation och friluftsliv 

Några bestående negativa effekter med avseende på rekreationsvärden och friluftsliv förväntas inte 

till följd av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna vid Långarekull eftersom 

tillgängligheten till och i området kommer att förbli oförändrad. Under genomförandet av åtgärderna 

kan emellertid tillgängligheten tillfälligt komma att försämras. Den planerade verksamheten och 

åtgärderna förväntas inte heller medföra någon negativ påverkan på eventuellt sport-/fritidsfiske 

som bedrivs i Västerån, snarare tvärtom. Detta eftersom åtgärderna återskapar konnektiviteten för 

fiskar. 

Övriga värden och objekt 

De föreslagna åtgärderna ger upphov till en viss lokal förändring av landskapsbilden utmed de två 

fiskvägarnas tänkta sträckning. Längs den ursprungliga åfårans/naturfårans sträckning förekommer 

dock redan flera åfåror. Någon bestående påverkan uppströms dammen sker inte eftersom 

vattenytan kommer att bibehållas på sin nuvarande nivå. Däremot berörs markavvattnings-

/regleringsföretaget för Västerån, Kalvsjön m.fl. i samband med anläggning och borttagning av 

skyddsvallar/temporära hålldammar, men påverkan bedöms vara försumbar. 

Någon provtagning av eventuella miljögifter har inte genomförts eftersom det i dagsläget inte finns 

några riskklassade objekt 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 
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sådan bedömning av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna har därför skett 

utifrån rådande miljöförhållanden. Denna bedömning visar att den planerade verksamheten och de 

föreslagna åtgärderna vid Långarekull inte förväntas medföra 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 planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna. Nedan utvecklas 

grunderna för dessa ställningstagande. 

Biologiska kvalitetsfaktorer: Den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna förväntas 

inte medföra en någon negativ påverkan avseende kvalitetsfaktorerna påväxt-kiselalger i vattendrag 

(ej klassad), bottenfauna i vattendrag eller fisk i vattendrag. Detta eftersom konnektiviteten i 

uppströms riktning återskapas (se nedan). Det kommer dessutom att skapas strömvattenbiotoper i 

naturfåran och fiskvägarna till följd av den vattenföring som avstås till miljöanpassningen. 

Angränsande vattenförekomster kommer inte att påverkas, alternativt gynnas, enligt samma 

resonemang.  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Konnektivitet i vattendrag: Parametern konnektivitet i 

uppströms- och nedströms riktning förbättras till följd av den planerade verksamheten och de 

föreslagna åtgärderna. Detta eftersom fiskvägar i uppströms och nedströms riktning kommer att 

anläggas. Även parametern konnektivitet i sidled till närområde och svämplan bedöms förbättras i 

den del av vattenförekomsten som utgörs av naturfåran eftersom denna kommer att vattenbegjutas 

kontinuerligt. Angränsande vattenförekomster kommer inte att påverkas, alternativt gynnas, enligt 

samma resonemang.  

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Hydrologisk regim i vattendrag: Kvalitetsfaktorn bedöms 

förbättras till följd av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna. Detta eftersom 

den del av vattenförekomsten som utgörs av naturfåran kommer att vattenbegjutas kontinuerligt. 

Angränsande vattenförekomster kommer inte att påverkas eftersom strömfallsdrift tillämpas i 

anläggningen, det vill säga det sker ingen magasinering eller korttidsreglering. 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer – Morfologiskt tillstånd i vattendrag: Kvalitetsfaktorn bedöms 

förbättras till följd av den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna. Detta eftersom 

den del av vattenförekomsten som utgörs av naturfåran kommer att vattenbegjutas kontinuerligt. 

Angränsande vattenförekomster kommer inte att påverkas. 

Betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 
Verksamhetsutövaren bedömer i nuläget att den planerade verksamheten och de föreslagna 

åtgärderna vid Långarekull 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 §. Verksamhetsutövaren har valt att 

genomföra ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd. 
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Sakägare och samråd 

Sakägare 

Verksamhetsutövaren bedömer att kretsen av särskilt berörda sakägare utgörs av ägarna till de 

fastigheter inom vilka den planerade verksamheten bedrivs och de fastigheter inom vilka de 

föreslagna åtgärderna kommer att genomföras (se avsnitt Markägare). Vidare berörs 

markavvattningsföretaget och bedöms därmed ingå i kretsen av särskilt berörda sakägare. 

Samråd med sakägare och andra intressenter 

Eftersom verksamhetsutövaren i nuläget bedömer att den planerade 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 genomförs 

under hösten 2021.  

Efter genomförda samråd är avsikten att ansökan inklusive teknisk beskrivning och 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram och skickas in till mark- och miljödomstolen under vintern 

2021/2022. 

Samlad bedömning 
Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna kommer fisk återigen att kunna vandra förbi 

anläggningen vid Långarekull. Dessutom kommer det att skapas permanenta strömvattenbiotoper 

inom verksamhets-/åtgärdsområdet, vilket gynnar bland annat fisk-, bottenfauna- och fågelarter 

knuta till strömmande och forsande vattenmiljöer. Den planerade 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 Västeråns avrinningsområde. Den planerade verksamheten bidrar dessutom till 

uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i den berörda vattenförekomsten och 

angränsande vattenförekomster uppströms. Den samlade bedömningen är således att nyttan av 

åtgärderna tydligt överväger de negativa effekter som kan uppstå.  
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Minnesanteckningar från samråd med länsstyrelsen i Jönköpings län 

angående miljöanpassning av Långarekull kraftverk 2021-10-21. 
 

Närvarande: My Hanssen (Länsstyrelsen), Mikael Karlsson (Länsstyrelsen), Per Säverot 

(Länsstyrelsen), Rolf Oscarsson (VU), Peter Lindvall (JFB) och Niklas Nilsson (JFB). 

• Peter L hälsar välkomna.  

• Presentationsrunda. 

• Niklas N presenterar dagordningen. 

• Niklas N redogör för bakgrunden till projektet, beskriver nuvarande/rådande förhållanden 

och redogör för tillståndsprocessen. 

- Rolf O förtydligar att det lilla rör som finns från gallret till den ursprungliga fåran är ett 

gammalt försök till flyktväg för fisk, men har troligen aldrig fungerat.  

• Peter L presenterar de tänkta åtgärderna. 

- Fråga: Kommer den nedre delen av naturfåran att vattenbegjutas tillräckligt vid 300 l/s?  

- Svar: Troligen inget problem då denna del av naturfåran är grund och bred. 

• Peter L redogör för alternativa åtgärder och den förutsedda miljöpåverkan. 

- Mikael K instämmer i att de föreslagna åtgärderna stämmer väl med de avvägningar och 

rekommendationer som gjorts i pilotprojekt Nissan (Vattenkraft-Strategi för åtgärder i 

vattenkraften 2019: Pilotfall Långarekull).  

• Peter L redogör för tidsplanen och presenterar den tänkta samrådskretsen. 

 

• Frågestund 

- Fråga: Finns det fog för att hänvisa till urminnes hävd? 

- Svar: Ja anläggningen uppfyller de krav som ställs. Dessutom har länsstyrelsen pekat på att 

urminnes hävd föreligger i sitt föreläggande. 

 

- Fråga: Finns det någon aktiv styrelsen i det berörda markavvattningsföretaget? 

- Svar: Ja, det finns. 

 

- Fråga: Hur är statusen med kvarnbyggnaden? 

- Svar: Ansökan om bygglov är beviljad och arbetet med att ta tillvara så mycket som möjligt, 

samt återuppbyggnad är påbörjat. Stomme och golv gick dessvärre inte att rädda. Arbetet 

beräknas vara klart våren 2022.  

- Mikael K påpekar att den hänsyn som tas till helhetsintrycket är bra och viktig för 

kulturmiljön vid Långarekull (kvarnbyggnad, kraftstation, damm-spegel). 

 

- Fråga: Har ni funderat på att genomföra biotopvårdsåtgärder i naturfåran? 

- Svar: Inga åtgärder är planerade i nuläget. Möjligen kan vissa åtgärder komma att ske i 

anslutning till de platser där de båda omlöpen ansluter till naturfåran. 

 

Bilaga B



2021-11-09   
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________ 
 

2/2 

 

 

- Per S påpekar att en enskild verksamhetsutövare inte kan förvänta sig att MKN uppnås 

enbart genom att åtgärder genomförs vid den egna anläggningen utan att även andra 

påverkanskällor kan påverka utfallet. 

 

- Fråga: Har länsstyrelsen några synpunkter på den föreslagna samrådskretsen? 

- Svar: Nej, såvida det inte finns något fiskevårdsområde som berörs.  

 

• Inga övriga frågor, mötet avslutas. 

 
Vid pennan: Peter Lindvall och Niklas Nilsson 

Bilaga: Åhörarkopior av presentation 
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BAKGRUND

• VID LÅNGAREKULL HAR FALLHÖJDEN SEDAN LÅNG TID TILLBAKA UTNYTTJATS TILL 

KVARNVERKSAMHET, MEN NUMERA PÅGÅR INGEN SÅDAN VERKSAMHET LÄNGRE 

UTAN KRAFTEN ANVÄNDS ISTÄLLET TILL ELPRODUKTION.

• ANJA OCH ROLF OSCARSSON HAR FÖRVÄRVAT FASTIGHETEN MED KVARNEN OCH  

KRAFTVERKET VID LÅNGAREKULL I VÄSTERÅN OCH AVSER ATT RENOVERA OCH 

MILJÖANPASSA ANLÄGGNINGEN.

• FÖRELÄGGANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2021-02-05  ATT

ANSÖKA OM MODERNA MILJÖVILLKOR. 

• KOMBINERAT UNDERSÖKNINGS- OCH AVGRÄNSNINGSSAMRÅD ENLIGT 

BESTÄMMELSERNA I 6 KAP. 24–25 § OCH 29–31 § MILJÖBALKEN.

PLANERADE ÅTGÄRDER I KORTHET

• DE ÅTGÄRDER SOM FÖR NÄRVARANDE PLANERAS ÄR ATT ANLÄGGA TVÅ SÅ 

KALLADE OMLÖP (ANLAGDA BÄCKAR), SAMT ETT FISKANPASSAT 

LÅGLUTANDE GALLER OCH EN AVLEDARE FÖR NEDSTRÖMS VANDRANDE 

FISK. EN KONTINUERLIG VATTENFÖRING KOMMER ÄVEN ATT SLÄPPAS FRAM I 

DEN URSPRUNGLIGA ÅFÅRAN/NATURFÅRAN (SE ILLUSTRATIONER TILL 

HÖGER). I SAMBAND MED ÅTGÄRDERNA KOMMER DAMMEN ATT 

RENOVERAS, SAMT TEMPORÄRA HÅLLDAMMAR ATT ANLÄGGAS OCH TAS 

BORT.

• GENOM ATT GENOMFÖRA DE FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA KOMMER FISK 

ÅTERIGEN ATT KUNNA VANDRA FÖRBI ANLÄGGNINGEN. DESSUTOM 

KOMMER DET ATT SKAPAS STRÖMVATTENBIOTOPER INOM VERKSAMHETS-

/ÅTGÄRDSOMRÅDET, VILKET GYNNAR BLAND ANNAT FISK-, BOTTENFAUNA-

OCH FÅGELARTER KNUTA TILL STRÖMMANDE OCH FORSANDE 

VATTENMILJÖER. 

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN

4
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HYDROLOGI

Tabell 1. Karakteristiska vattenföringar vid Långarekull vattenkraftverk i Västerån (ARO: 208 km2) baserat på ett 
hydrologiskt dimensioneringsunderlag från SMHI 2021-05-25. 

Flöde Långarekull vattenkraftverk (m3/s) 

HQ100  41 

HQ50 38 

MHQ 20 

MQ 3,4 

MLQ 0,3 

 

DAMMBESKRIVNING
DAMMEN KAN BESKRIVAS PÅ FÖLJANDE SÄTT FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER SETT NEDSTRÖMS:

1. ANSLUTNINGSDAMM,  CA 10 M LÅNG,  MED KRÖN CA +122,0 M. ÄVEN VÄGBANK.

2. ETT CA 6 M BRETT KRAFTVERKSINTAG MED 7 STYCKEN SPETTLUCKOR Á 0,77 M MED EN FAST TRÖSKEL 

PÅ NIVÅN +120,0 M. UPPSTRÖMS BRON FINNS ETT KONVENTIONELLT INTAGSGALLER MED EN 

SPALTVIDD PÅ 18 MM SOM RENSAS MANUELLT.  

3. EN CIRKA 32 M LÅNG JORDDAMM AV OKÄND UPPBYGGNAD MED ETT KRÖN PÅ +121,5 M – 121,7 M. 

4. EN 14 M LÅNG EROSIONSSKYDDAD ÖVERSVÄMNINGSBAR JORDDAMM MED ETT KRÖN PÅ CIRKA 

+121,3 M. 

5. ETT 58 M LÅNGT ÖVERFALL MED KRÖN PÅ NIVÅN CIRKA +121,2 M, TROLIGEN UPPBYGGT AV EN 

TIMRAD KÄRNA MED MOTFYLLNAD AV BLOCKMATERIAL OCH EROSIONSSKYDDAT TÄTMATERIAL PÅ 

UPPSTRÖMSSIDAN.

6. ÖVERFALLET ÖVERGÅR NORRUT I ETT ENKLARE BLOCKDÄMME I DÅLIGT/SKADAT SKICK. VATTNET HAR 

BRUTIT GENOM DÄMMET OCH ERODERAT MARKEN BAKOM DETSAMMA.

ÖVY (2021-05-01) +120,99 M OCH NVY +117,17 M, VILKET INNEBÄR EN FALLHÖJD PÅ CIRKA 3,8 M GENOM 

KRAFTVERKET.

KRAFTVERKETS NOMINELLA SLUKFÖRMÅGA ÄR 5 M3/S. VID DRIFT UPPGÅR FALLHÖJDEN VID KRAFTVERKET 

TILL CIRKA 3,2 M. 

DAMMEN KOMMER I SAMBAND MED ÅTGÄRDERNA ATT RENOVERAS. DEN URSPRUNGLIGA DAMMEN UTGÖR I 

OSKADAT/RENOVERAT TILLSTÅND ETT DEFINITIVT VANDRINGSHINDER FÖR ALL FISK.

7
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NATURVÄRDEN
• NATURVÄRDENA LÄNGS MED DEN NEDRE OCH MELLERSTA DELEN AV 

VÄSTERÅN, FRÅN STORASJÖN NEDSTRÖMS TILL SAMMANFLÖDET, MED 

ÖSTERÅN BEDÖMS VARA LÅGA TILL MÅTTLIGA. 

• VÄSTERÅNS NEDRE DELAR (BOLÅN-ÖSTERÅN) UTPEKADE SOM REGIONALT 

VÄRDEFULLA UR NATURVÅRDSSYNPUNKT, SAMT REGIONALT POTENTIELLT 

VÄRDEFULLA MED AVSEENDE PÅ FISK. 

• TIDIGARE FÖREKOM BÅDE LAX OCH FLODPÄRLMUSSLA I VÄSTERÅNS 

AVRINNINGSOMRÅDE.

• VÄSTERÅN OCH OMKRINGLIGGANDE VÅTMARKER UPPSTRÖMS LÅNGAREKULL 

LÅGT VÄRDERADE I SAMBAND MED VÅTMARKSINVENTERINGEN, MEDAN 

KALVSJÖN OCH OMKRINGLIGGANDE VÅTMARKER BEDÖMS HA ETT MYCKET 

HÖGT NATURVÄRDE.

• VID LÅNGAREKULL FINNS ÄVEN ETT PAR SKOGLIGA NYCKELBIOTOPER, SAMT

TVÅ OBJEKT SOM HAR IDENTIFIERATS OCH VÄRDERATS I SAMBAND MED 

ÄNGS- OCH BETESMARKSINVENTERINGEN.

KULTURVÄRDEN
• INOM VÄSTERÅNS AVRINNINGSOMRÅDE FINNS ETT STORT 

ANTAL REGISTRERADE KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA 

LÄMNINGAR, FLERA MED KOPPLING TILL VATTENUTNYTTJANDE. 

• MILJÖN I ANSLUTNING TILL ANLÄGGNINGEN VID LÅNGAREKULL 

VITTNAR OM EN LÅNGVARIG MÄNSKLIG NÄRVARO. DEN 

ÄLDSTA KARTAN FRÅN OMRÅDET ÄR FRÅN 1668 OCH I DEN 

FRAMGÅR ATT VATTENVERKSAMHET BEDREVS PÅ PLATSEN.

• FYRA KULTURHISTORISKA LÄMNINGAR I NÄROMRÅDET (INOM 

300 M) TILL ANLÄGGNINGEN VID LÅNGAREKULL.

• ANLÄGGNINGEN VID LÅNGAREKULL BEDÖMS HA ETT HÖGT 

KULTURHISTORISKT VÄRDE.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV, SAMT ÖVRIGA 
VÄRDEN OCH OBJEKT

• I ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GISLAVEDS KOMMUN OMFATTAS VÄSTERÅN VID LÅNGAREKULL AV DET 

GEOGRAFISKA UTVECKLINGSOMRÅDET ”FEGENOMRÅDET”. OMRÅDET ANSES HA STORA 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN NATUREN OCH HISTORIEN KRING 

DANSK/SVENSKA GRÄNSEN. 

• VERKSAMHETS-/ÅTGÄRDSOMRÅDET VID LÅNGAREKULL KRAFTVERK OMFATTAS INTE AV NÅGON 

DETALJPLAN. 

• VÄSTERÅN MELLAN MÖRKEBO OCH KINNARED OMFATTAS INTE AV NÅGOT FISKEVÅRDSOMRÅDE. 

DET SKER HELLER INTE NÅGOT OMFATTANDE SPORT-/FRITIDS- OCH TURISTFISKE LÄNGS STRÄCKAN 

SÅ VITT KÄNT.

• VÄSTERÅN VID LÅNGAREKULL OMFATTAS AV ETT GENERELLT STRANDSKYDD PÅ LAND OCH I 

VATTEN PÅ 100 M. 

• ANLÄGGNINGEN VID LÅNGAREKULL ÄR SÅ VITT KÄNT INTE UPPTAGEN I LÄNSSTYRELSENS 

DATABAS ÖVER POTENTIELLT FÖRORENADE OMRÅDEN. 

10
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV, SAMT ÖVRIGA 
VÄRDEN OCH OBJEKT

• ANLÄGGNINGEN VID LÅNGAREKULL OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGS-

/REGLERINGSFÖRETAGET FÖR VÄSTERÅN, KALVSJÖN M.FL (F_0109). I SAMBAND MED 

UTARBETANDET AV FÖRSLAGET TILL OCH SEDERMERA GENOMFÖRANDET AV 

MARKAVVATTNINGSFÖRETAGET TOGS DOCK HÄNSYN TILL ATT VERKSAMHET REDAN BEDREVS 

VID LÅNGAREKULL (SE FIGUR NEDAN). 

MILJÖKVALITETSNORMER
• VATTNETS MILJÖSTATUS BEDÖMS GENOM MÅNGA OLIKA KVALITETSFAKTORER 

MED TILLHÖRANDE PARAMETRAR. FÖR ATT UPPFYLLA NORMERNA BEHÖVER 

VATTNETS STATUS VARA MINST GOD.

• DEN KEMISKA STATUSEN ÄR INTE GOD I VÄSTERÅN. DET BEROR PÅ 

KVICKSILVERFÖRENINGAR, SAMT BROMERADE DIFENYLETER. HALTERNA 

ÖVERSKRIDS NATIONELLT OCH BEROR PÅ ATMOSFÄRISK DEPOSITION. 

• DEN EKOLOGISKA STATUSEN I VÄSTERÅN BEDÖMS VARA MÅTTLIG, VILKET BEROR 

PÅ MORFOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR, BRISTANDE KONNEKTIVITET, 

FLÖDESREGLERING OCH FÖRSURNING. 

• GENOM DE PLANERADE ÅTGÄRDERNA FÖRBÄTTRAS MÖJLIGHETERNA FÖR ATT 

STATUSEN SKA HÖJAS FRÅN MÅTTLIG  TILL GOD. DETTA EFTERSOM 

KONNEKTIVITETEN I UPPSTRÖMS RIKTNING ÅTERSKAPAS, SAMT ATT DET SKAPAS 

STRÖMVATTENBIOTOPER I NATURFÅRAN OCH FISKVÄGARNA TILL FÖLJD AV DEN 

VATTENFÖRING SOM AVSTÅS TILL MILJÖANPASSNINGEN.

BERÖRDA FASTIGHETER

• KVARNEN OCH KRAFTVERKET VID LÅNGAREKULL ÄR BELÄGNA 

PÅ FASTIGHETEN LÅNGAREKULL 1:13 SOM ÄGS AV ANJA OCH 

ROLF OSCARSSON. 

• NATURFÅRAN BELÄGEN PÅ FASTIGHETEN LÅNGAREKULL 1:17 

SOM ÄGS AV DAVID OSCARSSON OCH THERESE PETERSSON. 

ÄGARNA TILL LÅNGAREKULL 1:17 ÄR INFORMERADE OM OCH 

SAMTYCKER TILL DE PLANERADE ÅTGÄRDERNA. 

• UTÖVER DETTA ANGRÄNSAR FASTIGHETERNA LÅNGAREKULL 

1:5 OCH LÅNGAREKULL 1:10 TILL VERKSAMHETS-

/ÅTGÄRDSOMRÅDET.

13
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RÄTTSLÄGE

• SÅ VITT DET ÄR KÄNT SAKNAR ANLÄGGNINGEN OCH VERKSAMHETEN VID 

LÅNGAREKULL VATTENKRAFTVERK ETT MEDDELAT TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN ELLER 

MILJÖBALKEN. DÄREMOT FÅR ANLÄGGNINGEN OCH VERKSAMHETEN ANSES OMFATTAS 

AV URMINNES HÄVD, VILKET INNEBÄR ATT DEN SEDAN 2019-01-01 (DÅ EN OMFATTANDE 

FÖRÄNDRING AV MILJÖBALKEN TRÄDDE I KRAFT) KAN ANSES HA MILJÖBALKSTILLSTÅND. 

• ”LÄNSSTYRELSEN GÖR DÄRFÖR BEDÖMNINGEN ATT VERKSAMHETEN VID LÅNGAREKULL 

VATTENKRAFTVERK OMFATTAS AV URMINNES HÄVD.” UR FÖRELÄGGANDE FRÅN 

LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2021-02-05 (DNR: 535-647-2021)

TILLSTÅNDSPROCESSEN

Samråd

• Undersöknings- och 
avgränsningssamråd

• Beslut om betydande 
miljöpåverkan (länsstyrelsen)

• Eventuellt ytterligare samråd

Ansökningshandlingar

• Miljökonsekvensbeskrivning

• Teknisk beskrivning

• Ansökan

Domstolen

• Granskning

• Kungörelse

• Förhandling

• Beslut

ÅTGÄRDER

16
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FISKVÄGAR (UPPSTRÖMS)

TVÅ STYCKEN OMLÖP FÖR UPPSTRÖMSVANDRING:

• ETT NEDRE SOM BEHÖVS VID LÅGFLÖDESSITUATIONER 

NÄR KRAFTVERKETS FLÖDE DOMINERAR. SÅ ATT FISK 

KAN PASSERA UPP TILL DEN URSPRUNGLIGA FÅRAN.

• ETT ÖVRE SOM LEDER FISKEN FÖRBI 

ÖVERFALLSDAMMEN.

Övre

Nedre

ÖVRE OMLÖP

• LÄNGD: 70 M

• FALLHÖJD: 1,5 M

• LUTNING: 2,1 %

• BOTTENBREDD: 0,4 M

• SLÄNT: 1:2

• VATTENDJUP: 0,55 M

• UTSKOV: NEJ

• FLÖDE: 0,6 m3/s

NEDRE OMLÖP

• LÄNGD: 34 M

• FALLHÖJD: 0,33M (VID FULL DRIFT)

• LUTNING: 0,1 %

• BOTTENBREDD: 1,0 M

• SLÄNT: 1:1,5

• VATTENDJUP: 0,65 M

• UTSKOV: JA

• FLÖDE: 0,3 m3/s

19
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FISKVÄG (NEDSTRÖMS) – GALLER OCH FISKVÄG

• SPALTVIDD: 15 MM

• SLUKFÖRMÅGA: 5 m3/s

• ERFORDERLIG GALLERAREA: 10 m2

• LUTNING: CA 25 GRADER

• BREDD: 4 M

• BOTTEN: +199,9 M

• OVANKANT: +120,7 M

• GALLERAREA: 8,4 M2 (<10 m2

=>VN = 0,6 m/s )

• FLÖDESKONTROLL: KLAFFLUCKA

• RENSMASKIN: PATER-NOSTER?

Gångbro

TURBINSUMPEN

Uppströmssidan Nedströmssidan

DAMMRENOVERING

• BEFINTLIG ÖVERFALLSDAMM RENOVERAS OM 

MÖJLIGT MED PREFABREICERADE

BETONGELEMENT MED EN TÄTKÄRNA AV 

TÄTDUK ELLER PLASTSPONT.

• UNDER ARBETES GÅNG KOMMER DEN 

URSPRUNGLIGA FÅRAN ATT FÖRSES MED 

VATTEN.

22
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MINIMITAPPNING
• FÖRESLÅR EN MINTAPPNING PÅ 600 l/s OCH YTTERLIGARE 100 l/s FÖR 

TRANSPORT AV FISK OCH MATERIAL VID GALLRET. TOTALT 700 l/s.

• DET ÖVRE OMLÖPET TAR 600 l/s

• DET NEDRE OMLÖPET TAR 300 l/s

• MINVATTENFÖRINGEN I DEN URSPRUNGLIGA ÅFÅRÅN UPPGÅR DÄRMED 

TILL 300 l/s (MLQ)

ALTERNATIVA ÅTGÄRDER OCH LOKALISERINGAR

ENLIGT 6 KAP. 35 § MILJÖBALKEN SKA UPPGIFTER OM ALTERNATI VA 
LÖSNINGAR FÖR VERKSAMHETEN OCH/ELLER ÅTGÄRDERNA 
REDOVISAS:

• INGA ALTERNATIVA LOKALISERINGAR HAR UNDERSÖKTS 
EFTERSOM ANSÖKAN AVSER EN BEFINTLIG VERKSAMHET SOM 
INTE ÄR MÖJLIG/RELEVANT ATT FLYTTA.

• AVVECKLING/UTRIVNING GÖR ATT FISK OCH ANDRA 
VATTENLEVANDE VARELSER ÅTERIGEN KAN PASSERA FRITT, SAMT 
ATT POTENTIELLA STRÖMSTRÄCKOR UPPSTRÖMS ÅTERSKAPAS. 
ALTERNATIVET GER EN GOD KONNEKTIVITET OCH DEN 
URSPRUNGLIGA ÅFÅRAN FÅR GODA STRÖMVATTENMI LJÖER.  
ALTERNATIVET GÅR EMOT AVSIKTEN ATT RUSTA UPP OCH 
BIBEHÅLLA ANLÄGGNINGEN. DET FINNS INGET KRAV I 
MILJÖBALKEN PÅ UTRIVNING. 

• TEKNISK FISKVÄG I DIREKT ANSLUTNING TILL KRAFTVERKET. DET 
GER MINDRE VATTEN TILL NATURFÅRAN (SÄMRE ANLOCKNING). 
GER STÖRRE PÅVERKAN PÅ KULTURMILJÖN.

Slitsränna ca 5 % lutning

FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN - NATURVÄRDEN

• DEN HUVUDSAKLIGA OCH BESTÅENDE EFFEKTEN TILL FÖLJD AV DE FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA 

VID LÅNGAREKULL BESTÅR I ATT KONNEKTIVITETEN (PASSAGEMÖJLIGHETEN) ÅTERSKAPAS, 

SAMT ATT STRÖMVATTENBIOTOPER ÅTERSKAPAS.

• ENSTAKA TRÄD I DEN SKOGLIGA NYCKELBIOTOPEN KOMMER ATT BEHÖVA AVVERKAS, 

FRAMFÖRALLT LÄNGS FISKVÄGARNAS STRÄCKNING.

• EN VISS KORTVARIG UPPGRUMLING AV OORGANISKT OCH ORGANISKT SEDIMENT KAN 

KOMMA ATT UPPSTÅ I SAMBAND MED ANLÄGGNING OCH BORTTAGNING AV 

SKYDDSVALLAR/TEMPORÄRA HÅLLDAMMAR, SAMT DÅ VATTEN SLÄPPS PÅ FÖRSTA GÅNGEN. 

SKYDDSÅTGÄRDER KOMMER ATT VIDTAS FÖR ATT MINIMERA DEN NEGATIVA PÅVERKAN SOM 

ÄR TILLFÄLLIG.
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FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN - KULTURVÄRDEN

• DE FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA UTGÖR EN KOMPROMISS MELLAN FÖREKOMMANDENATUR-

OCH KULTURVÄRDEN SÅ TILL VIDA ATT ANLÄGGNINGEN BIBEHÅLLS ISTÄLLET FÖR ATT RIVAS UT, 

MEDAN VISSA FÖRÄNDRINGAR, SÅSOM ANLÄGGANDE AV FISKVÄGAR OCH NYTTFINGALLER 

MED AVLEDARE, SKER.

• EN ANPASSNING TILL KULTURMILJÖN MED TANKE PÅ ATT DAMMSPEGELN, SOM UTGÖR EN 

RELIKT FRÅN ÄLDRE KVARNDRIFT, BIBEHÅLLS. 

• NÅGRA PÅTAGLIGA NEGATIVA EFFEKTER MED AVSEENDE PÅ FÖREKOMMANDE 

KULTURLÄMNINGAR FÖRVÄNTAS INTE.

• VID PÅTRÄFFANDE AV MATERIAL SOM KAN MISSTÄNKAS VARA AV KULTURHISTORISKT INTRESSE I 

SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV ÅTGÄRDERNA KOMMER LÄNSSTYRELSEN ATT

KONTAKTAS.

FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN - REKREATION OCH 
FRILUFTSLIV, SAMT ÖVRIGA VÄRDEN OCH OBJEKT

• NÅGRA BESTÅENDE NEGATIVA EFFEKTER MED AVSEENDE PÅ REKREATIONSVÄRDEN OCH 

FRILUFTSLIV FÖRVÄNTAS INTE TILL FÖLJD AV DEN PLANERADE VERKSAMHETEN OCH DE 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA VID LÅNGAREKULL EFTERSOM TILLGÄNGLIGHETEN TILL OCH I 

OMRÅDET KOMMER ATT FÖRBLI OFÖRÄNDRAD. 

• DE FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA GER UPPHOV TILL EN VISS LOKAL FÖRÄNDRING AV 

LANDSKAPSBILDEN UTMED DE TVÅ FISKVÄGARNAS TÄNKTA STRÄCKNING.

• NÅGON BESTÅENDE PÅVERKAN UPPSTRÖMS DAMMEN SKER INTE EFTERSOM VATTENYTAN 

KOMMER ATT BIBEHÅLLAS PÅ SIN NUVARANDE NIVÅ. 

• MARKAVVATTNINGS-/REGLERINGSFÖRETAGET FÖR VÄSTERÅN, KALVSJÖN M.FL. BERÖRS I 

SAMBAND MED ANLÄGGNING OCH BORTTAGNING AV SKYDDSVALLAR/TEMPORÄRA

HÅLLDAMMAR, MEN PÅVERKAN BEDÖMS VARA FÖRSUMBAR.

TIDSPLAN

• SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN, SÄRSKILT BERÖRDA SAKÄGARE, ALLMÄNHETEN OCH 

ANDRA INTRESSENTER GENOMFÖRS UNDER HÖSTEN 2021.  

• LÄNSSTYRELSEN BESLUTAR OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ELLER EJ.

• EFTER GENOMFÖRDA SAMRÅD ÄR AVSIKTEN ATT ANSÖKAN INKLUSIVE TEKNISK 

BESKRIVNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TAS FRAM OCH SKICKAS IN 

TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN UNDER VINTERN 2021/2022. 
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FÖRSLAG TILL SAMRÅDSKRETS

• ÄGARNA TILL DE FASTIGHETER INOM VILKA VERKSAMHETEN BEDRIVS OCH DE FÖRESLAGNA 

ÅTGÄRDERNA KOMMER ATT GENOMFÖRAS.

• MARKAVVATTNINGSFÖRETAGET

• SKOGSSTYRELSEN

• GISLAVEDS KOMMUN

• LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN

• ALLMÄNHETEN OCH ANDRA ORGANISATIONER INFORMERAS VIA ANNONSERING I LOKALPRESSEN.

• SAMRÅDSUNDERLAGET KOMMER ÄVEN ATT VARA MÖJLIGT ATT LADDA NER FRÅN JÖNKÖPINGS 

FISKERIBIOLOGI AB:S HEMSIDA UNDER SAMRÅDSTIDEN.

FRÅGESTUND

TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET

31

32

33



 

 

 

Välkommen till samrådsmöte angående miljöanpassning och renovering av 

vattenkraftsanläggningen vid Långarekull i Västerån 

 

Anja och Rolf Oscarsson inbjuder berörda markägare och andra intressenter till ett samrådsmöte 

inför en ansökan till Mark- och Miljödomstolen i syfte att få tillstånd till en miljöanpassning av 

anläggningen vid Långarekull och i samband med detta även genomföra en renovering av den samma. 

 

Syftet är att möjliggöra fiskvandring förbi dammen och kraftverket genom två fiskvägar i form av så 

kallade omlöp, samt anlägga ett fingaller med avledare för nedströms vandrande fisk vid kraftverket. 

Ett kontinuerligt flöde kommer även att framsläppas genom den ursprungliga åfåran. Det är 

verksamhetsutövaren som äger fastigheten Långarekull 1:13 och har ansvaret för dammen. 

 

Nu vill vi ha era synpunkter innan vi lämnar in en ansökan. 

 

En kort sammanfattning av projektet finns på baksidan av denna kallelse. Ni som vill läsa mera kan 

ladda ner samrådsunderlaget från Jönköpings Fiskeribiologi AB:s hemsida: 

http://fiskeribiologi.se/2021/11/samrad-langarekulls-vattenkraftverk/ Det går även att få ett utskrivet 

exemplar av samrådsunderlaget skickat på begäran (0706-280 336). 

 

Om ni inte kan delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter (helst via e-post) 

bör detta med fördel göras innan 2021-12-01 till Jönköpings Fiskeribiologi AB, Peter Lindvall, 

Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, peter@fiskeribiologi.se. Hit kan ni också vända er med frågor innan 

samrådet.  

 

När: Onsdagen den 24 november klockan 18.00 – 20.00 

 

Var: Församlingshemmet i Broaryd, vid Södra Hestra kyrka, kyrkvägen 10 i Broaryd. 

 

Välkomna! 

 

(Anmäl gärna i förväg om ni kommer så att vi kan planera för fika.) 

 

Anja och Rolf Oscarsson (ägare/verksamhetsutövare) 

Peter Lindvall, Jönköpings Fiskeribiologi AB (ombud) 
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Sammanfattning  

 

Anja och Rolf Oscarsson har som ägare och verksamhetsutövare för avsikt att ansöka om tillstånd 

för miljöanpassning av vattenkraftsanläggningen vid Långarekull i Västerån. Detta eftersom den bland 

annat utgör ett definitivt vandringshinder för fisk. Vid Långarekull har fallhöjden sedan lång tid tillbaka 

utnyttjats till kvarnverksamhet, men numera pågår ingen sådan verksamhet längre utan kraften 

används istället till elproduktion. Så vitt det är känt har inget tillstånd meddelats för anläggningen och 

verksamheten vid Långarekull. Sedan den 1:a januari 2019, då en omfattande lagändring trädde i kraft, 

anses emellertid anläggandet av dammen och rätten att reglera vattnet ha ett miljöbalkstillstånd med 

hänvisning till äldre rätt. 

 

De åtgärder som för närvarande planeras är anlägga två så kallade omlöp (konstgjorda bäckar), samt 

ett fiskanpassat låglutande galler och en avledare för nedströms vandrande fisk. En kontinuerlig 

vattenföring kommer även att släppas fram i den ursprungliga åfåran/naturfåran (se illustration nedan). 

I samband med att dessa åtgärder genomförs kommer anläggningen även att renoveras. 

 

 
Figur 1. Illustration över förslagen till miljöanpassning vid Långarekull vattenkraftverk.  

Genom att genomföra de föreslagna åtgärderna kommer fisk återigen att kunna vandra förbi 

anläggningen. Dessutom kommer det att skapas strömvattenbiotoper inom verksamhets-

/åtgärdsområdet, vilket gynnar bland annat fisk-, bottenfauna- och fågelarter knuta till strömmande 

och forsande vattenmiljöer. De nu föreslagna åtgärderna bibehåller vattennivån uppströms dammen 

och den planerade 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 Västeråns avrinningsområde. Den 

planerade 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.  

 



Sändlista samråd Långarekull

Berörda markägare och närliggande fastigheter

Långarekull 1:13 Gerd Anja och Rolf Dan Anders Oscarsson Hensjö Ekagård 1 333 92 Broaryd
Långarekull 1:17 Rolf David Oscarsson och Ida Therese Petersson Långarekull Kvarnstugan 333 92 Broaryd
Långarekull 1:5 Pontus Manne Wilhelmsson Burseryds Prästgård 333 77 Burseryd
Långarekull 1:6 Mats Göran Lundström Långarekull Strömslund 333 92 Broaryd
Långarekull 1:10 Sven-Olov Nimrod Dolk och Eila Orvokki Dolk Långarekull Strömplan 333 92 Broaryd

Övriga berörda

Markavvattningsföretaget, delägare: Bo Magnusson Betarp Lindebo 333 78 Burseryd
Markavvattningsföretaget, delägare: Åke Thiléson Skolgången 7 333 77 Burseryd
Skogsstyrelsen Skeppsbrogatan 2 553 29 Jönköping skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Gislaveds kommun - 332 80 Gislaved kommunen@gislaved.se
Länsstyrelsen i Jönköpings län - 551 86 Jönköping jonkoping@lansstyrelsen.se

privatannons@mittmedia.se

E-postAdress Postnr och ortOrganisation

Fastighet Ägare Adress Postnr och ort

Allmänheten och andra organisationer har informerats via annonsering iVärnamo Nyhter 2021-11-13
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Minnesanteckningar från samråd med sakägare, allmänhet och övriga 

angående miljöanpassning av Långarekull kraftverk 2021-11-24. 
 

Närvarande: Se separat upprättad närvarolista. Därutöver Anja Oscarsson (VU), Rolf Oscarsson (VU), 

Peter Lindvall (JFB) och Niklas Nilsson (JFB). 

• Niklas N hälsar välkomna.  

• Presentationsrunda. 

• Rolf O berättar om bakgrunden till att han och Anja förvärvade anläggningen vid Långarekull. 

• Niklas N presenterar dagordningen. 

• Niklas N redogör för bakgrunden till projektet, beskriver nuvarande/rådande förhållanden, 

miljökvalitetsnormer och redogör för tillståndsprocessen. 

- Kommentar: Nu för tiden finns det fisk i ån. Så var inte fallet tidigare då bland annat 

industrier uppströms släppte ut sitt spillvatten direkt i ån. 

- Fråga: Varför måste man kalka när nederbörden inte är lika sur längre? 

- Svar: Gunnar Gustavsson från Gislaveds förklarar varför man behöver kalka under lång tid 

framöver. 

• Peter L presenterar de tänkta åtgärderna, redogör för alternativa åtgärder och den 

förutsedda miljöpåverkan, samt presenterar den tänkta tidsplanen. 

 

• Fika 

 

• Frågestund 

- Fråga: Vad innebär det om länsstyrelsen beslutar att det är betydande miljöpåverkan? 

- Svar: Dels behöver samrådskretsen utökas, dels krävs det att en fullskalig MKB tas fram. 
 

- Fråga: Vilken betydelse har regleringen av Västerån uppströms för verksamheten vid 

Långarekull? 

- Svar: Då den påverkar vattenföringen vid Långarekull påverkar det driften/produktionen i 

kraftverket. 
 

- Fråga: Kan ni inte dämma upp och producera när elpriset är bra? 

- Svar: Nej, Långarekull är ett strömfallskraftverk och någon korttidsreglering sker inte. 

- Efterföljande samtal om vattenkraftens regleringsmöjligheter i allmänhet. 
 

- Fråga: Kan ni bevara de gamla/befintliga turbinerna? 

- Svar: Ja, det är tanken att dessa ska renoveras. 

- -Efterföljande samtal om elektrifieringen av bygden och Långarekulls betydelse i 

sammanhanget. 
 

- Fråga: Hur mycket ström kommer att kunna produceras vid Långarekull? 

- Svar: Enligt beräkningar kan produktionen uppgå till cirka 300 000–350 000 kWh/år. 
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- Fråga: Hur mycket av vattnet rinner förbi via överfallsdammen och vidare i naturfåran i 

dagsläget? 

- Svar: Allt vatten, inget vatten avleds via kraftverket just nu eftersom byggnaderna renoveras. 

- Efterföljande samtal om hur den övre delen av dammen ska renoveras/repareras. 
 

- Fråga: Ska ni göra några åtgärder i naturfåran/kvillområdet? 

- Svar: Eventuellt kommer biotopvårdsåtgärder genomföras för att återställa delar av den 

rensning som har skett. Det sker i så fall genom utläggning av block, sten och lekgrus, samt 

död ved. 
 

- Fråga: När ska övriga anläggningar i Västerån prövas inom den nationella planen? 

- Svar: Ansökan ska vara inskickad för dessa under 2027/2028. 

 

• Inga övriga frågor, mötet avslutas. 

 
Vid pennan: Peter Lindvall och Niklas Nilsson 

Bilagor:  

1. Deltagarlista åhörare 
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MILJÖANPASSNING AV

LÅNGAREKULLS KRAFTVERK
SAMRÅD

2021-11-24

DAGORDNING

• PRESENTATION

• BAKGRUND

• BESKRIVNING AV NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN

• TILLSTÅNDSPROCESSEN

• MILJÖANPASSNING OCH RENOVERING AV ANLÄGGNING

• FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN

• TIDPLAN

• FRÅGESTUND

PRESENTATION

• ANJA OCH ROLF OSCARSSON (VERKSAMHETSUTÖVARE)

• PETER LINDVALL, JÖNKÖPINGS FISKERIBIOLOGI AB (KONSULT)

• NIKLAS NILSSON, JÖNKÖPINGS FISKERIBIOLOGI AB (KONSULT)

• …

1
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BAKGRUND

• VID LÅNGAREKULL HAR FALLHÖJDEN SEDAN LÅNG TID TILLBAKA UTNYTTJATS TILL 

KVARNVERKSAMHET, MEN NUMERA PÅGÅR INGEN SÅDAN VERKSAMHET LÄNGRE 

UTAN KRAFTEN ANVÄNDS ISTÄLLET TILL ELPRODUKTION.

• ANJA OCH ROLF OSCARSSON HAR FÖRVÄRVAT FASTIGHETEN MED KVARNEN OCH  

KRAFTVERKET VID LÅNGAREKULL I VÄSTERÅN OCH AVSER ATT RENOVERA OCH 

MILJÖANPASSA ANLÄGGNINGEN.

• FÖRELÄGGANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2021-02-05  ATT

ANSÖKA OM MODERNA MILJÖVILLKOR. 

• KOMBINERAT UNDERSÖKNINGS- OCH AVGRÄNSNINGSSAMRÅD ENLIGT 

BESTÄMMELSERNA I 6 KAP. 24–25 § OCH 29–31 § MILJÖBALKEN.

PLANERADE ÅTGÄRDER I KORTHET

• DE ÅTGÄRDER SOM FÖR NÄRVARANDE PLANERAS ÄR ATT ANLÄGGA TVÅ SÅ 

KALLADE OMLÖP (ANLAGDA BÄCKAR), SAMT ETT FISKANPASSAT 

LÅGLUTANDE GALLER OCH EN AVLEDARE FÖR NEDSTRÖMS VANDRANDE 

FISK. EN KONTINUERLIG VATTENFÖRING KOMMER ÄVEN ATT SLÄPPAS FRAM I 

DEN URSPRUNGLIGA ÅFÅRAN/NATURFÅRAN (SE ILLUSTRATIONER TILL 

HÖGER). I SAMBAND MED ÅTGÄRDERNA KOMMER DAMMEN ATT 

RENOVERAS, SAMT TEMPORÄRA HÅLLDAMMAR ATT ANLÄGGAS OCH TAS 

BORT.

• GENOM ATT GENOMFÖRA DE FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA KOMMER FISK 

ÅTERIGEN ATT KUNNA VANDRA FÖRBI ANLÄGGNINGEN. DESSUTOM 

KOMMER DET ATT SKAPAS STRÖMVATTENBIOTOPER INOM VERKSAMHETS-

/ÅTGÄRDSOMRÅDET, VILKET GYNNAR BLAND ANNAT FISK-, BOTTENFAUNA-

OCH FÅGELARTER KNUTA TILL STRÖMMANDE OCH FORSANDE 

VATTENMILJÖER. 

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN

4
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HYDROLOGI

Tabell 1. Karakteristiska vattenföringar vid Långarekull vattenkraftverk i Västerån (ARO: 208 km2) baserat på ett 
hydrologiskt dimensioneringsunderlag från SMHI 2021-05-25. 

Flöde Långarekull vattenkraftverk (m3/s) 

HQ100  41 

HQ50 38 

MHQ 20 

MQ 3,4 

MLQ 0,3 

 

DAMMBESKRIVNING
DAMMEN KAN BESKRIVAS PÅ FÖLJANDE SÄTT FRÅN VÄNSTER TILL HÖGER SETT NEDSTRÖMS:

1. ANSLUTNINGSDAMM,  CA 10 M LÅNG,  MED KRÖN CA +122,0 M. ÄVEN VÄGBANK.

2. ETT CA 6 M BRETT KRAFTVERKSINTAG MED 7 STYCKEN SPETTLUCKOR Á 0,77 M MED EN FAST TRÖSKEL 

PÅ NIVÅN +120,0 M. UPPSTRÖMS BRON FINNS ETT KONVENTIONELLT INTAGSGALLER MED EN 

SPALTVIDD PÅ 18 MM SOM RENSAS MANUELLT.  

3. EN CIRKA 32 M LÅNG JORDDAMM AV OKÄND UPPBYGGNAD MED ETT KRÖN PÅ +121,5 M – 121,7 M. 

4. EN 14 M LÅNG EROSIONSSKYDDAD ÖVERSVÄMNINGSBAR JORDDAMM MED ETT KRÖN PÅ CIRKA 

+121,3 M. 

5. ETT 58 M LÅNGT ÖVERFALL MED KRÖN PÅ NIVÅN CIRKA +121,2 M, TROLIGEN UPPBYGGT AV EN 

TIMRAD KÄRNA MED MOTFYLLNAD AV BLOCKMATERIAL OCH EROSIONSSKYDDAT TÄTMATERIAL PÅ 

UPPSTRÖMSSIDAN.

6. ÖVERFALLET ÖVERGÅR NORRUT I ETT ENKLARE BLOCKDÄMME I DÅLIGT/SKADAT SKICK. VATTNET HAR 

BRUTIT GENOM DÄMMET OCH ERODERAT MARKEN BAKOM DETSAMMA.

ÖVY (2021-05-01) +120,99 M OCH NVY +117,17 M, VILKET INNEBÄR EN FALLHÖJD PÅ CIRKA 3,8 M GENOM 

KRAFTVERKET.

KRAFTVERKETS NOMINELLA SLUKFÖRMÅGA ÄR 5 m3/s. VID DRIFT UPPGÅR FALLHÖJDEN VID KRAFTVERKET TILL 

CIRKA 3,2 M. 

DAMMEN KOMMER I SAMBAND MED ÅTGÄRDERNA ATT RENOVERAS. DEN URSPRUNGLIGA DAMMEN UTGÖR I 

OSKADAT/RENOVERAT TILLSTÅND ETT DEFINITIVT VANDRINGSHINDER FÖR ALL FISK.

7
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NATURVÄRDEN
• NATURVÄRDENA LÄNGS MED DEN NEDRE OCH MELLERSTA DELEN AV 

VÄSTERÅN, FRÅN STORASJÖN NEDSTRÖMS TILL SAMMANFLÖDET, MED 

ÖSTERÅN BEDÖMS VARA LÅGA TILL MÅTTLIGA. 

• VÄSTERÅNS NEDRE DELAR (BOLÅN-ÖSTERÅN) UTPEKADE SOM REGIONALT 

VÄRDEFULLA UR NATURVÅRDSSYNPUNKT, SAMT REGIONALT POTENTIELLT 

VÄRDEFULLA MED AVSEENDE PÅ FISK. 

• TIDIGARE FÖREKOM BÅDE LAX OCH FLODPÄRLMUSSLA I VÄSTERÅNS 

AVRINNINGSOMRÅDE.

• VÄSTERÅN OCH OMKRINGLIGGANDE VÅTMARKER UPPSTRÖMS LÅNGAREKULL 

LÅGT VÄRDERADE I SAMBAND MED VÅTMARKSINVENTERINGEN, MEDAN 

KALVSJÖN OCH OMKRINGLIGGANDE VÅTMARKER BEDÖMS HA ETT MYCKET 

HÖGT NATURVÄRDE.

• VID LÅNGAREKULL FINNS ÄVEN ETT PAR SKOGLIGA NYCKELBIOTOPER, SAMT

TVÅ OBJEKT SOM HAR IDENTIFIERATS OCH VÄRDERATS I SAMBAND MED 

ÄNGS- OCH BETESMARKSINVENTERINGEN.

KULTURVÄRDEN
• INOM VÄSTERÅNS AVRINNINGSOMRÅDE FINNS ETT STORT 

ANTAL REGISTRERADE KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA 

LÄMNINGAR, FLERA MED KOPPLING TILL VATTENUTNYTTJANDE. 

• MILJÖN I ANSLUTNING TILL ANLÄGGNINGEN VID LÅNGAREKULL 

VITTNAR OM EN LÅNGVARIG MÄNSKLIG NÄRVARO. DEN 

ÄLDSTA KARTAN FRÅN OMRÅDET ÄR FRÅN 1668 OCH I DEN 

FRAMGÅR ATT VATTENVERKSAMHET BEDREVS PÅ PLATSEN.

• FYRA KULTURHISTORISKA LÄMNINGAR I NÄROMRÅDET (INOM 

300 M) TILL ANLÄGGNINGEN VID LÅNGAREKULL.

• ANLÄGGNINGEN VID LÅNGAREKULL BEDÖMS HA ETT HÖGT 

KULTURHISTORISKT VÄRDE.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV, SAMT ÖVRIGA 
VÄRDEN OCH OBJEKT

• I ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GISLAVEDS KOMMUN OMFATTAS VÄSTERÅN VID LÅNGAREKULL AV DET 

GEOGRAFISKA UTVECKLINGSOMRÅDET ”FEGENOMRÅDET”. OMRÅDET ANSES HA STORA 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN NATUREN OCH HISTORIEN KRING 

DANSK/SVENSKA GRÄNSEN. 

• VERKSAMHETS-/ÅTGÄRDSOMRÅDET VID LÅNGAREKULL KRAFTVERK OMFATTAS INTE AV NÅGON 

DETALJPLAN. 

• VÄSTERÅN MELLAN MÖRKEBO OCH KINNARED OMFATTAS INTE AV NÅGOT FISKEVÅRDSOMRÅDE. 

DET SKER HELLER INTE NÅGOT OMFATTANDE SPORT-/FRITIDS- OCH TURISTFISKE LÄNGS STRÄCKAN 

SÅ VITT KÄNT.

• VÄSTERÅN VID LÅNGAREKULL OMFATTAS AV ETT GENERELLT STRANDSKYDD PÅ LAND OCH I 

VATTEN PÅ 100 M. 

• ANLÄGGNINGEN VID LÅNGAREKULL ÄR SÅ VITT KÄNT INTE UPPTAGEN I LÄNSSTYRELSENS 

DATABAS ÖVER POTENTIELLT FÖRORENADE OMRÅDEN. 

10
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV, SAMT ÖVRIGA 
VÄRDEN OCH OBJEKT

• ANLÄGGNINGEN VID LÅNGAREKULL OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGS-

/REGLERINGSFÖRETAGET FÖR VÄSTERÅN, KALVSJÖN M.FL (F_0109). I SAMBAND MED 

UTARBETANDET AV FÖRSLAGET TILL OCH SEDERMERA GENOMFÖRANDET AV 

MARKAVVATTNINGSFÖRETAGET TOGS DOCK HÄNSYN TILL ATT VERKSAMHET REDAN BEDREVS 

VID LÅNGAREKULL (SE FIGUR NEDAN). 

MILJÖKVALITETSNORMER
• VATTNETS MILJÖSTATUS BEDÖMS GENOM MÅNGA OLIKA KVALITETSFAKTORER 

MED TILLHÖRANDE PARAMETRAR. FÖR ATT UPPFYLLA NORMERNA BEHÖVER 

VATTNETS STATUS VARA MINST GOD.

• DEN KEMISKA STATUSEN ÄR INTE GOD I VÄSTERÅN. DET BEROR PÅ 

KVICKSILVERFÖRENINGAR, SAMT BROMERADE DIFENYLETER. HALTERNA 

ÖVERSKRIDS NATIONELLT OCH BEROR PÅ ATMOSFÄRISK DEPOSITION. 

• DEN EKOLOGISKA STATUSEN I VÄSTERÅN BEDÖMS VARA MÅTTLIG, VILKET BEROR 

PÅ MORFOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR, BRISTANDE KONNEKTIVITET, 

FLÖDESREGLERING OCH FÖRSURNING. 

• GENOM DE PLANERADE ÅTGÄRDERNA FÖRBÄTTRAS MÖJLIGHETERNA FÖR ATT 

STATUSEN SKA HÖJAS FRÅN MÅTTLIG  TILL GOD. DETTA EFTERSOM 

KONNEKTIVITETEN I UPPSTRÖMS RIKTNING ÅTERSKAPAS, SAMT ATT DET SKAPAS 

STRÖMVATTENBIOTOPER I NATURFÅRAN OCH FISKVÄGARNA TILL FÖLJD AV DEN 

VATTENFÖRING SOM AVSTÅS TILL MILJÖANPASSNINGEN.

BERÖRDA FASTIGHETER

• KVARNEN OCH KRAFTVERKET VID LÅNGAREKULL ÄR BELÄGNA 

PÅ FASTIGHETEN LÅNGAREKULL 1:13 SOM ÄGS AV ANJA OCH 

ROLF OSCARSSON. 

• NATURFÅRAN BELÄGEN PÅ FASTIGHETEN LÅNGAREKULL 1:17 

SOM ÄGS AV DAVID OSCARSSON OCH THERESE PETERSSON. 

ÄGARNA TILL LÅNGAREKULL 1:17 ÄR INFORMERADE OM OCH 

SAMTYCKER TILL DE PLANERADE ÅTGÄRDERNA. 

• UTÖVER DETTA ANGRÄNSAR FASTIGHETERNA LÅNGAREKULL 

1:5, LÅNGAREKULL 1:6 OCH LÅNGAREKULL 1:10 TILL 

VERKSAMHETS-/ÅTGÄRDSOMRÅDET.

13
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RÄTTSLÄGE

• SÅ VITT DET ÄR KÄNT SAKNAR ANLÄGGNINGEN OCH VERKSAMHETEN VID 

LÅNGAREKULL VATTENKRAFTVERK ETT MEDDELAT TILLSTÅND ENLIGT VATTENLAGEN ELLER 

MILJÖBALKEN. DÄREMOT FÅR ANLÄGGNINGEN OCH VERKSAMHETEN ANSES OMFATTAS 

AV URMINNES HÄVD, VILKET INNEBÄR ATT DEN SEDAN 2019-01-01 (DÅ EN OMFATTANDE 

FÖRÄNDRING AV MILJÖBALKEN TRÄDDE I KRAFT) KAN ANSES HA MILJÖBALKSTILLSTÅND. 

• ”LÄNSSTYRELSEN GÖR DÄRFÖR BEDÖMNINGEN ATT VERKSAMHETEN VID LÅNGAREKULL 

VATTENKRAFTVERK OMFATTAS AV URMINNES HÄVD.” UR FÖRELÄGGANDE FRÅN 

LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2021-02-05 (DNR: 535-647-2021)

TILLSTÅNDSPROCESSEN

Samråd

• Undersöknings- och 
avgränsningssamråd

• Beslut om betydande 
miljöpåverkan (länsstyrelsen)

• Eventuellt ytterligare samråd

Ansökningshandlingar

• Miljökonsekvensbeskrivning

• Teknisk beskrivning

• Ansökan

Domstolen

• Granskning

• Kungörelse

• Förhandling

• Beslut

ÅTGÄRDER

16

17

18



2021-11-22

7

FISKVÄGAR (UPPSTRÖMS)

TVÅ STYCKEN OMLÖP FÖR UPPSTRÖMSVANDRING:

• ETT NEDRE SOM BEHÖVS VID LÅGFLÖDESSITUATIONER 

NÄR KRAFTVERKETS FLÖDE DOMINERAR. SÅ ATT FISK 

KAN PASSERA UPP TILL DEN URSPRUNGLIGA FÅRAN.

• ETT ÖVRE SOM LEDER FISKEN FÖRBI 

ÖVERFALLSDAMMEN.

Övre

Nedre

ÖVRE OMLÖP

• LÄNGD: 70 M

• FALLHÖJD: 1,5 M

• LUTNING: 2,1 %

• BOTTENBREDD: 0,4 M

• SLÄNT: 1:2

• VATTENDJUP: 0,55 M

• UTSKOV: NEJ

• FLÖDE: 0,6 m3/s

NEDRE OMLÖP

• LÄNGD: 34 M

• FALLHÖJD: 0,33M (VID FULL DRIFT)

• LUTNING: 0,1 %

• BOTTENBREDD: 1,0 M

• SLÄNT: 1:1,5

• VATTENDJUP: 0,65 M

• UTSKOV: JA

• FLÖDE: 0,3 m3/s

19
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FISKVÄG (NEDSTRÖMS) – GALLER OCH FISKVÄG

• SPALTVIDD: 15 MM

• SLUKFÖRMÅGA: 5 m3/s

• REKOMMENDERAD GALLERAREA: 

10 m2

• LUTNING: CA 25 GRADER

• BREDD: 4 M

• BOTTEN: +119,9 M

• OVANKANT: +120,7 M

• GALLERAREA: 8,4 M2 (<10 m2

=>VN = 0,6 m/s )

• FLÖDESKONTROLL: KLAFFLUCKA

• RENSMASKIN: PATER-NOSTER?

Gångbro

TURBINSUMPEN

Uppströmssidan Nedströmssidan

DAMMRENOVERING

• BEFINTLIG ÖVERFALLSDAMM RENOVERAS OM 

MÖJLIGT MED PREFABRICERADE 

BETONGELEMENT MED EN TÄTKÄRNA AV 

TÄTDUK ELLER PLASTSPONT.

• UNDER ARBETES GÅNG KOMMER DEN 

URSPRUNGLIGA FÅRAN ATT FÖRSES MED 

VATTEN.

22
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MINIMITAPPNING
• FÖRESLÅR EN MINTAPPNING PÅ 600 l/s OCH YTTERLIGARE 100 l/s FÖR 

TRANSPORT AV FISK OCH MATERIAL VID GALLRET. TOTALT 700 l/s.

• DET ÖVRE OMLÖPET TAR 600 l/s

• DET NEDRE OMLÖPET TAR 300 l/s

• MINVATTENFÖRINGEN I DEN URSPRUNGLIGA ÅFÅRÅN UPPGÅR DÄRMED 

TILL 300 l/s (MLQ)

ALTERNATIVA ÅTGÄRDER OCH LOKALISERINGAR

ENLIGT 6 KAP. 35 § MILJÖBALKEN SKA UPPGIFTER OM ALTERNATIVA 
LÖSNINGAR FÖR VERKSAMHETEN OCH/ELLER ÅTGÄRDERNA 
REDOVISAS:

• INGA ALTERNATIVA LOKALISERINGAR HAR UNDERSÖKTS 
EFTERSOM ANSÖKAN AVSER EN BEFINTLIG VERKSAMHET SOM 
INTE ÄR MÖJLIG/RELEVANT ATT FLYTTA.

• AVVECKLING/UTRIVNING GÖR ATT FISK OCH ANDRA 
VATTENLEVANDE VARELSER ÅTERIGEN KAN PASSERA FRITT, SAMT 
ATT POTENTIELLA STRÖMSTRÄCKOR UPPSTRÖMS ÅTERSKAPAS. 
ALTERNATIVET GER EN GOD KONNEKTIVITET OCH DEN 
URSPRUNGLIGA ÅFÅRAN FÅR GODA STRÖMVATTENMILJÖER.  
ALTERNATIVET GÅR EMOT AVSIKTEN ATT RUSTA UPP OCH 
BIBEHÅLLA ANLÄGGNINGEN. DET FINNS INGET KRAV I 
MILJÖBALKEN PÅ UTRIVNING. 

• TEKNISK FISKVÄG I DIREKT ANSLUTNING TILL KRAFTVERKET. DET 
GER MINDRE VATTEN TILL NATURFÅRAN (SÄMRE ANLOCKNING). 
GER STÖRRE PÅVERKAN PÅ KULTURMILJÖN.

Slitsränna ca 5 % lutning

FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN - NATURVÄRDEN

• DEN HUVUDSAKLIGA OCH BESTÅENDE EFFEKTEN TILL FÖLJD AV DE FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA 

VID LÅNGAREKULL BESTÅR I ATT KONNEKTIVITETEN (PASSAGEMÖJLIGHETEN) ÅTERSKAPAS, 

SAMT ATT STRÖMVATTENBIOTOPER ÅTERSKAPAS.

• ENSTAKA TRÄD I DEN SKOGLIGA NYCKELBIOTOPEN KOMMER ATT BEHÖVA AVVERKAS, 

FRAMFÖRALLT LÄNGS FISKVÄGARNAS STRÄCKNING.

• EN VISS KORTVARIG UPPGRUMLING AV OORGANISKT OCH ORGANISKT SEDIMENT KAN 

KOMMA ATT UPPSTÅ I SAMBAND MED ANLÄGGNING OCH BORTTAGNING AV 

SKYDDSVALLAR/TEMPORÄRA HÅLLDAMMAR, SAMT DÅ VATTEN SLÄPPS PÅ FÖRSTA GÅNGEN. 

SKYDDSÅTGÄRDER KOMMER ATT VIDTAS FÖR ATT MINIMERA DEN NEGATIVA PÅVERKAN SOM 

ÄR TILLFÄLLIG.
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FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN - KULTURVÄRDEN

• DE FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA UTGÖR EN KOMPROMISS MELLAN FÖREKOMMANDE NATUR-

OCH KULTURVÄRDEN SÅ TILL VIDA ATT ANLÄGGNINGEN BIBEHÅLLS ISTÄLLET FÖR ATT RIVAS UT, 

MEDAN VISSA FÖRÄNDRINGAR, SÅSOM ANLÄGGANDE AV FISKVÄGAR OCH NYTT FINGALLER 

MED AVLEDARE, SKER. (PILOTPROJEKT NISSAN – VATTENKRAFT)

• EN ANPASSNING TILL KULTURMILJÖN MED TANKE PÅ ATT DAMMSPEGELN, SOM UTGÖR EN 

RELIKT FRÅN ÄLDRE KVARNDRIFT, BIBEHÅLLS. 

• NÅGRA PÅTAGLIGA NEGATIVA EFFEKTER MED AVSEENDE PÅ FÖREKOMMANDE 

KULTURLÄMNINGAR FÖRVÄNTAS INTE.

• VID PÅTRÄFFANDE AV MATERIAL SOM KAN MISSTÄNKAS VARA AV KULTURHISTORISKT INTRESSE I 

SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV ÅTGÄRDERNA KOMMER LÄNSSTYRELSEN ATT

KONTAKTAS.

FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN - REKREATION OCH 
FRILUFTSLIV, SAMT ÖVRIGA VÄRDEN OCH OBJEKT

• NÅGRA BESTÅENDE NEGATIVA EFFEKTER MED AVSEENDE PÅ REKREATIONSVÄRDEN OCH 

FRILUFTSLIV FÖRVÄNTAS INTE TILL FÖLJD AV DEN PLANERADE VERKSAMHETEN OCH DE 

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA VID LÅNGAREKULL EFTERSOM TILLGÄNGLIGHETEN TILL OCH I 

OMRÅDET KOMMER ATT FÖRBLI OFÖRÄNDRAD. 

• DE FÖRESLAGNA ÅTGÄRDERNA GER UPPHOV TILL EN VISS LOKAL FÖRÄNDRING AV 

LANDSKAPSBILDEN UTMED DE TVÅ FISKVÄGARNAS TÄNKTA STRÄCKNING.

• NÅGON BESTÅENDE PÅVERKAN UPPSTRÖMS DAMMEN SKER INTE EFTERSOM VATTENYTAN 

KOMMER ATT BIBEHÅLLAS PÅ SIN NUVARANDE NIVÅ. 

• MARKAVVATTNINGS-/REGLERINGSFÖRETAGET FÖR VÄSTERÅN, KALVSJÖN M.FL. BERÖRS I 

SAMBAND MED ANLÄGGNING OCH BORTTAGNING AV SKYDDSVALLAR/TEMPORÄRA

HÅLLDAMMAR, MEN PÅVERKAN BEDÖMS VARA FÖRSUMBAR.

TIDSPLAN

• SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN, SÄRSKILT BERÖRDA SAKÄGARE, ALLMÄNHETEN OCH 

ANDRA INTRESSENTER GENOMFÖRS UNDER HÖSTEN 2021.  

• LÄNSSTYRELSEN BESLUTAR OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ELLER EJ.

• EFTER GENOMFÖRDA SAMRÅD ÄR AVSIKTEN ATT ANSÖKAN INKLUSIVE TEKNISK 

BESKRIVNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TAS FRAM OCH SKICKAS IN 

TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN UNDER VINTERN 2021/2022. 
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FRÅGESTUND

TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET
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-----Original Message----- 
From: Bygg- och miljöförvaltningen <byggochmiljoforvaltningen@gislaved.se>  
Sent: Tuesday, November 30, 2021 11:19 AM 
To: Peter Lindvall <peter@fiskeribiologi.se> 
Subject: Gällande information om samåd ang. vattenkraftsanläggning vid Långarekull i Västerån MMIL.2021.699 
 
MMIL.2021.699 
Hej Peter! 
Tack för inbjudan till samråd innan ansökan om tillstånd för miljöanpassning av vattenkraftsanläggningen vid 
Långarekull i Västerån.  
 
Bygg och miljönämnden Gislaved-Tranemo ser positivt på åtgärder som bidrar till att uppnå miljökvalitetsnormer för 
vatten och ser inga problem med tänkt åtgärd i detta tidiga skede.  
 
Representant från bygg- och miljöförvaltningen kommer inte att närvara på samrådet.  
 
Hälsningar 
Stina Kullingsjö 
______________________ 
 
Bygg- och miljöförvaltningen  
Gislaveds kommun 
332 80 Gislaved 
Tel: 0371-81000 
http://www.gislaved.se/ 
 
 
Ärende hos kommunen: MMIL.2021.699 
Mottagare: [peter@fiskeribiologi.se] 
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Postadress:551 86 Jönköping Telefon: 010-223 60 00 E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jonkoping

Jönköpings Fiskeribiologi 
Att. Peter Lindvall
peter@fiskeribiologi.se 
 

Beslut om miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken 
avseende ansökan om tillstånd till vattenkraftproduktion 
och miljöanpassning av Långarekull vattenkraftverk i 
Västerån, Gislaveds kommun

Beslut
Länsstyrelsen konstaterar att vattenkraftsproduktion samt planerad 
miljöanpassning och renovering av Långarekull vattenkraftverk på 
fastigheten Långarekull 1:13 i Gislaveds kommun är sådana 
verksamheter som alltid ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Beslutet innebär att ni omfattas av kraven på att göra en specifik 
miljöbedömning. 

Enligt 6 kap 27 § miljöbalken får Länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan inte överklagas särskilt.

Beskrivning av ärendet
Jönköpings Fiskeribiologi, på uppdrag av Anja och Rolf Oscarsson, 
inkom den 9 september 2021 med en begäran om samråd gällande 
kommande tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken. Ansökan 
gäller miljöanpassning av vattenkraftsanläggningen vid Långarekull i 
Västerån samt renovering av anläggningen. 

De miljöanpassningar som för närvarande planeras är att anlägga två 
så kallade omlöp (konstgjorda bäckar), samt ett fiskanpassat 
låglutandegaller och en avledare för nedströms vandrande fisk. En 
kontinuerlig vattenföring kommer även att släppas fram i den 
ursprungliga åfåran/naturfåran. Miljöanpassningen avser öppna upp 
fria vandringsvägar samt att man planerar att skapa 
strömvattenbiotoper inom verksamhets/åtgärdsområdet.

Samråd mellan Länsstyrelsen, Jönköpings Fiskeribiologi och Rolf 
Oscarsson hölls den 21 oktober 2021. Den 24 november 2021 hölls 
ett samrådsmöte mellan Jönköpings Fiskeribiologi, Anja och Rolf 
Oscarsson och ägare till intilliggande fastigheter i Broaryd. En 
samrådsredogörelse samt begäran om att Länsstyrelsen ska fatta 

Beslut

Datum
2022-03-18

 

Ärendebeteckning 
531-8982-2021
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beslut om åtgärden medför en betydande miljöpåverkan eller ej 
inkom till Länsstyrelsen den 6 december 2021. 
Samrådsredogörelsen och dess bilagor utgör underlag för både 
undersöknings- och avgränsningssamråd enligt bestämmelserna i 6 
kap. 24–25 § och 29–31 § miljöbalken.

Fortsatt avgränsningssamråd
En verksamhet som antas medföra en betydande miljöpåverkan 
omfattas av kraven på att göra en specifik miljöbedömning enligt 6 
kap. 28 § miljöbalken.

Inom ramen för den specifika miljöbedömningen ska ett 
avgränsningssamråd även genomföras med:

Verksamhetsutövare för följande verksamheter i Västerån:

 Burseryd bruk AB 

 Bröttjaryds kraftverk

 Mörkebo vattenkraftanläggning

 Lalabo kraftverk

 Kinnared Övre och Nedre kraftverk

 Tovareds kraftverk

 Åhylte kraftverk

 Timmershults vattenkraftanläggning 

 Enelid kraftverk

 Götsbo kraftverk 

 Hult kraftstation

 Markavvattnings-/ reglerföretaget för Västerån, Kalvsjö 
m.fl.  

Samt:

 Gislaveds kommun (kommunstyrelsen) 

 Hembygdsföreningen i Gislaveds kommun

 Fastighetsägare för Danhult 1:4 

 Fastighetsägare för Danhult 1:15

 Fastighetsägare för Danhult 2:1

 Fastighetsägare för Danhult 1:11
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 Fastighetsägare för Kalvsnäs 1:3

 Fastighetsägare för Långarekull 1:18

 Allmänheten via annonsering 

Utöver dessa deltagare ska en inbjudan till avgränsningssamrådet 
även skickas till:

 Havs-och vattenmyndigheten

 Naturvårdsverket

 Kammarkollegiet

 Riksantikvarieämbetet 

 Trafikverket

 Skogsstyrelsen

De som ingår i avgränsningssamrådet ska, i god tid innan 
synpunkter behöver lämnas, få samrådsunderlag skickat till sig.

Innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter samt ha den 
omfattning och detaljeringsgrad som framgår av 6 kap. 35–37 §§ 
miljöbalken vilka preciseras i 16–19 §§ miljöbedömningsförordningen 
(2017:966). 

Motivering till beslutet
Den planerade verksamheten ingår bland de åtgärder eller 
verksamheter som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 6 kap. 20 § första stycket p. 2 miljöbalken ska en specifik 
miljöbedömning göras i fråga om en verksamhet eller åtgärd som ska 
prövas för ett tillstånd som avses i 9 eller 11 kap. eller för en 
tillåtlighet som avses i 17 kap., om verksamheten eller åtgärden kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Enligt 6 § miljöbedömningsförordningen ska en verksamhet eller 
åtgärd antas medföra en betydande miljöpåverkan om verksamheten 
eller åtgärden är en vattenverksamhet med minikraftverk eller annat 
vattenkraftverk.
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Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010 - 223 60 00 eller via e-post jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange 
ärendets diarienummer 8982-2021 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tillförordnad enhetschef Ingrid Camper med 
vattenhandläggare My Hansen som föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Rolf Oscarsson, rolf.oscarsson@ekatech.se 

Per Säverot [internt]
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