
 

 

 

Härmed erbjuds ni möjlighet att medverka i avgränsningssamrådet angående 

miljöanpassning av regleringsdammen i Sommens utlopp vid Laxberg, i 

Boxholms kommun inom Motala ströms vattensystem 

 

Motala Ströms Samfällighetsförening har som verksamhetsutövare för avsikt att ansöka om tillstånd 

för miljöanpassning av regleringsdammen i Sommens utlopp i Svartån vid Laxberg. Detta eftersom 

den utgör ett definitivt vandringshinder för fisk och den nuvarande fiskvägens funktion är bristfällig.  

Syftet är att konnektiviteten ska förbättras vid anläggningen så att förekommande fiskarter och 

storlekar kan passera. En förbättrad konnektivitet krävs bland annat för att miljökvalitetsnormen god 

ekologisk status skall uppnås på sträckan i Svartån nedströms dammen. En miljöanpassning av 

anläggningen vid Laxberg kommer att gynna flera arter. I synnerhet den sällsynta, sjölevande och 

nedströmslekande öringen i Sommen. 

 

Den nu planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna är tillståndspliktig vattenverksamhet  

enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken. Verksamhetsutövaren bedömer att den planerade  

verksamheten och de föreslagna åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 

eftersom betydande naturvärden förekommer i anslutning till verksamhets-/åtgärdsområdet. Därför 

inleds samrådsprocessen (med stöd av 6 kap. 23 § andra stycket 1 miljöbalken) med ett  

avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § första stycket 2 miljöbalken har  

således inte skett. 

 

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

ladda ner samrådsunderlaget från Jönköpings Fiskeribiologi AB:s hemsida: http://fiskeribiologi.se  Det 

går även att få ett utskrivet exemplar av samrådsunderlaget skickat på begäran (0706-280 336). 

 

Ett öppet samrådsmöte, kommer även att hållas torsdagen den 5:e maj klockan 18.00 – 20.30 i 

Folkets Hus i Boxholm, Storgatan 31. Anmäl gärna i förväg till nedanstående e-postadress om ni 

kommer så att vi kan planera för fika. 

 

Nu vill vi ha era synpunkter innan vi lämnar in en ansökan. Vi önskar era skriftliga synpunkter (helst 

via e-post) senast 2022-05-22 till Jönköpings Fiskeribiologi AB, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, 

info@fiskeribiologi.se. Hit kan ni också vända er med frågor avseende samrådsunderlaget.  

 

Jakob Bergengren, Tekniska verken i Linköping AB (representant för verksamhetsutövaren) 

Peter Lindvall, Jönköpings Fiskeribiologi AB (ombud) 
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Sammanfattning  

Anläggningen vid Laxberg är belägen i Sommens utlopp i Svartån i Boxholm kommun cirka 5 km 

söder om Boxholm. Anläggningen är i drift och regleringen sker enligt gällande tillstånd och villkor i 

syfte att producera vattenkraftsel i nedströms liggande kraftverk. Tillståndet att anlägga 

regleringsdammen vid Laxberg erhölls från Söderbyggdens vattendomstol 1922-01-31 (AD 1/1919). 

Syfte med dammen som anlades 1923 var att kunna magasinera vatten i Sommen och reglera 

vattenföringen i Svartån nedströms Sommen. I en dom från Mark- och miljödomstolen vid Växjö 

tingsrätt 2016-10-25 (Mål nr M 3234-15) lagligförklarades dammens nuvarande utformning samtidigt 

som tillstånd till anläggandet av en ny fiskväg gavs och avledning till vatten i fiskvägen erhölls via en 

omprövning. Av olika anledningar kom aldrig fiskvägen till utförande och tillståndet att riva ut den 

befintliga fiskvägen och ersätta den med en ny förföll hösten 2021. 

 

Den verksamhet och de åtgärder som för närvarande planeras är att anlägga en naturliknande fiskväg 

utmed höger strand förbi regleringsdammen, samt avleda vatten till fiskvägen. Genom att genomföra 

de föreslagna åtgärderna kommer förekommande fiskarter och storlekar 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. Bland de arter som gynnas av åtgärderna bör den sällsynta, insjölevande 

och nedströmslekande Sommenöringen särskilt nämnas. 

 

 
Figur 1. Illustration över tänkt utformning av fiskvägen vid Laxbergs regleringsdamm i Sommens utlopp i Svartån.  

Den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna påverkar inte vattennivån uppströms 

dammen (i Sommen) eller vattenföringen nedströms dammen (i Svartån) jämfört med nuvarande 

förhållanden. De föreslagna åtgärderna 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 Svartåns avrinningsområde. Den 

planerade verksamheten bidrar dessutom till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk 

status i de berörda vattenförekomsterna. Den samlade bedömningen är således att nyttan av 

åtgärderna tydligt överväger de negativa effekter som kan uppstå. 
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