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Samrådsredogörelse angående åtgärder i Nötån vid Blankan, 

i Högsby kommun inom Emåns vattensystem. 

Med anledning av att Länsstyrelsen i Kalmar län har för avsikt att ansöka om tillstånd för utrivning av 

delar av dammen, samt biotopvård uppströms och nedströms dammen i Nötån vid Blankan har 

samråd genomförts i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Eftersom verksamhetsutövaren bedömer att 

den planerade verksamheten och de föreslagna åtgärderna kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan inleddes 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. Nedan och i bifogat material redogörs för de samråd som har genomförts och 

vad som har framkommit under samrådsprocessen. 

Ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i Kalmar län hölls 2022-06-13. 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 2022-06-29 i Högsby. En inbjudan 

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

2022-07-17 skickades direkt till ägare av närliggande fastigheter m.fl. (se bilaga C och D). För att nå 

allmänheten kungjordes även inbjudan i lokalpressen, Barometern-OT, 2022-06-16 (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 Högsby 2022-06-29 redovisas i bilaga G. 

Utöver de synpunkter som framfördes i samband med samrådet med länsstyrelsen 2022-06-13 

respektive vid samrådsmötet med ägare av närliggande fastigheter m.fl. 2022-06-29 har det 

inkommit ytterligare 12 svar/yttranden (bilaga H). Några invändningar mot de planerade åtgärderna 

har inte framförts. 

Framförda synpunkter och önskemål om förtydningar/kompletteringar från länsstyrelsen vid 

samrådet 2022-06-13 respektive ägare av närliggande fastigheter och allmänheten m.fl. vid 

samrådsmötet 2022-06-29, samt därefter inkomna synpunkter kommer att beaktas vid framtagandet 

av ansökningshandlingarna. Samrådsredogörelsen kommer att tillgängliggöras via Jönköpings 

Fiskeribiologi AB:s hemsida. 
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Bilagor:  

A. Samrådsunderlag 

B. Minnesanteckningar från samråd med länsstyrelsen 2022-06-13 

C. Inbjudan till samrådsmöte 

D. Sändlista 

E. Kungörelse i Barometern-OT 2022-06-16 

F. Skärmdump Jönköpings Fiskeribiologi AB:s hemsida 

G. Minnesanteckningar från samråd med sakägare och allmänhet m.fl. 2022-06-29 inkl. deltagarlista 

H. Inkomna svar/yttranden 

H1. Länsstyrelsen i Kalmar län 2022-05-04 

H2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2022-06-14 

H3. Sydkraft/Fortum 2022-06-14 

H4. Skogsstyrelsen 2022-06-16 

H5. Havs och vattenmyndigheten 2022-06-20 

H6. Sydkraft/Fortum 2022-06-20 

H7. Högsby kommun 2022-06-21 

H8. Trafikverket 2022-06-22 

H9. Trafikverket 2022-06-28 

H10. Naturvårdsverket 2022-06-30 

H11. Länsstyrelsen i Jönköpings län 2022-07-06 

H12. Länsstyrelsen i Kalmar län 2022-07-11 

 


