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Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010-224 30 00

Kontakta i detta ärende: Anna-Karin Tysklind, anna.karin.tysklind@lansstyrelsen.se    

Delg.kv.   
 Sydkraft Hydropower AB

c/o Åke Henriksson
Box 850
851 24 Sundsvall
ake.henriksson@uniper.energy

Angående anmälan om instängd lax i första poolen i Rävigeforsen 
nedanför Ätraforsdammen, Falkenberg kommun
Beslut
Anmälan avseende instängd lax nedanför Ätraforsdammen i Falkenberg kommun 
föranleder inte någon ytterligare tillsynsåtgärd. Ärendet avskrivs från vidare 
handläggning. 

Hur beslutet får överklagas
Länsstyrelsens beslut kan överklagas skriftligt till Mark- och miljödomstolen, 
Vänersborgs tingsrätt. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen i Hallands län, som måste ha fått skrivelsen inom tre veckor från 
den dag då Ni fick del av beslutet. I annat fall kan överklagandet inte tas upp 
till prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut som överklagas och 
den ändring i beslutet som Ni begär. Ni bör också ange varför beslutet ska 
ändras. Finns handlingar eller annat till stöd för överklagandet bör dessa 
bifogas. Överklagandet får gärna skickas per e-post till följande adress; 
halland@lansstyrelsen.se.

Ärende 
Till Länsstyrelsen i Hallands län inkom 2017-10-20 en anmälan om instängd lax 
vid Ätraforsdammen, Falkenbergs kommun. Anmälaren såg vid flertalet tillfällen 
instängd lax som hoppade i första poolen i Rävigeforsen nedanför dammen i 
mitten av oktober 2017.

Länsstyrelsen skickade en begäran om förklaring till E.ON Vattenkraft Sverige 
AB 2017-10-31. Sydkraft Hydropower AB inkom med svar på begäran 2017-11-
21. Enligt Sydkraft Hydropower AB har frågan om instängd lax nedströms 
reglerdammen vid kraftverket engagerat dem en längre tid. Problemet uppstår i 
samband med att vatten måste släppas genom regleringsdammen, något som 
ibland är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten för såväl anläggningen som 
tredje man. Sydkraft Hydropower AB har under en längre tid arbetat med att 
begränsa konsekvenserna av att lax, under vissa tider på året, söker sig upp i 
naturfåran. Någon fullgod lösning finns ännu inte på plats men arbetet fortsätter 
med att lösa problemet. Länsstyrelsens fiskeenhet har hela tiden hållits informerad 
om problemet.
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Skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser 
I 11 kap. miljöbalken (MB) finns bestämmelser om vattenverksamhet och 
vattenanläggningar. Bestämmelser om vattenverksamhet och vattenanläggningar 
finns också i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

I 26 kap. 9 § MB anges att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta 
om de förelägganden och förbud som behövs och att mer ingripande åtgärder än 
vad som behövs i det enskilda fallet inte får tillgripas.

Länsstyrelsens bedömning
Sydkraft Hydropower AB har löpande avstämningar med länsstyrelsens 
fiskeenhet och jobbar på att försöka minimera risken för att fisk blir kvar efter att 
de släppt vatten i torrfåran. Vidare bryter Sydkraft Hydropower AB inte mot några 
villkor i sin dom. 

Länsstyrelsen bedömer därmed att anmälan inte föranleder någon ytterligare 
tillsynsåtgärd och ärendet avskrivs från vidare handläggning. 

Beslut i detta ärende har fattats av Annie Jakobsson och handläggare Anna-Karin 
Tysklind har varit föredragande.

Annie Jakobsson
Anna-Karin Tysklind

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia
Mikael Henriksson laurmihe@gmail.com
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