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Angående begäran om tillsyn av vattenverksamhet vid 
Ätrafors kraftverk i Falkenbergs kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen i Hallands län bedömer att ärendet inte föranleder några åtgärder från 
Länsstyrelsens sida. Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

Hur beslutet får överklagas
Länsstyrelsens beslut kan överklagas skriftligt till Mark- och miljödomstolen. 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. Du bör också tala om varför beslutet ska ändras. Finns handlingar eller annat till 
stöd för överklagandet bör dessa bifogas. Överklagandet får gärna skickas per e-post till 
halland@lansstyrelsen.se. – För en part som företräder det allmänna räknas överklagandetiden 
om tre veckor från den dag då Länsstyrelsens beslut meddelades. 

Redogörelse för ärendet
Den 26 november 2019 inkom en begäran om tillsyn gällande Ätrafors kraftverk. I skrivelsen 
efterfrågas om kraftbolaget har någon egentillsyn avseende följande:

 Döda och döende fiskar i torrfåran och hålan nedanför Ätraforsdammen?
 Döda och döende fiskar på gallret vid Ätrafors?
 Fångade silverålar och fiskar i burarna vid Ätrafors och hur många som släpps vidare

nedströms?
 Fångade ålyngel i sina ålyngelledare vid Ätrafors (3 st)?
 Döda vandrande ålar samlade vid gallren i Yngeredsfors, Bällforsen och ev övriga

kraftverk?
 Antal beräknade döda musslor vid kraftverksdammarnas reglering och torrläggning, nu

senast i oktober 2019?
 Rapporteringsskyldighet när man spiller vatten i döda åfåran vid Ätrafors, tidpunkt,

mängd och varaktighet? (detta lockar upp lekvandrande fisk, och nedvandrande fisk
dör)
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 Rapporteringsskyldighet när man torrlägger dammarna, höjdnivåer och hur länge
detta pågår?

Vidare uppges bl.a. även att dokumentation av dessa incidenter är mycket viktig och lätt för 
verksamhetsutövaren som har data och dessutom forslar bort lövhögarna och död fisk från 
kraftverken. En fråga ställs även angående om länsstyrelsen krävt att kraftbolaget redovisar 
någon plan för hur rapporterad fiskdöd skall undvikas eller lindras. Till anmälan har bifogats 
bilder på instängda laxar i torrfåran nedströms kraftverket.

Skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser m.m.
I 11 kap 9 § MB anges att för vattenverksamhet krävs det tillstånd.

Den som bedriver en vattenverksamhet ska kunna visa att miljöbalkens bestämmelser uppfylls. 
Lagligheten för verksamheten kan visas i form av tillstånd eller vattendom meddelad av 
domstol.

I 26 kap 19 § MB anges bl.a. att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan 
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön fortlöpande ska planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen uppgift som tillsynsmyndighet är bl.a. att se till att verksamheter följer villkoren i 
de domar och beslut som meddelats med stöd av miljöbalken eller motsvarande. 

Den reglering som sker mellan de fastställda gränserna i gällande vattendom är en del av 
kraftverksdriften och i fallet med musslorna 2019, som nämns i anmälan, en fråga om en 
avsiktlig avsänkning av dammen inom dessa gränser på grund av nödvändiga 
underhållsåtgärder. Vidare är spill i torrfåran är en förutsättning för driften av kraftverket, även 
tillfälliga och plötsliga sådana på grund av exempelvis ett turbinfrånslag eller liknande. Någon 
rapporteringsskyldighet gentemot tillsynsmyndigheten föreligger inte, såvida villkoren 
innehålls.

Vad gäller förekomst av fisk på kraftverkets intagsgaller samt frågan om ålyngel och 
ålyngelledare så finns det i gällande tillstånd inga villkor om flyktvägar för nedströmsvandring 
vid Ätrafors kraftverk. Villkor om en ålyngelledare finns men hanteras inom ramen för Ålplan 
Ätran. Tillsyn och kontroll av ålyngelledare bör ingå i verksamhetens egenkontroll enligt 26 kap 
19 § MB. Samma kontrollskyldighet gäller för samtliga villkor för anläggningen. Länsstyrelsens 
tillsyn av ålyngelledare och anläggningen i övrigt, inklusive bolagets egenkontroll, är framför 
allt en fråga om prioriteringar för tillsynsmyndigheten.

Problemen som i övrigt tas upp i skrivelsen är frågor som har sitt ursprung i anläggningens 
tillstånd och är av sådan art att de bör hanteras i den kommande prövningen inom ramen för den 
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nationella planen för vattenkraft. Länsstyrelsen har i dagsläget inte för avsikt att föregå den 
prövningen.

Utifrån vad som uppges i tillsynsbegäran och efter utredning i ärendet bedömer Länsstyrelsen 
att något villkorsbrott inte kan konstateras. Länsstyrelsen finner med anledning av ovanstående 
inga skäl att vidta tillsynsåtgärder med stöd av reglerna om vattenverksamhet i 11 kap. MB.

Vid handläggning av detta ärende har miljövårdsdirektör Per Leander varit beslutande och 
miljöhandläggare Joel Herzwall har varit föredragande. 

Per Leander

Joel Herzwall

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia

Sydkraft Hydropower AB, per.backlund@swe.uniper.energy

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd


	Länsstyrelsens beslut
	Hur beslutet får överklagas
	Redogörelse för ärendet
	Skäl för beslutet
	Kopia
	Sydkraft Hydropower AB, per.backlund@swe.uniper.energy
	Så här hanterar vi dina personuppgifter

