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2011-06-01
Länsstyrelsen
Att: Urban Westbye
Miljöskyddsenheten
831 86 ÖSTERSUND

Samrådsredogörelse angående MKB avseende tillstånd till vattenverksamhet, gällande
anläggande och borttagande av fångdamm vid Långfors kraftverk i Långan, på fastigheten
Österulvsås 3:5, Krokoms kommun
Lst dnr 00836-2011
Planerade åtgärder:
Orientering
Jämtkraft AB avser ansöka om tillstånd för akut uppförd fångdamm och borttagande av
fångdammen.
En akutsituation uppstod efter att sättningar upptäckts på intagsdel/vingmur i slutet av april
2010. I och med detta så har en tillfällig fångdamm uppförts uppströms inloppskanalen till
kraftverket. Jämtkraft avser riva fångdammen efter renovering av intagsdel/vingmur och
anläggande av en ny jorddamm.
Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB kommer att inges till
Östersunds Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen.
Allmän beskrivning
Information/samråd
Skriftlig information sändes till Länsstyrelsen den 6 april 2011.
Samråd med Länsstyrelsen
Samrådsmöte enl. 6 kap MB den 11 maj 2011 med anledning av planerad ansökan om
tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB.
En genomgång gjordes av den skriftliga information som tidigare sänts till Länsstyrelsen.
Anteckningar från samrådet bifogas, bilaga 1.
Vid tidigare information till Länsstyrelsen den 23 februari 2011 deltog även Jan-Erik Åslund
och Lasse Bergvall, Vattenenheten. De hade inga synpunkter angående nu aktuella åtgärder.
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Samråd med övriga
Skriftlig information för samråd sändes den 6 april 2011 till Miljö och Bygg i Krokoms
kommun, Nedre Långans FVOF, Fiskeriverket och närmast berörda grannar. Se bilaga 2.
Ägarna till fastigheten Österulvsås 3:2 har skriftligt meddelat att de inte har någon erinran
mot redan utförda och nu aktuella åtgärder. Se bilaga 3.
Yttrande från Miljö- och Bygg, Krokoms kommun, se bilaga 4.
Samråd den 30 maj 2011 med kommunstyrelsen samt miljö– och bygg i Krokoms kommun.
Information för samråd har även sänts till Jovnevaerie Sameby.
Via telefon har, Hans Lantz den 11 maj 2011 för angränsande fastighetsägare Persson Invest,
meddelat att man inte har några erinringar angående utförda och planerade aktuella åtgärder.
Vid muntlig kontakt har Anders Berglund, Fiskeriverket den 29 april 2011, meddelat att det
nu inte finns någon erinran och att man återkommer vid en eventuell domstolsförhandling.
I övrigt har inga frågor eller synpunkter mottagits med anledning av den skriftliga och
muntliga informationen.
De synpunkter som framförts kommer att beaktas vid ärendets fortsatta hantering.
Länsstyrelsens beslut avseende bedömning av om verksamheten medför betydande
miljöpåverkan eller inte emotses snarast möjligt.

Jämtkraft AB

Ulf Larsson
Utveckling Elproduktion
Jämtkraft

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anteckningar från tidigt samråd med Länsstyrelsen 2011-05-11
Följebrev angående utskickad information 2011-04-06 för samråd
Följebrev angående utskickad information 2011-06-01 för samråd
Yttrande från ägare till fastigheten Österulfsås 3:2
Yttrande från Miljö- och Bygg i Krokoms kommun 2011-05-18
Anteckningar från samråd med Krokoms kommun 2011-05-30
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Samrådsanteckningar

Jämtkraft AB, Långforsen kraftverk – Tidigt samråd 2011-05-11
1. Angående akutåtgärd, byggande och borttagande av fångdamm
2. Reparation av intagsdel/vingmur och anläggande av jorddamm.
Närvarande: Från Länsstyrelsen - Urban Westbye, Miljöskyddsenheten
Från Jämtkraft - Tommy Borgh och Ulf Larsson samt Ulf Pettersson (UP Miljökonsult).
En genomgång gjordes av den skriftliga information som sändes till Länsstyrelsen den 6 april
2011. Vissa kompletteringar och ändringar görs när underlaget för samråd konverteras till
miljökonsekvensbeskrivning för planerade åtgärder.
UW: Inled med en beskrivning av befintlig station.
En beskrivande dokumentation ska göras i MKB. Utförda provtagningar och redovisning
av eventuella skador.
Det ska finnas ett underlag för bedömning av påverkan. MKB ska vara en handling med
utförlig beskrivning av skada och orsak till skadan, vidtagna åtgärder och miljöpåverkan.
Den beskrivning som beskriver situation med upptäckt av skadan och vidtagna åtgärder
bör kompletteras med foton inlagda i texten.
Redovisa bara det som är relevant i det aktuella ärendet.
Eventuell påverkan avseende skyddet enligt Natura 2000.
Miljömål hur påverkas de positivt och negativt.
Miljökvalitetsmål – eventuell påverkan.
Vattendirektivet.
Karta med bostäder ska redovisas.
UL: Redovisade hela det nu aktuella projektet. Skadan på dammen, utförande av den
provisoriska fångdammen och planerade reparationsarbeten på damm och intag.
TB: Jämtkraft har ansvaret för dammen och skyldighet att utföra nödvändiga reparationer.
Detta för att säkerställa dammen och hindra skador för tredje part.
UW: Det är helt klart att bolaget har ett ansvar för att underhålla anläggningen.
TB: Jämtkraft har informerat FVOF och närmast berörda markägare angående nu aktuella
projekt.
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UP: Det kommer att utföras en botanisk inventering med inriktning på jämtlandsmaskros.
UW: De aktuella åtgärderna kommer troligen inte att klassas som betydande miljöpåverkan.

Vid pennan

Ulf Pettersson

2011-04-06
Ulf Larsson
+4663-149117
ulf.larsson@jamtkraft.se

Distributionslista
AB Persson Invest
Carl-Göran Palmqvist
Fiskeriverkets utredningskontor, Härnösand
Krokoms Kommun
Länsstyrelsen Jämtlands Län
Nedre Långans FVO
Långfors kraftverk – skriftligt samråd
Jämtkraft AB avser att hos miljödomstolen söka tillstånd enligt miljöbalken för:
1. Anläggande och borttagning av provisorisk fångdamm vid Långfors
kraftverk.
2. Renovering av intagsdel/vingmur och anläggande av ny jorddamm vid
Långfors kraftverk.
En miljökonsekvensbeskrivning för respektive planerad åtgärd ska upprättas och
ni tillställs också ett samrådsunderlag för vardera åtgärd.
Jämkraft inbjuder härmed till ett skriftligt samråd. Information angående miljökonsekvenserna för de planerade och utförda åtgärder bifogas.
Var vänlig och lämna ditt svar senast den 30 april 2011.

Hälsningar
Ulf Larsson
Utveckling Elproduktion
Jämtkraft AB
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Krokoms Kommun
Länsstyrelsen Jämtlands Län
Nedre Långans FVO
Jovnevaerie Sameby
Långfors kraftverk – skriftligt samråd
I slutat av april 2010 upptäcktes en skada i höger intagsdamm vid Långfors
kraftverk. En tillfällig fångdamm upprättades och intaget tömdes på vatten för att
säkra anläggningen.
Jämtkraft AB avser att hos miljödomstolen söka tillstånd enligt miljöbalken för
1. Anläggande och borttagning av den provisoriska fångdammen samt 2. Renovering av skadan. Inga andra delar av anläggningen kommer att beröras i denna
tillståndsansökan.
En miljökonsekvensbeskrivning för respektive planerad åtgärd ska upprättas och
Jämtkraft översänder samrådshandlingar för er information.
Var vänlig och lämna ditt svar så snart som möjligt dock senast den 24 juni
2011.

Hälsningar
Ulf Larsson
Utveckling Elproduktion
Jämtkraft AB

Jämtkraft AB
Postadress
Besöksadress
Box 394
831 25 ÖSTERSUND Kyrkgatan 21

Telefon

Telefax

Organisationsnr

E-post

Hemsida

063-14 90 00

063-10 64 41

23-556001-6064

info@jamtkraft.se

www.jamtkraft.se

1
Samrådsanteckningar JKAB – Krokoms kommun

Jämtkraft AB, Långforsen kraftverk – samråd 2011-05-30 med Krokoms kommun
1. Angående akutåtgärd, byggande och borttagande av fångdamm
2. Reparation av intagsdel/vingmur och anläggande av jorddamm.
Närvarande: Från Krokoms kommun, Maria Söderberg, KS ordf, Göte W. Swén,
KS 1:e v ordf, Rolf Lilja, KS 2:e v ordf., Anette Lihuvud, kommunsekr.,
Nils-Erik Werner, BoM, miljö- hälsoskyddsinsp, Anna Holmer BoM, bygg- och miljöchef
Från Jämtkraft - Ulf Larsson, Joakim Nyman (A- advokat) samt Ulf Pettersson
(UP Miljökonsult).
En genomgång gjordes av de aktuella åtgärderna med bilder på tidigare och nuvarande
förhållanden samt ritningar på planerade åtgärder.
UL: Redovisade hela det nu aktuella projektet. Skadan på dammen, utförande av den
provisoriska fångdammen och planerade reparationsarbeten på damm och intag.
Bredden på intaget till kraftstationen kommer att minskas med cirka 3 meter med nu
aktuella åtgärder

JN: Det är inte aktuellt att utföra några åtgärder på kraftstationen byggnad och maskiner.
Ombyggnad av anläggningen med nu tillåten vattenföring 8 m3/sek kommer som ett
senare projekt. Det blir en etapp tre med tillståndsprövning hos miljödomstolen.

UP: Det kommer att utföras en botanisk inventering med inriktning på jämtlandsmaskros.
Kommunen framförde önskemål om att befintlig spont på den vänstra sidan av intaget ska
snyggas till. Det är viktigt att det ser snyggt ut.
Kommunen anser att samråd ska ske med eventuellt berörd sameby.
Kommunstyrelsen kommer att den 22 juni ta ett beslut med yttrande över aktuella projekt.
Vid pennan

Ulf Pettersson

