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Älvräddarnas Samorganisation Kläppvägen 2B, 880 30 Näsåker Org: 802442-7737 

 

     Tvååker 2020-10-06 

Sökande: 

Jämtkraft AB (556001-6064) 

Box 394 

831 25 Östersund 

 

Skickas enligt anmodan till: 

langforsen@gemkon.se 

 

  

Synpunkter från Älvräddarnas Samorganisation med anledning av samrådsunderlag gällande 

avveckling av Långfors kraftverk i Krokoms kommun. 

 

Älvräddarnas Samorganisation (ÄlvS) har mottagit samrådsunderlag daterat 2020-09-07.  

Av samrådsunderlaget framgår att Jämtkraft beslutat att avveckla och riva ut Långfors kraftverk och 

att det ifrågavarande samrådsunderlaget utgör avgränsningssamråd i syfte att beskriva åtgärden, den 

förutsedda miljöpåverkan och att samla in synpunkter så att den planerade ansökan till 

miljödomstolen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning får den omfattning och detaljeringsgrad 

som behövs för prövningen av tillstånd till denna åtgärd. 

ÄlvS välkomnar detta beslut från Jämtkraft och ser mycket positivt på att Jämtkraft avser att riva ut 

vattenanläggningen samt uttrycker avsikten att genomföra återställningsåtgärder för att i möjligaste 

mån uppnå naturliga förhållanden. 

Även vad Jämtkraft uttrycker om att vissa delar kommer lämnas kvar som synliga rester från 

anläggningen ser ÄlvS som positivt. Detta kommer enligt ÄlvS främja områdets läsbarhet ur 

kulturmiljöhänseende efter genomförd åtgärd. Även uppsättande av skylt med information om 

tidigare verksamhet är enligt ÄlvS positivt i detta hänseende. 

För egen del har ÄlvS inte några synpunkter huruvida utrivningen bör omfatta byggnader i form av 

kraftstationen och andra byggnader i anslutning till kraftverket. De alternativ som beskrivs i 

samrådsunderlaget, om hur nuvarande kraftstationsbyggnad samt andra byggnader som inte är 

lokaliserade i vattenområde kan lämnas kvar efter att vattenanläggningen är utriven, skulle även de 

kunna vara lämpliga om någon är villig att överta sådana byggnader efter att vattenanläggningen är 

att anse som utriven. Dessa byggnader skulle eventuellt kunna nyttjas för andra ändamål i framtiden 

eller bibehållas enbart i syfte att bevaras av kulturmiljöskäl. ÄlvS anser att Jämtkraft bör vara öppen 

för samtal om detta, särskilt gentemot lokalbefolkning samt Nedre Långans FVO. 

ÄlvS inställning är vidare att utloppskanalen, för att anses vara utriven liksom av säkerhetsskäl, ska 

fyllas igen. 

Bilaga 10



2 
 

Älvräddarnas Samorganisation Kläppvägen 2B, 880 30 Näsåker Org: 802442-7737 

I övrigt har ÄlvS inga synpunkter på samrådsunderlagets beskrivning av hur Jämtkraft avser 

genomföra åtgärderna och ÄlvS delar i allt väsentligt även de bedömningar som görs i fråga om 

åtgärdernas inverkan på miljön liksom bedömningen att åtgärdens sammantagna inverkan på miljön 

är positiv. 

Angående vad som framförs om huvudsakligt innehåll i den kommande 

miljökonsekvensbeskrivningen vill ÄlvS dock framhålla att eftersom Jämtkraft inför samrådet har 

beslutat att tillståndsansökan skall bedrivas på samma sätt som om åtgärden medförde en 

betydande miljöpåverkan så behöver Jämtkraft upprätta en miljökonsekvensbeskrivning med det 

innehåll som formellt krävs enligt lag. 

 

Avslutningsvis ser ÄlvS fram emot den kommande ansökan från Jämtkraft liksom genomförandet av 

de åtgärder som nu planeras vid Långfors. 

 

 

Sven Björck 

Vice ordförande Älvräddarnas Samorganisation 

Tvååker 41 

432 77 Tvååker 

Tel: +46 (0)70-897 47 40 

sven.bjorck@alvraddarna.se  
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