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520911-8297 Danielsson, Leif Henry, Krysshammarvägen 26, 834 33 BRUNFLO         

FIRMATECKNING                                                                   
Firman tecknas av styrelsen                                                     
Firman tecknas två i förening av                                                
       ledamöterna                                                              
Firman tecknas var för sig av                                                   
       Andersson, Ylva Maria                                                    
       Arnemo, Kerstin Margareta                                                
       Nyberg Finn, Anna Katarina                                               
       Sedin, Erik Stefan                                                       
                                                                                
FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER                       
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter                         
med lägst 1 och högst 11 suppleanter.                                           
                                                                                
BOLAGSORDNING                                                                   
Datum för senaste ändringen: 2010-09-13                                         
GODKÄND                                                                         
2005-04-27 av Kommunfullmäktige, Östersund kommun                               
                                                                                
FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN                                  
Hembudsförbehåll                                                                
Företrädesrätt i bolagsordningen                                                
                                                                                
VERKSAMHET                                                                      
Bolaget ska producera, distribuera och försälja energi och                      
värme, främja energihushållning, anlägga och driva nät för data-                
och telekommunikation och idka annan därmed förenlig verksamhet.                
Vidare ska bolaget aktivt verka så att företaget kan stärka sin                 
position till att vara det regionalt ledande energiföretaget.                   
                                                                                
RÄKENSKAPSÅR                                                                    
0101 - 1231                                                                     
                                                                                
KALLELSE                                                                        
Kallelse skall ske genom brev med posten.                                       
                                                                                
SÄRSKILT FÖRETAGSNAMN                                                           
Östersunds Fjärrvärme                                                           
VERKSAMHET:                                                                     
För den del av verksamheten som avser                                           
fjärrvärmeverksamhet.                                                           
                                                                                
Hornbergets Vindkraft                                                           
VERKSAMHET:                                                                     
För den del av verksamheten som avser produktion av energi i Malå               
kommun.                                                                         
                                                                                
Kattstrupeforsen                                                                
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VERKSAMHET:                                                                     
För den del av verksamheten som avser produktion av energi i                    
Kattstrupeforsen.                                                               
                                                                                
Krokoms Energi                                                                  
VERKSAMHET:                                                                     
För den del av verksamheten som avser produktion, distribution                  
och försäljning av energi och värme inom Krokoms kommun.                        
                                                                                
Jämtlandskraft                                                                  
VERKSAMHET:                                                                     
För den del av verksamheten som avser produktion, distribution                  
och försäljning av energi.                                                      
                                                                                
Åre Fjärrvärme                                                                  
VERKSAMHET:                                                                     
För den del av verksamheten som avser produktion, distribution                  
och försäljning av energi och värme inom Åre kommun.                            
                                                                                
Kyrkberget Vindkraft                                                            
VERKSAMHET:                                                                     
För den del av verksamheten som avser produktion av energi inom                 
Mora kommun.                                                                    
                                                                                
TIDIGARE FÖRETAGSNAMN                                                           
1979-08-13 Jämtlandskraft  Aktiebolag                                           
1961-01-01 Östersunds Elektriska Aktiebolag                                     
1897-11-29 Östersunds elektriska belysnings-aktiebolag                          
                                                                                
Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.                                 
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING GÄLLANDE AVVECKLING AV 

LÅNGFORS KRAFTVERK I KROKOMS KOMMUN 

 

Tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för utrivning av vattenanläggning. 

Långfors kraftverk byggdes 1918. Anläggningen har inte producerat el sedan 2010. Jämtkraft har beslutat 

att avveckla kraftverket med dess tillhörande anläggningsdelar. 

 

Följande miljökonsekvensbeskrivning beskriver de miljökonsekvenser som kan förväntas vid och efter 

utrivningen av Långfors kraftstation i vattendraget Långan i Jämtland. Dokumentet utgör även den 

tekniska beskrivning som skall ingå i tillståndsansökan. 
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1 Bakgrund 

Långfors kraftverk är beläget längs med Långan i Krokoms kommun på fastigheten Österulvsås 3:5, cirka 

7 km nedströms Landösjön. Se figur 1 nedan för lokalisering. Den befintliga kraftstationen uppfördes 1918 

av Långfors Kraftaktiebolag, idag ägs kraftverket av Jämtkraft AB. 

Anläggningen har inte producerat el sedan 2010. Beslut har fattats om att avveckla kraftverket med 

tillhörande delar. Åtgärderna kommer att innebära rivning och återställning till så naturliga förhållanden 

som är möjligt/rimligt. 

 
Figur 1. Kartan visar Långforsens läge. © Lantmäteriet, Metria, MMS2014/06023. 
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2 Sammanfattning 

Då arbetena är av enkel karaktär utgör sammanfattningen både icketeknisk och teknisk sammanfattning. 

Jämtkraft har beslutat att Långforsens kraftverk skall avvecklas. Arbetena omfattar rivning av en 

överfallsdamm, rivning och fyllning av inloppskanalen och rivning av kraftstationen. Åtgärderna innebär 

en återställning till så naturliga förhållanden som är möjligt/rimligt. 

Sammantaget bedöms åtgärden vara positiv ur ett miljöhänseende. Åtgärden är i linje med Sveriges 

miljömål ”Levande sjöar och vattendrag”. Åtgärderna bidrar till att ekologiskt hållbara variationsrika 

livsmiljöer skapas och bevaras genom att det vandringshinder som överfallsdammen utgör försvinner. 

Den naturliga produktionsförmågan och den biologiska mångfalden gynnas. Åtgärden är i linje med 

Långans bevarandeplan. 

Rivningen av kraftstationen med tillhörande överfallsdamm och intag kommer att innebära en tillfälligt 

negativ miljöpåverkan främst genom grumling i samband med rivningsarbetena. Då överfallsdammen rivs 

kommer tillfällig grumling uppstå då block och betongdelar avlägsnas eftersom sediment som ansamlats 

i direkt anslutning till dammkonstruktionen uppströms anläggningen kommer att virvlas upp. Då 

överfallsdammen avlägsnats kommer den begränsade volymen sediment som ansamlats i det lugnare 

område uppströms överfallsdammen att eroderas och därmed tillfälligt grumla Långan nedströms läget 

för överfallsdammen. 

Vid utläggning av massor för att erosionsskydda den tidigare intagskanalen kommer sten och block att 

fyllas ut i vattenområdet. Även om massorna är grova kommer en viss övergående grumling att uppstå. 

3 Gällande tillstånd 

Jämtkraft AB:s tillstånd till kraftproduktion i Långforsen meddelades i ett utslag av Undersåkers och 

Offerdals tingslags häradsrätt den 7 augusti 1918. Tillståndet avser anläggandet av:”...elektrisk 

kraftstation vid Långforsen i Offerdals socken, samt för sådant ändamål komma att i vattenfallet och dess 

strandområden – företaga erforderliga byggnader och dämning för tillgodogörandet av behövlig 

vattenkraft…” 

Av rättens protokoll med bifogade ritningar och yttrande av den sakkunnige framgår också att tillståndet 

omfattar dämningsrätt till 1,5 meter över turbinaxeln och att en järndubb inhuggits i intagets högra 

betongpelare strax under ifrågavarande höjd. Dammen beskrevs i ritningar upprättade av rättens 

sakkunnige. Även utloppskanalen finns beskriven. Tillståndet anger inga bestämmelser för intag eller 

tappning. 

Jämtkraft AB har enligt dom 2014-08-27 i mål M 1601-13 vid Östersunds tingsrätt erhållit tillstånd för att 

utföra bl. a. reparation och renoveringsarbeten. Domen fastställdes sedermera av Svea hovrätt (M8255-

14). Saken har ej upptagits till prövning av Högsta domstolen genom beslut den 23 mars 2017 (3680-

15). Detta tillstånd har ej tagits i anspråk. Tid för i anspråkstagande kvarstår formellt till den 23 mars 2022. 
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4 Samrådet 

Då Jämtkraft har valt att driva tillståndsprocessen som om åtgärden ger en betydande miljöpåverkan har 

samrådet skett med en utökad krets. De synpunkter och uppgifter som kommit fram har i väsentliga delar 

inarbetats i miljökonsekvensbeskrivningen. Se bilaga 2 för en samrådsredogörelse. 

5 Beskrivning av kraftverket 

Kraftverket som är beläget i Långan mellan Landösjön och Indalsälven. Jämtkraft avser att överenskomma 

med markägare och vägsamfälligheter om vilka vägar som lämpligen skall nyttjas.  

Kraftverket nyttjar en fallhöjd på cirka 6 m och är utrustad med två francisturbiner med en sammanlagd 

effekt av 360 kW. Utbyggnadsvattenföringen är 8 m3/s (maximal slukförmåga i stationen är 10 m3/s) och 

normalårsproduktionen när stationen var i drift uppgick till cirka 2 GWh.  

På grund av den segdragna rättsprocessen gällande reparation och renovering av anläggningen har 

tillfälliga betongförstärkningar och dämmen genom spontning anlagts för att upprätthålla 

dammsäkerheten. 

Anläggningen har dammklass U enligt Miljöbalken och E enligt Energiföretagens riktlinjer för 

dammsäkerhet. Dessa klassningar betyder att en skada på anläggningen bedöms ge en liten påverkan ur 

samhällelig synpunkt. 

 

I bilaga 1 finns foton som visar de olika delarna av kraftverksområdet. Läsaren kan med fördel studera 

bilaga 1 innan vidare läsning. 

I kraftverkssammanhang anges vänster och höger utifrån strömningsriktningen. 

I de följande kapitlen beskrivs de olika anläggningsdelarna vilka i huvudsak består av: 

1. över Långan en cirka 80 m lång överfallsdamm. 

2. en cirka 65 m lång stenkista i anslutning till den högra sidan av intagskanalen. Stenkistan är 

en lämning efter den tidigare flottningen i Långan. Konstruktionen är egentligen inte en del 

av den aktuella vattenanläggningen. 

3. intagskanal med en cirka 40 m lång kröndamm av stenkistor som på senare år tillfälligt har 

förstärkts med betong och stålspont. 

4. kraftstation med intagshus och maskinsal. 

5. en cirka 150 m lång, rak utloppskanal. 

6. ett antal olika kringbyggnader och konstruktioner. 

 

I figur 2 nedan framgår anläggningsdelarna 1-5 som anges i uppräkningen ovan. 
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Figur 2. Flygbilden visar de huvudsakliga anläggningsdelarna som är kopplade till kraftproduktionen. 

 

5.1 Överfallsdamm 

Dammen är byggd för att dämma 1,5 m över nivån på turbinaxeln. Krönet för de delar som inte är raserade 

ligger i genomsnitt på +301,70 (RH00), enligt gällande vattendom. Dammen är en ca 80 meter lång 

överfallsdamm. Dammen byggdes ursprungligen som ett skibord men har genom åren förändrats. Enligt 

dokument från 1948 byggdes dammen om och konstruerades som en stenkistedamm med sten i grövre 

fraktioner, träkonstruktionen finns numera inte kvar. Längs ca 58 meter av dammen från vänster finns i 

stället en stödmur av betong. Den högra delen av överfallsdammen har tidigare varit försedd med en 

luckkonstruktion av trä. Mot den vänstra stranden har en numera raserad fisktrappa funnits. Se figur 3 
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nedan för skisser av överfallsdammens uppbyggnad. I figur 4 framgår överfallsdammens olika delar på en 

flygbild. 

 
Figur 3. Skisserna visar ursprungshandlingarfrån olika skeden av anläggningens uppbyggnad. Anläggningen har genom 

åren anpassats. Den exakta uppbyggnaden är oklar.  
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Figur 4. Flygbilden visar överfallsdammen med dess olika delar. 

 

5.2 Stenkista - flottningsrest 

En stenkista finns på Långans högra sida strax uppströms kraftstationen. Stenkistan är en lämning efter 

flottningen. Den fyller idag ingen funktion kopplat till kraftproduktionen, se figur 5 för läge. 

 

5.3 Kröndamm, intagskanal och utskov 

En 40 m lång kröndamm, ursprungligen av träspont, på vänster sida om intagskanalen styr in vattnet till 

kraftstationen. I samband med reparationer 2006 då kröndammen förstärktes med Larsenspont fylldes 
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grusmassor mellan sponten och träkonstruktionen och konstruktionen pågjöts med armerad betong. 

Intagskanalen är i dag avstängd med larsenspont så att inget vatten kan nå kraftstationen. Kröndammen 

var tidigare försedd med en liten utskovslucka av trä. Den tidigare utskovskanalen mynnar i Långan ca 50 

meter till vänster om kraftstationen. Se figur 5 för beskrivningar. 

 

 
Figur 5. Flygfotot visar stenkista från flottningen, intagskanal, kröndamm och utskov. 
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5.4 Kraftstation, utloppskanal och övriga byggnader 

Kraftstationen består av två sammanbyggda delar, maskinsal och intagshus. I maskinsalen finns 2 

generatorer samt el- och kontrollutrustning, i intagshuset finns de två turbinerna. Då vattnet passerat 

genom kraftstationen följer det en cirka 150 m lång rak utloppskanal som mynnar ut i Långan. 

Utloppskanalen är cirka 9 meter bred och är med hänsyn till bergytans variation nedsprängd 1-4 meter. 

Se figur 6 nedan. 

På fastigheten finns ett antal andra byggnader, maskinistbostad, uthus och garage mm. Dessa byggnader 

har ingen direkt koppling till vattenanläggningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6. Flygfotot visar kraftstationen, utloppskanalen och en bro över kanalen. 
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6 Långan 

Långan är ett biflöde till Indalsälven och har sina källflöden i Offerdalsfjällen i nordvästra Jämtland. På sin 

väg mot Indalsälven rinner Långan genom flera sjöar innan ån mynnar ut i Indalsälven vid Litsnäset. 

Långfors kraftverk är beläget mellan Landösjön och Litsnäset. I Långan har det sedan 1940-talet uppförts 

ett antal årsregleringsmagasin. Av dessa kan nämnas Korsvattnet, Burvattnet, Mjölkvattnet och 

Landösjön. Se figurerna 1 och 7 för kartor. 

Vid Långfors kraftverk bestäms vattenföringen till stor del av tappningen från regleringsdammen i 

Landösjön, där minimitappningen under perioden 1 juni till 30 september är fastställd till 15 m3/s 

och uppgår övrig tid på året till 4,4 m3/s. Utöver tappningen från Landösjön tillkommer lokal 

tillrinning till Långforsen främst från Åkerån (uppströms Långforsen) 

Längs med Nedre Långan finns förutom Långforsen ett flertal ytterligare partier med forsar, 

däribland Kvarnforsen, Djupedeforsen, Lillforsen och Klöstaforsen. Av strömfallen i Nedre Långan är 

endast Långforsen utbyggd. 

Årsmedelvattenföringen (MQ) i Långan vid överfallsdammen vid Långfors kraftverk är ca 40 m3/s 

(SMHIs Hypemodell, data från vattenweb 2020-05-26). 

6.1 Miljökvalitetsnormer 

En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten och grundvatten. Syftet med normerna är att 

säkra Sveriges vattenkvalitet. 

Överfallsdammen utgör gränsen mellan två vattenförekomster. Sträckan Landösjön ner till 

kraftverket utgör vattenförekomsten ID(EU_CD) SE704840-142687 Sträckan från kraftverket ned till 

utloppet i Indalsälven utgör vattenförekomsten ID(EU_CD) SE703476-143787, se figur 7. 
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Figur 7. Kartan visar Långans vattenförekomster i anslutning till Långfors kraftverk. Långan 

ovan Långfors har ID SE704840-412687, nedan har ID SE703476-14387. Den aktuella delen av 

Långan börjar i norr vid utloppet av Landösjön och mynnar nedströms i Indalsälven vid 

Litsnäset. 

De båda vattenförekomsterna har en otillfredsställande ekologisk status enligt klassificeringen av 

ytvatten. Vilket är kopplat till bland annat förekomst av vandringshinder där regleringsdammen vid 

Landösjön och flera vägövergångar inkluderat 1 km av biflödena utgör totala vandringshinder. 

Förutom på grund av vattenkraft är Långan negativt påverkat av flottningsrester. Fiskpopulationen 

är bedömd som skadad1. Överfallsdammen vid Långforsen utgör ett partiellt vandringshinder där 

endast större fisk har bedömts kunna vandra.  

Den kemiska statusen är god undantaget kvicksilver och bromerade difenyler (inget vattendrag i 

Sverige anses uppfylla god status då det gäller dessa ämnen som härrör i huvudsak från atmosfärisk 

deposition) 

Det miljökvalitetskrav som gäller för båda vattenförekomsterna är att de ska uppvisa god ekologisk 

status år 2021. 

 
1 Uppgifterna från VISS 2020-06-01 redovisas förenklat. De båda vattenförekomsterna har i VISS bedömts lite 
olika då det gäller enskilda parametrar men slutsumman blir densamma. 
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6.2 Klimat 

I kapitlet ges en kortfattad sammanfattning av de förväntade klimatförändringarna inom Långans 

tillrinningsområde.  

FN:s klimatpanel använder olika scenarier för att beräkna framtida klimatförändringar, så kallade 

RCP:er ” Representative Concentration Pathways”. Användningen av RCP:erna syftar till att ge 

information om klimatförändringarna vid olika halter av växthusgaser i atmosfären.  

Forskarvärlden har lagt fokus på scenarierna RCP 4,5 och RCP 8,5 då de täcker in en stor 

variationsbredd avseende framtida utveckling av klimatet. De möjliggör också jämförelser mellan 

effekterna av en framtid med höga utsläpp och en med utsläppsbegränsningar. SMHI har därför 

använt dessa två scenarier i de länsvisa klimatanalyser som publicerades 2015. 

Enligt analyserna förväntas den totala dygnsmedeltillrinningen med en återkomsttid på 10-år 

förändras inom ett spann på -5 – 15 % beroende på scenario och vilken del av tillrinningsområdet till 

Långan som avses. Den procentuella förändringen relateras till medelvärdet för referensperioden 1963-

1992. SMHI:s analyser ger en uppfattning om hur relativt vanliga högflöden kommer att öka eller minska 

och var det sker.  Den största ökningen förväntas inom fjällområdet i de övre delarna av 

tillrinningsområdet.  

På samma sätt förväntas den totala dygnsmedeltillrinningen med en återkomsttid på 100-år förändras 

inom ett spann på -5 – 15 % jämfört med referensperioden 1963-1992. 

 

7 Riksintressen och andra områdesskydd 

I kapitlet nedan följer en kortfattad beskrivning av de riksintressen och områdesskydd som finns längs 

Långan i anslutning till Långforsen. 

7.1 Natura 2000 

Nedre Långan är utpekat att ingå i nätverket Natura 2000 enligt art och habitatdirektivet. De identifierade 

naturtyper och arter som legat till grund för detta är naturtypen ”Större vattendrag 3210” och ”Utter 

1355”. Såväl intagskanalen och utloppet tillhörande kraftverket är inkluderat i området, se figur 8. 

Omvänd vattenföring med stora vinterflöden och reducerad vårflod, vandringshinder i huvudfåran och i 

biflöden samt kraftigt påverkad konnektivitet i sidled som medför att svämplan inte översvämmas gör att 

de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna inte uppnår god ekologisk status. Därmed uppnås inte idag 

gynnsam bevarandestatus för naturtypen Större vattendrag (3210). 

I den svenska rödlistan förs uttern till kategorin Nära hotad (NT). Sett ur Natura 2000-synvinkel klassas 

artens bevarandestatus nationellt som ogynnsam, men har på senare år uppvisat en positiv trend. Utter 

finns etablerad i Långan. Några detaljerade kvantitativa inventeringar är dock inte genomförda. 
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Figur 8. Kartan visar utbredningen av Natura 2000-området i anslutning till Långfors kraftverk. Även 

utloppskanalen från kraftverket ingår. 

 

7.2 Riksintresse naturvård 

Nedre Långan är utpekad som riksintresse för naturvården sett till de i området förekommande 

geologiska avsättningarna. Riksintressebestämmelserna i miljöbalkens tredje kapitel anger att 

områden av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

7.3 Miljöbalken 4 kap 6 § 

Nedre Långan är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt miljöbalken 4 kap. 6 §. 
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7.4 Kulturmiljö  

Invid Långfors finns ett flertal kulturhistoriska lämningar som fångstgropar och boplatser. Även 

Långfors kraftverk med dess tillhörande delar har identifierats som ”övrig kulturhistorisk lämning” av 

Riksantikvarieämbetet. RAÄ-nummer Offerdal 518:1. 

7.5 Riksintresse för kulturmiljövård 

Nedre Långan är utpekat som riksintresseområde för kulturmiljövård (Z24). Området har fångstmiljöer 

av stort vetenskapligt värde i skogslandet längs nedre delen av Långan och dess biflöden Åkerån och 

Gysån. 

7.6 Rennäring 

Området är beläget inom Jovnevaerie sameby och har av Sametinget beslutats utgöra kärnområde och 

riksintresse för rennäringen. 

7.7 Rödlistade arter 

I området förekommer jämtlandsmaskros (Taraxacum crocodes). Arten är rödlistad och tillhör hot-

kategorin Sårbar (VU). 

I området förekommer hussvala (Delichon urbicum) som är rödlistad enligt IUCN. Reden har påträffats i 

den tidigare maskinistbostaden. Vid kontroll i kraftstationen påträffades inga reden. 

 

8 Miljömål 

Det svenska miljömålssystemet, som fastställts av riksdagen, innehåller ett generationsmål och sexton 

miljökvalitetsmål. 

8.1 Generationsmål 

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation 

vilket innebär kortfattat att miljöpolitiken skall fokusera på att ekosystemen i möjligaste mån skall 

återhämta sig, biologisk mångfald, naturmiljö och kulturmiljö skall bevaras och främjas. Förutsättningar 

för miljöns positiva påverkan på människan skall främjas. Kretslopp och hushållning med naturresurserna 

skall främjas. Ökad andel förnybar energi samt en effektiv energianvändning som medför en minimal 

påverkan på miljön. 
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8.2 Miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Av de 16 

nationella miljökvalitetsmålen är det två som har den tydligaste kopplingen till åtgärderna. 

• Ett rikt växt- och djurliv 

”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer 

ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 

variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 

som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd” 

• Levande sjöar och vattendrag 

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 

bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 

ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för 

friluftsliv värnas”. 

9 Beskrivning av rivningsåtgärder  

Rivningsåtgärderna av Långfors kraftverk är planerade att starta under augusti 2022. Arbeten i vatten 

förväntas pågå till mitten av september. Efter slutbesiktning och eventuella efterarbeten förväntas 

entreprenaden i sin helhet vara klar under oktober-november 2022, notera att tidplanen är preliminär.  

 

9.1 Planerade rivningsåtgärder 

I kapitlet redovisas de planerade rivningsåtgärderna. Höger och vänster sida/riktning anges i vattnets 

strömningsriktning. I bilaga 3 redovisas ritningar av befintliga och blivande marknivåer efter 

rivningsåtgärderna. 

9.1.1 Överfallsdammen 

Inledningsvis kommer överfallsdammen att rivas, arbetet kommer utföras med grävmaskin under 

sommarförhållanden efter vårfloden under augusti till mitten av september 2022. För att etablera 

grävmaskinen på överfallsdammen kommer det vara nödvändigt att passera genom vattnet en kortare 

sträcka mellan höger strand och överfallsdammen. Grävmaskinen kommer att stå på överfallsdammen 

och börja rivningen på vänster sida för att sedan succesivt fortsätta rivningen mot höger sida av 

överfallsdammen. De naturliga stenarna och blocken från konstruktionen kommer att återanvändas vid 

anläggningen av erosionsskydd vid intagskanalen och för fyllnad av intagskanalen, se figur 9 nedan. 

Armerad betong används som återfyllnadsmassor i den tidigare intagskanalen och täcks med naturliga 

massor eller sprängsten. Eventuella stag/bultar som använts för att fästa betongkonstruktioner i 

berggrunden kommer att kapas så nära bergytan som möjligt. 
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Delar av befintliga naturstenar och block sprids ut på bottnen runt läget för överfallsdammen för att 

därigenom bidra till att en mer naturlig forssträcka som återskapas. En gammal fisktrappa i trä på vänstra 

sidan kommer också att rivas då den inte har någon funktion. Se figur 10. 

 

 

 
Figur 9. Bilden visar överfallsdammen. I den övre delen av flygfotot syns Gysån vid anslutningen till 

Långan. Rivningen är tänkt att börja från vänster sida (högst upp i bilden) Överfallsdammen rivs 

successivt mot höger sida. Rivningsmaterialet återanvänds vid intagskanalen som fyllnadsmassor 

och erosionsskydd. 

 

9.1.2 Stenkista – flottningsrest 

Lämnas i sin helhet då denna inte ingår i anläggningen. Stenkistan är en rest av den historiska flottningen 

i Långan. 
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9.1.3 Intagsområde med kröndamm och utskov 

Intagskanalen fylls igen. Utanför sponten mot Långan anläggs ett erosionsskydd av massor från 

överfallsdammen. Överdelen av sponten kapas innan den fylls över, företrädesvis av naturliga jord- och 

bergmassor. Sponten tillsammans med den igenfyllda intagskanalen fungerar som ett mothåll för 

erosionsskyddet. 

Sponten mot kröndammen kapas och täcks med fyllnadsmaterial, i ytan företrädesvis med naturliga berg- 

och jordmassor. Stenkistorna i kröndammen tillsammans med den pågjutna betongen rivs och/eller 

överfylls och ges en naturlig övergång mot omgivande naturlig mark. Längst ut på kröndammen avlägsnas 

huvuddelen av sponten, delar av betongen och de yttre stenkistorna så att en mer naturlig strandlinje 

skapas. Till ytligt fyllnadsmaterial eftersträvas naturliga jordarter. Se figur 10. I bilaga 3 redovisas ritningar 

där befintliga och planerade marknivåer framgår. 

Utskovskanalen bedöms inte vara i behov av åtgärder. 

 
Figur 10. Flygbilden visar rivningsåtgärder vid intaget. Grönt område visar läget för erosions-

skyddet. Rött visar den del av kröndammen som till stor del avlägsnas. Blått fält visar 

inloppskanalen som fylls med fyllnadsmassor.  
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9.1.4 Kraftstationen och utloppskanal 

Kraftstationen med maskinell utrustning och övriga inventarier kommer att rivas i torrhet. Rivningen av 

kraftstationen har föregåtts av en inventering av miljöfarliga byggnadsmaterial för att säkerställa att 

samtliga delar omhändertas på rätt sätt. Stenmurar och andra kringliggande konstruktioner av tex 

natursten kommer att rivas i sin helhet. 

 

Maskinell utrustning kommer i möjligaste mån att återanvändas i den mån intressenter finns. Övrigt 

rivningsmaterial kommer att hanteras så att det i möjligaste mån kan återvinnas. Föroreningsfri betong 

från byggnaderna kommer att återanvändas som fyllnadsmassor. Armeringen lämnas i betongen. 

Fyllnadsmassor av betong kommer att täckas av naturliga fyllnadsmassor. Restfraktioner kommer att 

lämnas till godkänd mottagare för deponering eller förbränning. Se figur 11 och 12 för fotografier. 

 

 
Figur 11. Fotona visar intagshuset och maskinsalen som kommer att rivas. 

 

Utloppskanalen som mynnar ut i Långan behålls i sitt nuvarande skick förutom i direkt anslutning till 

kraftstationen där den återfylls med betong, morän och berg. Massorna ges en släntlutning på 1:2 mot 

den nedanför kvarvarande sträckan av utloppskanalen. Runt utloppskanalen kommer inget staket att 

sättas upp. Kanalen har inte haft någon skyddsstängsling under de drygt 100 år då kraftverket funnits. 

 

9.1.5 Information om övriga rivningsarbeten 

Även om bron nedströms kraftverket och övriga byggnader inom kraftstationsområdet inte utgör en del 

av vattenanläggningen kommer dessa att rivas. Bron kommer att återanvändas på annan plats, se figur 

12.  
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Figur 12. Fotona visar kraftstationen, utloppskanalen och den nedanför liggande bron. 
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10 Alternativ 

I kapitlet redovisas alternativa utföranden. Dessa utföranden bedöms medföra större risker för negativ 

miljöpåverkan än det av Jämtkraft föreslagna alternativet. 0-alternativet är inte aktuellt då Jämtkraft har 

fattat beslut om att utrivning skall ske. De alternativa tillfartsvägarna till överfallsdammen som beskrivs 

är orimliga. Att spara konstruktionsdelar såsom byggnader är inte önskvärt då Jämtkraft har för avsikt att 

återställa området på ett sätt som inte medför framtida underhåll. Att fylla igen utloppskanalen har 

bedömts som orimligt sett ur ett miljö- och resurshushållningsperspektiv. Eftersom åtgärderna tekniskt 

sett är enkla bedöms det alternativ som Jämtkraft bli det alternativ som minst riskerar att medföra negativ 

påverkan i utförandefasen. 

10.1 0 – alternativ 

Nollalternativet innebär att anläggningen lämnas i befintligt skick. Detta är i praktiken omöjligt eftersom 

en mer permanent dämning av intagskanalen då måste byggas. Den befintliga fördämningen med 

Larsenspont är tillfällig och har en begränsad livslängd. Kvarlämnandet av överfallsdammen medför att 

det partiella vandringshindret kvarstår och kommer även framgent att hindra mindre fisk att passera 

överfallsdammen. 

10.2 Reparation och renoveringsåtgärder 

Jämtkraft har sedan 2014 tillstånd att renovera anläggningen och uppföra en ny kraftstation. En 

förutsättning är att en funktionell fiskvandringsväg anläggs enligt den tekniska beskrivningen till ansökan. 

Tid för i anspråkstagande av domen kvarstår formellt till den 23 mars 2022. 

Jämtkraft styrelse har genom beslut den 10 februari 2020 beslutat att anläggningen skall rivas. 

 

10.3 Alternativa rivningsmetoder. 

Nedan redovisas alternativa rivningsåtgärder med direkt koppling till vattenverksamheten. 

 

10.3.1 Överfallsdamm 

Rivning av överfallsdammen förutsätter passage med grävmaskin genom vatten. Det finns alternativ till 

hur maskiner kan ta sig ut till överfallsdammen: 

• Transport med pråm – åtkomst till överfallsdammen är möjlig via pråm. Transport av grävmaskin 

är möjligt med pråm från den högra stranden uppströms anläggningen. Emellertid är området 

strömt och vattnet kommer att succesivt bli grundare ju längre rivningen fortgår. Metoden har 

bedömts alltför osäker med hänsyn till det strömmande vattnet och risken för grundstötning vid 

låg vattennivå.  
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• Etablering från norr – Åtkomst till överfallsdammen är möjlig från norr via skogsbilvägar. Sista 

biten till dammen utgörs av produktiv skogsmark där en cirka 300 meter lång väg kan behöva 

anläggas. Omlastning från bandfordon/dumper måste ske innan vidare vägtransport från 

området kan ske. Förutom nödvändig skogsavverkning kommer anläggandet av vägen att 

medföra en betydande transport av fyllnadsmassor till vägkroppen. Enligt jordartskartan över 

området utgörs jordarten av moränlera och med hänsyn till att viss urgrävning måste ske antas 

fyllnadsbehovet med externa massor var ca 0,5 meter per meter väg. De erforderliga cirka 150 

m3 fyllnadsmassorna har en massa på 300 ton vilket motsvarar cirka 10 tunga transporter á 30 

ton. En etablering från norr skulle även medföra svårigheter att återanvända massorna från 

överfallsdammen som fyllnadsmassor vid igenläggandet av intagskanalen eller som erosions-

skydd. Antalet transporter skulle bli alltför många. Alternativet bedöms orealistiskt ur klimat-, 

kostnads- och resurshushållningshänseende relativt föreslaget alternativ. 

 

10.3.2 Kraftstationsbyggnad 

Delar av kraftstationsbyggnaden kan sparas. Eftersom Jämtkraft avvecklar sin verksamhet har bolaget 

dock inte för avsikt att framgent svara för underhåll och reparationer av byggnaderna. 

 

10.3.3 Utskovs- och utloppskanal 

Utskovs- och utloppskanalen kan i sin helhet fyllas igen med externa jord eller bergmassor. 

Utloppskanalen är nedsprängd mellan en och fyra meter ned i naturligt berg. Att fylla igen kanalen skulle 

medföra ytterliga mer än 160 tunga transporter till området. Beräknat enligt: kanallängd 150 m, bredd 9 

m, medelhöjd 2 m, densitet bergkross 1,8 t/m3 vilket motsvarar cirka 4800 ton. Alternativet bedöms 

orealistiskt ur klimat-, kostnads- och resurshushållningshänseende relativt föreslaget alternativ. 
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11 Miljökonsekvenser 

Nedan beskrivs miljökonsekvenserna av de av Jämtkraft planerade rivningsåtgärderna. Ett förslag till 

kontrollprogram redovisas i bilaga 4. 

11.1 Tillfällig miljöpåverkan vid rivningsarbetena och tills nya jämviktsförhållanden 

uppnåtts 

11.1.1 Grumling och påverkan från anläggningsmaskiner i vattenområdet 

Under rivnings- och återställningsarbetena, främst vid rivningen av överfallsdammen, kommer viss 

grumling att uppstå. Då dammen är uppbyggd av block, sten och betong blir grumlingen relativt 

begränsad och tillfällig.  

Överfallsdammens konstruktion gör att en förhöjd vattennivå uppströms åstadkoms vilket medför en 

sänkning av flödeshastigheten relativt ett fritt strömmande vattendrag. Efter utrivningen kommer således 

flödeshastigheten att öka från en sträcka på cirka 200 meter uppströms överfallsdammen ned till 

densamma. Detta kommer att medföra en tillfälligt ökad sedimenttransport till dess att nya 

jämviktsförhållanden uppnås. Den huvudsakliga sedimenttransporten kommer att ske vid 

högflödessituationer, företrädesvis under vårfloderna de närmast följande åren. 

Den tillfälligt ökade sedimentationstransporten under de timmar på dygnet då rivningsarbeten pågår och 

de därefter följande högflödessituationer medför en tillfälligt högre sedimentationshastighet på platser 

nedströms där sedimentations-/mjukbottnar förekommer.  

Konsekvensen av den tillfälliga grumlingen och den tillfälligt ökade sedimentationshastigheten utgör en 

övergående störning på den akvatiska faunan. Graden av påverkan varierar mellan olika arter och kan 

medföra tillfälliga beteendeförändringar eller tillfälligt ökad dödlighet hos bottenlevande organismer och 

livsstadier som inte kan undfly de tillfälligt ogynnsamma förhållanden som en ökad sedimentering 

medför.  

Vid rivningen av kraftstationen och vid arbeten i utloppskanalen kan grumling lättare uppstå då det 

förekommer finare sediment på botten.  

Oljor från hydrauliska delar på maskiner och smörjfetter kan komma/kommer i kontakt med vatten vid 

passage av vatten ut till överfallsdammen. Ett visst oljedropp kan förekomma från maskiner. 

Skyddsåtgärder 

Betongen i överfallsdammen kommer att avlägsnas i så stora stycken som möjligt för att minimera den. 

Vid arbeten invid kraftstationen kommer grumlingsskärmar av geotextil att anläggas i utloppskanalen. 

För den grumling som uppstår på grund av rivningen i befintligt strömmande vatten och det som skapas 

på grund av rivningen kommer inte grumlingsförebyggande åtgärder vidtas. Att anlägga grumlingsskydd 

i strömmande vatten är komplicerat och riskerar att medföra större negativ påverkan än själva 

rivningsåtgärden. Denna typ av grumling är övergående. 
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För att minimera risken för påverkan från de anläggningsmaskiner som utför arbeten i vattenområdet 

kommer dessa besiktigas dagligen map droppläckage. De grävmaskiner som används för arbetena 

kommer att drivas med miljödiesel och vara försedda med miljöoljor som uppfyller miljökraven enligt 

SS155434 ”miljöanpassad”. Övriga anläggningsfordon kommer att uppfylla kraven för Euroklass 6. 

 

11.1.2 Buller 

Buller från maskiner och lastfordon kommer att uppstå. Ett ökat antal lastfordon kommer under 

entreprenaden att belasta vägarna i området. 

Skyddsåtgärder 

Som ett led i planeringen av åtgärderna samlas redan nu fyllnadsmassor på fastigheten från 

renoveringsarbeten av den intilliggande Landösjödammen. Detta bidrar till att transporterna sprids över 

längre tid vilket ger färre transporter under själva åtgärdsfasen. 

11.1.3 Tillgänglighet 

Under tiden rivningsarbetena pågår kommer tillgängligheten i området att begränsas, den holme som är 

belägen direkt öster om anläggningen kommer inte att vara tillgänglig under en stor del av 

rivningsarbetena. 

Skyddsåtgärder 

Några åtgärder för att säkerställa åtkomst till holmen under arbetets utförande kommer inte att vidtas. 

Denna eventuella olägenhet är övergående. Att anlägga en tillfällig 9 meter lång bro är inte skäligt. 

11.1.4 Klimat 

Åtgärderna medför utsläpp av växthusgaser från anläggnings-, och transportfordon. 

Skyddsåtgärder 

De grävmaskiner som används för arbetena kommer att drivas med miljödiesel. Övriga anläggningsfordon 

kommer att uppfylla kraven för Euroklass 6. 

Ett kontrollprogram för arbetena kommer att upprättas i samråd med Länsstyrelsen för att därigenom 

säkerställa att skydds- och försiktighetsåtgärder håller en hög kvalitet. 

Ett större vattendrag är känsligt för flödesförändringar då det kan påverka viktiga strukturer och 

funktioner som är kännetecknande för naturtypen. På kort sikt medför åtgärden negativ påverkan på 

växtlighet och de organismer som etablerat sig under nuvarande förhållanden. 

11.1.5 Rödlistade arter 

I området förekommer jämtlandsmaskros (Taraxacum crocodes). Arten är rödlistad och tillhör 

hotkategorin Sårbar (VU). Rivningsarbetena kommer att medföra/ kan medföra negativ påverkan om den 
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växer i direkt närhet till byggnader eller på ytor för transporter och uppläggning av rivnings- och 

fyllnadsmassor. 

Skyddsåtgärder 

Inför rivningsarbetena kommer förekomsten av jämtlandsmaskros att inventeras. Om möjligt kommer 

körvägar och upplagsplatser att anpassas för att minska den negativa påverkan som arbetena utgör. 

 

11.2 Långsiktig miljöpåverkan 

I kapitlet nedan följer en kortfattad beskrivning av påverkan på de riksintressen och områdesskydd som 

finns längs Långan i anslutning till Långforsen. 

11.2.1 Hydromorfologi 

Utrivningen av främst överfallsdammen kommer medföra en återställning av Långforsen till en så naturlig 

forssträcka som möjligt. Vattennivån på uppströmssidan vid överfallsdammen bedöms, enligt tidigare 

utredningar, sänkas med cirka 2 meter efter utrivningen. Vattennivån uppströms överfallsdammen 

förväntas påverkas längs en sträcka på cirka 200 meter. Strandlinjen kommer naturligt att söka sig 

närmare djupfåran i forsen. 

Fiskvandring kommer att kunna ske på ett naturligt sätt utan artificiella åtgärder. Livsbetingelserna för 

vattenväxter och vattenlevande organismer kommer strax uppströms och nedströms överfallsdammen 

förändras och i stort sett återgå till de förutsättningar som var rådande på platsen innan 

vattenkraftutbyggnaden. 

Efter utrivningen av överfallsdammen kommer vattenföringen i Långforsen fortsatt att styras av 

överliggande dammar i Långan.  

 

11.2.2 Natura 2000 och miljökvalitetsnormer 

Nedre Långan är utpekat att ingå i nätverket Natura 2000 enligt art och habitatdirektivet. De identifierade 

naturtyper och arter som legat till grund för detta är naturtypen ”Större vattendrag 3210” och ”Utter 

1355”. Åtgärden bedöms inte påverka utter negativt. Bolagets förslag om att lämna utloppskanalen, som 

är ingående i Natura 2000-området, i sitt befintliga skick bidrar till att risken för negativ påverkan på 

Natura 2000-området inte ökar i och med åtgärderna. Tillstånd enligt kap 7 28 a § Miljöbalken är inte 

nödvändigt då det är uppenbart att syftet med det upprättade Natura-2000 området inte påverkas 

negativt av åtgärderna.  

Åtgärden skapar förutsättningar för fiskvandring även för mindre fisk vilket är positivt sett till de 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. Åtgärden i sig innebär inte att god ekologisk status uppnås 

eftersom utrivningen inte påverkar vattenföringen och att övriga vandringshinder i Långan och dess 

biflöden kvarstår. Däremot är åtgärden positiv ur miljöhänseende då åtgärden är ett steg framåt i det 
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arbete som pågår regionalt för att Nedre Långan skall uppnå en gynnsam bevarandestatus och en god 

ekologisk status.  

11.2.3 Riksintresse naturvård 

Nedre Långan är utpekad som riksintresse för naturvården sett till de i området förekommande 

geologiska avsättningarna. Utrivningen har ingen påverkan på detta riksintresse.  

11.2.4 Kulturmiljö  

Utrivningen innebär ingen påverkan på lämningar som fångstgropar och boplatser då sådana inte finns 

invid kraftverket.  

Kraftverksområdet är identifierat som en ”övrig kulturhistorisk lämning”. Ur den aspekten medför 

Jämtkrafts rivning en negativ påverkan på kulturmiljön i området.  

Åtgärder 

Även om anläggningarna rivs kommer utloppskanalen att lämnas som en påminnelse om den verksamhet 

som pågått under mer än 100 år på platsen. Att lämna denna begränsade del gör att framtida 

generationer kan identifiera platsen och den verksamhet som bedrivits. På platsen kommer 

informationsskyltar att sättas upp som informerar om den tidigare verksamheten. 

11.2.5 Riksintresse för kulturmiljövård 

Åtgärden förväntas inte ge någon negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövård eftersom själva 

kraftverksområdet inte är en del av riksintresset.  

11.2.6 Rennäring 

Om renar uppehåller sig i närhet under tiden för rivningsarbetena kommer de att störas. 

Skyddsåtgärder 

Inför rivningsåtgärderna kommer samråd ske med samebyn. 

11.2.7 Rödlistade arter 

Vid en genomgång av de byggnader som skall rivas påträffades inga reden för hussvala (Delichon urbicum) 

De reden som finns är belägna i den tidigare maskinistbostaden som inte kommer att rivas, byggnaden är 

inte en del av vattenanläggningen. 

 

11.3 Övriga överväganden eller miljökonsekvenser 

Förutom de miljökonsekvenser som redovisas ovan, som är de mest uppenbara, har de punkter som 

listas i Miljöbedömningsförordningens §§ 15-19 redovisats och/eller beaktats.  
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11.3.1 Avfall 

Det avfall som uppkommer utgörs i huvudsak av trä och metall från byggnader eller 

dammkonstruktionerna. Huvuddelen av träkonstruktionerna kommer att energiåtervinnas. Det stål som 

finns i byggnader och spont kommer att återvinnas. Utöver dessa huvudfraktioner har en 

byggnadsinventering gjorts av kraftstationen, resultatet framgår i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Avfall som identifierats vid inventeringen av kraftstationsbyggnaden. Avfall markerad med * utgör 

FA (farligt avfall). Samtliga mängder är ungefärliga. Avfallskoder enligt Avfallsförordningen 2011:927 

 

 

12 Avstämning mot miljömål 

12.1 Generationsmålet 

Utrivningen av överfallsdammen ligger i linje med generationsmålets syfte, dvs att ekosystemen i 

möjligaste mån skall återhämta sig inom en generation, biologisk mångfald och naturmiljö skall bevaras 

och främjas. Utrivningen av överfallsdammen i sig medför inte att generationsmålet uppnås för Långan 

men det är ett steg i rätt riktning. Däremot främjas inte den del av generationsmålet som avser 

bevarandet och främjandet av kulturmiljön i området. Anläggningen har ett värde sett ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv. 

 

12.2 Miljökvalitetsmål 

 

• Ett rikt växt- och djurliv 

Utrivningen bidrar till att livsmiljön för djurlivet, främst fiskebestånden, i anslutning till forsen 

värnas. Den mest positiva konsekvensen är att överfallsdammen upphör att vara ett partiellt 

vandringshinder. 
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Levande sjöar och vattendrag 

• Utrivningen är i linje med detta miljömål då den naturliga produktionsförmågan, främst för fisk, 

gynnas. Friluftslivet gynnas genom ökad tillgänglighet längs strandlinjen och genom det förväntat 

bättre fisket som skapas då det vandringshinder som överfallsdammen utgjort är borta. 

 

13 Samlad miljöbedömning 

Sammantaget bedöms åtgärden vara positiv ur ett miljöhänseende. Åtgärden är i linje med Sveriges 

miljömål ”Levande sjöar och vattendrag”. Åtgärderna bidrar till att ekologiskt hållbara variationsrika 

livsmiljöer skapas och bevaras genom att det vandringshinder som överfallsdammen utgör försvinner. 

Den naturlig produktionsförmågan och den biologiska mångfalden gynnas. Åtgärden är i linje med 

Långans bevarandeplan. 

 

Kulturmiljön i området påverkas negativt genom att den vattenkraftsverksamhet som funnits på platsen 

i mer än hundra år försvinner tillsammans med dess anläggningsdelar. Den negativa påverkan på 

kulturmiljön som åtgärderna medför lindras något då utloppskanalen lämnas i sitt nuvarande skick och 

att informationsskyltar kommer att sättas upp som informerar om den tidigare verksamheten på platsen. 

Detta skapar spår i området som för kommande generationer vittnar om den verksamhet som pågått på 

platsen. 
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14 Kompetenser vid upprättande av MKB:n 

Redovisning av den sakkunskap som nyttjats vid framtagande av denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Kravet om sakkunskap i enlighet med Miljöbedömningsförordningens §19 punkt 4 anses vara uppfyllt. 

Den tekniska kompetensen för framarbetandet av åtgärderna finns internt inom Jämtkraft. Sakkunnig 

personal inom dammsäkerhet, underhåll/drift och miljö har samarbetat för att utformningen av de 

planerade åtgärderna skall kunna ske på ett bra och i sammanhanget ändamålsenligt sätt. 

Projekteringen av åtgärderna har utförts av AFRY, BU Hydro Sweden. BU Hydro Sweden, den del av AFRY 

som består av ett hängivet team på cirka 55 specialister som förser kunder med kompetens inom 

dammar, dammsäkerhet, vattenbyggnad, hydraulik & hydrologi, miljöanpassningar inom vattenkraften, 

turbin- och generatorteknik samt kompetens inom el och kontroll. Underlagsmaterial och 

miljöbedömningar har sammanställts och utarbetats i huvudsak av Johan Kjellgren, GEMKON AB. Johan 

är geolog med inriktning mot kvartär- och miljögeologi. Under 15-års tid har han arbetat inom offentlig 

och privat sektor med utredningar, projektledning och fältarbeten i huvudsak relaterat till förorenade 

områden samt tillståndsprocesser enligt 9 och 11 kap MB,  
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1 Översikt  
I kapitlet visas översiktliga flygfoton av Långan i anslutning till Långfors kraftverk. 
 

 

 
Figur 1. Flygfotot visar Långan med kraftverket och överfallsdammen i mitten av fotot. 
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Figur 2. Flygfotot visar Långforsen med kraftverket och överfallsdammen strax ovanför mitten 
av fotot. 

 

 
Figur 3. Strax över mitten på flygfotot är överfallsdammen och kraftstationen synliga. Till vänster 
om kraftstationen och i förgrunden syns ett flertal kringbyggnader såsom förråd, garage och 
maskinistbostad.  
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Figur 4. Flygfotot visar Långan med kraftverket och överfallsdammen i mitten av fotot. Till 
vänster om kraftstationen syns en förrådsbyggnad och söder därom en transformator-
byggnad. 
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Figur 5. Ritningen visar förrättningskartan från 2012 där kraftverksfastigheten, Österulvsås 3:5, framgår. 
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2 Överfallsdamm 
I kapitlet visas foton i huvudsak på överfallsdammen. 

 
Figur 6. Flygfotot visar överfallsdammen som har till funktion att hålla vattenytan höjd och 
därmed skapa goda förutsättningar för vattenavledning till kraftverkets intagskanal. Det 
finns två raserade partier i den vänstra och högra delen av överfallsdammen, Längst ned i 
bilden syns en stenkista som är en flottningsrest. 

 

 
Figur 7. Flygfotot visar överfallsdammen med intagskanalen längst ned i bilden. 
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Figur 8. Flygfotot visar överfallsdammen från nedströmssidan. 

 
 

 
Figur 9. Fotot visar överfallsdammen från höger sida. 
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3 Intagskanal, kröndamm, utskov och kraftstation 
 
 

 
Figur 10. Fotot visar de olika delar av kraftverket. Den torrlagda intagskanalen är synlig mitt i bilden. 
Mellan intagskanalen och Långan sitter en larsenspont. Kröndammen är förstärkt med en larsenspont mot 
intagskanalen. 
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Figur 11. Fotot visar intagskanalen och kröndammen med dess larsenspont. I slutet av intagskanalen finns 
kraftstationen med dess intagsluckor. 
 
 

 
Figur 12. Fotot är taget från kröndammen och visar till vänster den larsenspont som dämmer 
intagskanalen. I mitten syns en stenkista från timmerflottningen på Långan. 
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Figur 13. Fotot är taget från stenkistan och visar larsensponten, där den vänstra halvan är en förstärkning 
av kröndammen och den högra fungerar som dämme av intagskanalen. 
 
 
 

 
Figur 14. Fotot är taget från kraftstationen och visar 
intagskanalen i riktning mot larsensponten och Långan.  
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Figur 15. Fotot visar intagsluckorna. Foto från kröndammen. 

 
 

 
Figur 16. Interiört foto från kraftstationen som visar de båda generatorerna. 
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4 Utlopp 

I kapitlet visas foton från utlopp och utloppskanalen. 
 
 

 
Figur 17. Fotot visar utloppet från kraftstationen till utloppskanalen. 
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Figur 18. Utlopp från kraftstationen till utloppskanalen. Kanalens sidor är på bilden fyra meter höga, 

bredden är 9 meter. 
 

 
Figur 19. Bro nedströms kraftstationen. Kanalens sidor är på bilden fyra meter höga, bredden är 9 meter. 
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Figur 20. Utloppskanalen, Långan skymtar i slutet. 

 

 
Figur 21. Uppströmsvy som visar utloppskanalen. 
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JÄMTKRAFT AB, AVVECKLING AV LÅNGFORS KRAFTVERK I KROKOMS 

KOMMUN 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Med anledning av den förestående ansökan om utrivning av Långfors kraftverk har samråd hållits. 

Samrådet har varit ett gemensamt undersöknings-, och avgränsningssamråd. Ett antal samrådssvar med 

synpunkter har inkommit och kommer i relevanta delar att inarbetas i ansökan. Detta dokument beskriver 

samrådsförfarandet med en redovisning av inkomna synpunkter och kommentarer. Till dokumentet är 

det utskickade samrådsunderlaget bilagt tillsammans med de inkomna synpunkterna i sin helhet. 

 

Samråd har skett genom annonsering i lokalpress och på Jämtkraft.se. Sakägare har uppmanats att 

kontakta samrådsansvariga eller söka ytterligare information på hemsidan Jamtkraft.se. 

 

Samrådsredogörelsen är upprättad av Jämtkraft tillsammans med anlitad konsult. 

 

 

Administrativa uppgifter 

Sökande:  Jämtkraft AB 
Projektansvarig  Susann Handler 
Telefon:  063-149193 
Adress:   Box 394, 831 25 Östersund 
Organisationsnummer 556001-6064 
 

Fastighetsbeteckning: Krokom-Österulvsås 3:5 
Anläggningens koordinater: 7043575, 468983. SWEREF99 TM 
 

Konsult:  Johan Kjellgren, Gemkon AB 
Telefon:  072-7192086 
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1 Beskrivning av samrådet 

Samråd har skett genom annonsering i lokalpress och via information på Jämtkraft.se. Annonsering 

skedde i Länstidningen och Östersundsposten 15 september 2020 och i Jämtlands tidning 17 september 

2020. Samrådet pågick under perioden september- 18 oktober 2020. Sakägare har uppmanats att söka 

ytterligare information på hemsidan eller via kontakt med Johan Kjellgren Gemkon AB eller projektledare 

Susann Handler på Jämtkraft AB. Utskick har skett till expertmyndigheter och andra relevanta 

organisationer. Dessutom har ett antal privatpersoner och lokala organisationer fått ett extra 

informationsbrev tillsänt. Detta utskick baserades på adresslistor från de senaste årens möten om 

kraftverkets eventuella fortlevnad. 

 

I bilaga 1 framgår det samrådsunderlag som varit tillgängligt via Jämtkraft.se eller via utskick. I bilaga 2 

framgår samrådskretsen. 

 

2 Yttranden och inkomna synpunkter 

2.1 Sammanfattning 

Ett flertal väl avvägda synpunkter har inkommit som kommer att inarbetas vid framtagandet av ansökan 

och miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen listar tex ett antal aspekter som bör belysas och 

närboende påpekar förekomsten av den rödlistade arten hussvala. I ett flertal av yttrandena påtalas att 

kulturmiljövärdena i möjligaste mån bör bevaras 

I kapitlet följer en sammanfattning av inkomna synpunkter med kommentarer av sökanden. I bilagorna 

redovisas de inkomna synpunkterna i sin helhet. 

 

2.2 Örjan och Ann-Charlotte Ernehed 

Synpunkter: 

 

 
 

Kommentarer 

Rivning kommer att ske varsamt. Den naturliga forsnacken kommer att återskapas i möjligaste mån. Men 

i och med utrivningen kommer ingen naturlig vattenspegel direkt uppströms dammläget att finnas kvar. 

Jämtkraft har inte för avsikt att behålla den gamla kraftstationsbyggnaden. Uppstädning kommer att ske 

i anslutning till kraftanläggningen. Då det gäller utveckling av området kring Långforsen är detta positivt 
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men är en separat fråga som inte faller inom ramen för tillståndsansökan om utrivning. Synpunkterna i 

sin helhet återfinns i bilaga 3. 

 

2.3 Föreningen Långforsen 

 

Synpunkter 

 

 
 

Kommentarer 

Jämtkraft har för avsikt att riva samtliga byggnader inom området som är kopplade till 

vattenverksamheten. Jämtkraft kommer inte avyttra fastigheten. Då det gäller maskinistbostaden är den 

inte en del av vattenanläggningen och behöver således inte rivas inom ramen för aktuell ansökan. 

Synpunkterna återfinns i sin helhet i bilaga 4.  

 

2.4 Gösta Persson 

 

Synpunkter 

 

 
 

Synpunkterna i sin helhet återfinns i bilaga 5. 

 

Kommentarer 

Det finns många motstående intressen och synpunkter gällande frågan om renoveringen eller rivning. 

Jämtkraft har dock för avsikt att riva vattenanläggningarna vilket medför att vattenspegeln uppströms 

överfallsdammen försvinner. 
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2.5 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Ett initialt informations-/samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen i juni 2020. Länsstyrelsen tillsändes 

därefter det fullödiga samrådsunderlaget som ligger till grund för denna samrådsredogörelse.  

 

Synpunkter 

 

Länsstyrelsen erinrar om hur avgränsningssamrådet bör eller skall genomföras och ger förslag till 

samrådskrets. Vidare informerar Länsstyrelsen om innehållskraven i den miljökonsekvensbeskrivning som 

skall upprättas och specificerar även vad som bör beaktas vid framtagandet av ansökan och 

miljökonsekvensbeskrivningen. Yttrandet i sin helhet återfinns i bilaga 6. 

 

Kommentarer 

Ansökan kommer att utformas i enlighet med Länsstyrelsens råd och synpunkter. 

 

2.6 Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket avstod från att yttra sig i ärendet, se bilaga 7. 

 

2.7 Carl-Göran Palmqvist 

Vid telefonsamtal 14/10 mellan Carl-Göran och Johan Kjellgren, GEMKON AB påtalades vissa felaktigheter 

i samrådsunderlaget. Carl-Göran ombads att inkomma med synpunkter skriftligt för att i möjligaste mån 

undvika eventuella missförstånd. Inkomna synpunkter enligt nedan och i bilaga 8. 

 

Synpunkter 

 

Carl-Göran påtalar i sin skrivelse att det förekommer felaktigheter i samrådsunderlaget gällande 

tillfartsvägar och geografiska förhållanden. 

 

Kommentarer 

Dessa felaktigheter kommer att rättas till i ansökningshandlingarna. 

 

2.8 Gemensamt yttrande från närboende. 

38 personer från närliggande byar har inkommit med gemensamma synpunkter. I bilaga 9 framgår 

yttrandet i sin helhet tillsammans med namnunderskrifter. Synpunkterna sammanfattas enligt nedan: 
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Kommentarer 

 

Allmänt: Felaktigheter som rör tillfartsvägar och geografiska förhållanden kommer att rättas i de 

handlingar som tas fram i och med ansökan. 

Naturmiljö: Den naturmiljö som skapats genom anläggandet av överfallsdammen har ett värde och 

har skapat förutsättningar som gynnat vissa organismer och växter. Jämtkraft har en 

förståelse för att det i vissa avseenden sker en negativ påverkan i och med rivningen av 

överfallsdammen men anser att återställandet till en så naturlig forssträcka som möjligt 

bör eftersträvas. 

Kulturmiljö: Då det gäller kraftstationen och dess tillhörande byggnader har Jämkraft för avsikt att 

riva dessa. Jämtkrafts kärnverksamhet är värme- och kraftproduktion och bolaget har inte 

för avsikt att underhålla och bibehålla anläggningar utan koppling till bolagets pågående 

kärnverksamheter. Ur ett kulturmiljöperspektiv innebär rivandet av kraftstationen en 

negativ påverkan. Delar av området kommer ändå att ha spår av den tidigare 

verksamheten eftersom utloppskanalen och i möjligaste mån grundmurar av sten 

kvarlämnas tillsammans med informationsskyltar. Bolaget har inte för avsikt att, inom 

ramen för tillståndsansökan, utföra röjning av sly eller andra vårdande åtgärder på 

områden som inte direkt berörs av rivningsarbetena. Den förekommande hussvalan är 

rödlistad enligt IUCN och kommer mycket riktigt att påverkas negativt av rivningarna, 

detta kommer att beskrivas i de kommande ansökningshandlingarna.  

Utloppskanal: Bron över utloppskanalen kommer att tas bort och återanvändas på annan plats, 

”holmen” kommer även fortsatt vara tillgänglig till fots via läget för nuvarande 

stationsbyggnad där utfyllnad kommer att ske. Utloppskanalen nedanför kraftstationen 

kommer inte att fyllas igen. 

 

2.9 Älvräddarna 

Synpunkter 

Ävräddarna välkomnar beslutet att anläggningen skall rivas ut. Organisationen är av åsikten att 

utloppskanalen skall fyllas igen av säkerhetsskäl. Älvräddarna anser att Jämtkraft bör vara öppen för 

samtal om att bevara vissa byggnader av kulturmiljöskäl. Se bilaga 10 för fullständigt yttrande. 

 

Kommentarer 
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Utloppskanalen är nedsprängd mellan en och fyra meter ned i naturligt berg. Utloppskanalen har 

varit utan skyddsstaket i mer än 100 år och kanalen bör även framgent kunna vara utan 

skyddsåtgärder. Att fylla igen kanalen skulle medföra ytterliga cirka 80 tunga transporter till området. 

Beräknat enligt: kanallängd 150 m, bredd 9 m, medelhöjd 2 m, densitet bergkross 1,8 t/m3. Lastbil 

med släp väger cirka 60 ton.  
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JÄMTKRAFT AB, SAMRÅD GÄLLANDE AVVECKLING AV LÅNGFORS 

KRAFTVERK I KROKOMS KOMMUN 

 

Tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för utrivning av vattenanläggning. 

Långfors kraftverk byggdes 1918. Anläggningen har inte producerat el sedan 2010. Jämtkraft har beslutat 

att avveckla kraftverket med dess tillhörande anläggningsdelar. 

 

Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd med berörda sakägare. Syftet med samråd är att 

samla in synpunkter från sakägare så att utformningen av ansökan blir så bra som möjligt och att den 

miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram innehåller de miljöaspekter som bör belysas.  
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1 Bakgrund 

Långfors kraftverk är beläget längs med Långan i Krokoms kommun på fastigheten Österulvsås 3:5, 

cirka 7 km nedströms Landösjön. Se figur 1 nedan för lokalisering. Den befintliga kraftstationen 

uppfördes 1918 av Långfors Kraftaktiebolag, idag ägs kraftverket av Jämtkraft AB. 

Anläggningen har inte producerat el sedan 2010. Beslut har fattats om att avveckla kraftverket med 

tillhörande delar kopplat till vattenanläggningen. Åtgärderna kommer att innebära rivning och 

återställning till så naturliga förhållanden som är möjligt/rimligt. 

 
Figur 1. Kartorna visar Långforsens läge. © Lantmäteriet, Metria, MMS2014/06023. 
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2 Samrådet 

Detta samrådsmaterial utgör avgränsningssamråd i syfte att beskriva åtgärden, den förutsedda 

miljöpåverkan och att samla in synpunkter så att ansökan till miljödomstolen med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för 

tillståndsprövningen. Ett initialt samråd har skett med Länsstyrelsen i Jämtlands län men eftersom 

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

en betydande miljöpåverkan har något egentligt undersökningssamråd inte skett. 

Med hänsyn till den pågående pandemin sker samrådet ske utan allmänna möten. 

På Jämtkrafts hemsida www.jamtkraft.se/langforsen kommer frågor och svar som rör åtgärderna att 

läggas ut löpande. 

Har du frågor eller vill ha materialet i pappersform vänligen kontakta i första hand: 
 
Johan Kjellgren, GEMKON AB 
via e-post langforsen@gemkon.se eller telefon 072 7192086 

 
Det går också bra att kontakta projektledare på Jämtkraft: 
Susann Handler 
Via e-post susann.handler@jamtkraft.se eller telefon 063 149193 
 
Har du synpunkter som du vill att vi skall beakta i miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan till 
miljödomstolen vill vi ha dessa skriftligt senast 18:e oktober. Skicka dessa i sådana fall till: 
langforsen@gemkon.se 
Eller via post till: 

Gemkon AB 
Strandvägen 28  
837 31 Järpen 
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3 Gällande tillstånd 

Jämtkraft AB:s tillstånd till kraftproduktion i Långforsen meddelades i ett utslag av Undersåkers och 

Offerdals tingslags häradsrätt den 7 augusti 1918. Tillståndet avser anläggandet av:”...elektrisk 

kraftstation vid Långforsen i Offerdals socken, samt för sådant ändamål komma att i vattenfallet och 

dess strandområden – företaga erforderliga byggnader och dämning för tillgodogörandet av behövlig 

vattenkraft…” 

Av rättens protokoll med bifogade ritningar och yttrande av den sakkunnige framgår också att 

tillståndet omfattar dämningsrätt till 1,5 meter över turbinaxeln och att en järndubb inhuggits i 

intagets högra betongpelare strax under ifrågavarande höjd. Dammen beskrevs i ritningar 

upprättade av rättens sakkunnige. Även utloppskanalen finns beskriven. Tillståndet anger inga 

bestämmelser för intag eller tappning. 

Jämtkraft AB har enligt dom 2014-08-27 i mål M 1601-13 vid Östersunds tingsrätt erhållit tillstånd 

för att utföra bl. a. reparation och renoveringsarbeten. Domen fastställdes sedermera av Svea 

Hovrätt (M8255-14). Saken har ej upptagits till prövning av Högsta Domstolen genom beslut den 23 

mars 2017  (3680-15). Detta tillstånd har ej tagits i anspråk. Tid för i anspråkstagande kvarstår 

formellt till den 23 mars 2022. 

 

4 Beskrivning av kraftverket 

Kraftverket som är beläget i Långan mellan Landösjön och Indalsälven nås från två håll, från nord-

väst från väg 340 och syd-ost från väg 339. Närmaste samhällen är Långan och Landön. Se figur 2 

nedan. 

Kraftverket nyttjar en fallhöjd på c:a 6 m och är utrustad med två francisturbiner med en 

sammanlagd effekt av 360 kW. Utbyggnadsvattenföringen är 8 m3/s (maximal slukförmåga i 

stationen är 10 m3/s) och normalårsproduktionen när stationen var i drift uppgick till cirka 2 GWh.  

På grund av den segdragna rättsprocessen gällande reparation och renovering av anläggningen har 

tillfälliga betongförstärkningar och dämmen genom spontning anlagts för att upprätthålla 

dammsäkerheten. 

Anläggningen har dammklass U enligt Miljöbalken och E enligt energiföretagens riktlinjer för 

dammsäkerhet. Dessa klassningar betyder att en skada på anläggningen bedöms ge en liten påverkan 

ur samhällelig synpunkt. 
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Figur 2. Kartan visar läget för Långfors kraftverk med tillfartsvägar. 

I bilaga 1 finns foton som visar de olika delarna av kraftverksområdet. Läsaren kan med fördel studera 

bilaga 1 innan vidare läsning. 

I kraftverkssammanhang anges vänster och höger utifrån strömningsriktningen. 

I de följande kapitlen beskrivs de olika anläggningsdelarna vilka i huvudsak består av: 

1. över Långan en cirka 80 m lång överfallsdamm. 

2. en cirka 65 m lång stenkista i anslutning till den högra sidan av intagskanalen. Stenkistan är en 

lämning efter den tidigare flottningen i Långan. Konstruktionen är egentligen inte en del av den 

aktuella vattenanläggningen. 

3. intagskanal med en cirka 40 m lång kröndamm av stenkistor som på senare år tillfälligt har 

förstärkts med betong och stålspont. 

4. kraftstation med intagshus och maskinsal. 

5. en cirka 150 m lång, rak utloppskanal. 

6. ett antal olika kringbyggnader och konstruktioner. 
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I figur 3 nedan framgår anläggningsdelarna 1-5 som anges i uppräkningen ovan. 

 

 
Figur 3. Flygbilden visar de huvudsakliga anläggningsdelarna som är kopplade till kraftproduktionen. 

 

4.1 Överfallsdamm 

Dammen är byggd för att dämma 1,5 m över nivån på turbinaxeln. Krönet för de delar som inte är raserade 

ligger i genomsnitt på +301,70 (RH00), enligt gällande vattendom. Dammen är en ca 80 meter lång 

överfallsdamm. Dammen byggdes ursprungligen som ett skibord men har genom åren förändrats. Enligt 

dokument från 1948 byggdes dammen om och konstruerades som en stenkistedamm med sten i grövre 

fraktioner, träkonstruktionen finns numera inte kvar. Längs ca 58 meter av dammen från vänster finns 
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istället en stödmur av betong. Den högra delen av överfallsdammen har tidigare varit försedd med en 

luckkonstruktion av trä. Mot den vänstra stranden har en numera raserad fisktrappa funnits. Se figur 4 

nedan för skisser av överfallsdammens uppbyggnad. I figur 5 framgår överfallsdammens olika delar på en 

flygbild. 

 
Figur 4. Skisserna visar ursprungshandlingarfrån olika skeden av anläggningens uppbyggnad. Anläggningen har genom 

åren anpassats. Den exakta uppbyggnaden är oklar. Vid rivningsarbetena kommer utförande dokumenteras.  
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Figur 5, flygbilden visar överfallsdammen med dess olika delar. 

4.2 Stenkista - flottningsrest 

En stenkista finns på Långans högra sida strax uppströms kraftstationen. Stenkistan är en lämning efter 

flottningen. Den fyller idag ingen funktion kopplat till kraftproduktionen, se figur 6 för läge. 

 

4.3 Kröndamm, intagskanal och utskov 

En 40 m lång kröndamm, ursprungligen av träspont, på vänster sida om intagskanalen styr in vattnet till 

kraftstationen. I samband med reparationer 2006 då kröndammen förstärktes med Larsen-spont fylldes 

grusmassor mellan sponten och träkonstruktionen och konstruktionen pågjöts med armerad betong. 

Intagskanalen är i dag avstängd med larsenspont så att inget vatten kan nå kraftstationen. Kröndammen 

var tidigare försedd med en liten utskovslucka av trä. Den tidigare utskovskanalen mynnar i Långan ca 50 

meter till vänster om kraftstationen. Se figur 6 för beskrivningar. 

 

 
Figur 6. Flygfotot visar Stenkista från flottningen, intagskanal, kröndamm och utskov. 
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4.4 Kraftstation, utloppskanal och övriga byggnader 

Kraftstationen består av två sammanbyggda delar, maskinsal och intagshus. I maskinsalen finns 2 

generatorer samt el- och kontrollutrustning, i intagshuset finns de två turbinerna. Då vattnet passerat 

genom kraftstationen följer det en cirka 150 m lång rak utloppskanal som mynnar ut i Långan. 

Utloppskanalen är cirka 9 meter bred och är med hänsyn till bergytans variation nedsprängd 1-4 meter. 

Se figur 7 nedan. 

På fastigheten finns ett antal andra byggnader, maskinistbostad, uthus och garage mm. Dessa byggnader 

har ingen direkt koppling till vattenanläggningen. 

 
Figur 7. Flygfotot visar kraftstationen, utloppskanalen och en bro över kanalen. 
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5 Långan 

Långan är ett biflöde till Indalsälven och har sina källflöden i Offerdalsfjällen i nordvästra Jämtland. På sin 

väg mot Indalsälven rinner Långan genom flera sjöar innan ån mynnar ut i Indalsälven vid Litsnäset. 

Långfors kraftverk är beläget mellan Landösjön och Litsnäset. I Långan har det sedan 1940-talet uppförts 

ett antal årsregleringsmagasin. Av dessa kan nämnas Korsvattnet, Burvattnet, Mjölkvattnet och 

Landösjön. Se figurerna 1 och 8 för kartor. 

Vid Långfors kraftverk bestäms vattenföringen till stor del av tappningen från regleringsdammen i 

Landösjön, där minimitappningen under perioden 1 juni till 30 september är fastställd till 15 m3/s 

och uppgår övrig tid på året till 4,4 m3/s. Utöver tappningen från Landösjön tillkommer lokal 

tillrinning till Långforsen främst från Åkerån (uppströms Långforsen) 

Längs med Nedre Långan finns förutom Långforsen ett flertal ytterligare partier med forsar, 

däribland Kvarnforsen, Djupedeforsen, Lillforsen och Klöstaforsen. Av strömfallen i Nedre Långan är 

endast Långforsen utbyggd. 

Årsmedelvattenföringen (MQ) i Långan vid överfallsdammen vid Långfors kraftverk är ca 40 m3/s 

(SMHIs Hypemodell, data från vattenweb 2020-05-26). 

5.1 Miljökvalitetsnormer 

En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt. 

Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten och grundvatten. Syftet med normerna är att 

säkra Sveriges vattenkvalitet. 

Överfallsdammen utgör gränsen mellan två vattenförekomster. Sträckan Landösjön ner till 

kraftverket utgör vattenförekomsten ID(EU_CD) SE704840-142687 Sträckan från kraftverket ned till 

utloppet i Indalsälven utgör vattenförekomsten ID(EU_CD) SE703476-143787, se figur 8. 
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Figur 8. Kartan visar Långans vattenförekomster i anslutning till Långfors kraftverk. Långan ovan Långfors 

har ID SE704840-412687, nedan har ID SE703476-14387. Den aktuella delen av Långan börjar i norr vid 

utloppet av Landösjön och mynnar nedströms i Indalsälven vid Litsnäset. 

 

De båda vattenförekomsterna har otillfredsställande ekologisk status enligt klassificeringen av 

ytvatten. Vilket är kopplat till bland annat förekomst av vandringshinder där regleringsdammen vid 

Landösjön och flera vägövergångar inkluderat 1 km av biflödena utgör totala vandringshinder. 

Vattendraget är negativt påverkat av flottningsrester såväl som vattenkraft. Fiskpopulationen är 

bedömd som skadad1. Överfallsdammen vid Långforsen utgör ett partiellt vandringshinder där 

endast större fisk har bedömts kunna vandra.  

Den kemiska statusen är god undantaget kvicksilver och bromerade difenyler (inget vattendrag i 

Sverige anses uppfylla god status då det gäller dessa ämnen som härrör i huvudsak från atmosfärisk 

deposition) 

Det miljökvalitetskrav som gäller för båda vattenförekomsterna är att de ska uppvisa god ekologisk 

status år 2021. 

 

 
1 Uppgifterna från VISS 2020-06-01 redovisas förenklat. De båda vattenförekomsterna har i VISS bedömts lite 
olika då det gäller enskilda parametrar men slutsumman blir densamma. 
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5.2 Klimat 

I kapitlet ges en kortfattad sammanfattning av de förväntade klimatförändringarna inom Långans 

tillrinningsområde.  

FN:s klimatpanel använder olika scenarier för att beräkna framtida klimatförändringar, så kallade 

RCP:er ” Representative Concentration Pathways”. Användningen av RCP:erna syftar till att ge 

information om klimatförändringarna vid olika halter av växthusgaser i atmosfären.  

Forskarvärlden har lagt fokus på scenarierna RCP 4,5 och RCP 8,5 då de täcker in en stor 

variationsbredd avseende framtida utveckling av klimatet. De möjliggör också jämförelser mellan 

effekterna av en framtid med höga utsläpp och en med utsläppsbegränsningar. SMHI har därför 

använt dessa två scenarier i de länsvisa klimatanalyser som publicerades 2015. 

Enligt analyserna förväntas den totala dygnsmedeltillrinningen med en återkomsttid på 10-år 

förändras inom ett spann på -5 – 15 % beroende på scenario och vilken del av tillrinningsområdet till 

Långan som avses. Den procentuella förändringen relateras till medelvärdet för referensperioden 1963-

1992. SMHI:s analyser ger en uppfattning om hur relativt vanliga högflöden kommer att öka eller minska 

och var det sker.  Den största ökningen förväntas inom fjällområdet i de övre delarna av 

tillrinningsområdet.  

På samma sätt förväntas den totala dygnsmedeltillrinningen med en återkomsttid på 100-år förändras 

inom ett spann på -5 – 15 % jämfört med referensperioden 1963-1992. 

 

6 Riksintressen och andra områdesskydd 

I kapitlet nedan följer en kortfattad beskrivning av de riksintressen och områdesskydd som finns längs 

Långan i anslutning till Långforsen. 

6.1 Natura 2000 

Nedre Långan är utpekat att ingå i nätverket Natura 2000 enligt art och habitatdirektivet. De identifierade 

naturtyper och arter som legat till grund för detta är naturtypen ”Större vattendrag 3210” och ”Utter 

1355”. 

Omvänd vattenföring med stora vinterflöden och reducerad vårflod, vandringshinder i huvudfåran och i 

biflöden samt kraftigt påverkad konnektivitet i sidled som medför att svämplan inte översvämmas gör att 

de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna inte uppnår god ekologisk status. Därmed uppnås inte idag 

gynnsam bevarandestatus för naturtypen Större vattendrag (3210). 

I den svenska rödlistan förs uttern till kategorin Nära hotad (NT). Sett ur Natura 2000-synvinkel klassas 

artens bevarandestatus nationellt som ogynnsam, men har på senare år uppvisat en positiv trend. Utter 

finns etablerad i Långan. Några detaljerade kvantitativa inventeringar är dock inte genomförda. 

  

Bilaga 1



 

Långfors kraftverk – Samrådsunderlag 16(25) 2020-09-07 
 

 

6.2 Riksintresse naturvård 

Nedre Långan är utpekad som riksintresse för naturvården sett till de i området förekommande 

geologiska avsättningarna. Riksintressebestämmelserna i miljöbalkens tredje kapitel anger att 

områden av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

6.3 Miljöbalken 4 kap 6 § 

Nedre Långan är skyddad mot vattenkraftsutbyggnad enligt miljöbalken 4 kap. 6 §. 

6.4 Kulturmiljö  

Invid Långfors finns ett flertal kulturhistoriska lämningar som fångstgropar och boplatser. Även 

Långfors kraftverk med dess tillhörande delar har identifierats som kulturhistoriska lämningar av 

Riksantikvarieämbetet. 

6.5 Riksintresse för kulturmiljövård 

Nedre Långan är utpekat som riksintresseområde för kulturmiljövård (Z24). Området har fångstmiljöer 

av stort vetenskapligt värde i skogslandet längs nedre delen av Långan och dess biflöden Åkerån och 

Gysån. 

6.6 Rennäring 

Området är beläget inom Jovnevaerie sameby och har av Sametinget beslutats utgöra kärnområde och 

riksintresse för rennäringen. 

 

7 Beskrivning av rivningsåtgärder  

Rivningsåtgärderna av Långfors kraftverk beräknas starta 2021, om tillstånd för utrivning givits, och 

arbetena förväntas ta ca 6 månader. I kapitel 6.1 redovisas de planerade rivningsåtgärderna. I kapitel 6.2 

redovisas alternativ. 

 

7.1 Planerade rivningsåtgärder 

I kapitlet redovisas de planerade rivningsåtgärderna. 

7.1.1 Överfallsdammen 

Överfallsdammen kommer att rivas, arbetet kommer utföras med grävmaskin under lågvatten-

förhållanden. För etableringen av grävmaskinen kommer en pråm att användas. Grävmaskinen kommer 

att stå på överfallsdammen och börja rivningen på vänster sidan för att sedan succesivt fortsätta rivningen 

mot höger sida av överfallsdammen. Rivningen av den sista biten kommer att ske från land. De naturliga 

stenarna och blocken från konstruktionen kommer att återanvändas vid anläggningen av erosionsskydd 

vid intagskanalen och för fyllnad av intagskanalen, se figur 10 nedan. Armerad betong används som 

återfyllnadsmassor i den tidigare intagskanalen och täcks med naturliga massor. Eventuella stag/bultar 
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som använts för att fästa betongkonstruktioner i berggrunden kommer att kapas så nära bergytan som 

möjligt. 

 

Delar av befintliga naturstenar och block lämnas kvar för att återskapa en så ursprunglig forssträcka som 

möjligt. En gammal fisktrappa i trä på vänstra sidan kommer också att rivas då den inte har någon 

funktion. Se figur 9. 

 

Rivningsarbetet av dammen kommer att anpassas till vattenföringen i Långan. Rivningen av dammen 

bedöms kunna genomföras under cirka 2 till 3 månader. Maskinerna står på överfallsdammen medan den 

successivt rivs. 

 

 
Figur 9. Bilden visar överfallsdammen. Till höger Långan, uppåt i bild syns Gysån. Rivningen är tänkt att börja 

från vänster sida (högst upp i bilden) Överfallsdammen rivs successivt mot höger sida. Rivningsmaterialet 

återanvänds vid intagskanalen som fyllnadsmassor och erosionsskydd. Utläggning av natursten från 

konstruktionen kommer att ske i vattendraget för att skapa en så naturlig forssträcka som möjligt. 
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7.1.2 Stenkista – flottningsrest 

Inklädnaden av stockar avlägsnas och stenfyllnaden lämnas. Vid behov kommer anläggande av 

förstärkningar eller erosionsskydd ske, se figur 10. 

 

7.1.3 Intagsområde med kröndamm och utskov 

Intagskanalen fylls igen. Utanför sponten mot Långan anläggs ett erosionsskydd av massor från 

överfallsdammen. Överdelen av sponten kapas innan den fylls över av naturliga jord- och bergmassor. 

Sponten tillsammans med den igenfyllda intagskanalen fungerar som ett mothåll för erosionsskyddet. 

Sponten mot kröndammen kapas och täcks med naturliga berg- och jordmassor. Stenkistorna i 

kröndammen tillsammans med den pågjutna betongen rivs och/eller överfylls och ges en naturlig 

övergång mot omgivande naturlig mark. Längst ut på kröndammen avlägsnas sponten, delar av betongen 

och de yttre stenkistorna helt så att en mer naturlig strandlinje skapas. Fyllnadsmaterial tas ifrån 

närliggande täkt för att minimera miljöpåverkan. Se figur 10.  

Utskovskanalen bedöms inte vara i behov av åtgärder. 

 
Figur10. Flygbilden visar rivningsåtgärder vid intaget. Grönt område visar läget för erosionsskyddet. 

Rött visar den del av kröndammen som avlägsnas. Blått fält visar inloppskanalen som fylls med 

fyllnadsmassor.  
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7.1.4 Kraftstationen och utloppskanal 

Kraftstationen med maskinell utrustning och övriga inventarier kommer att rivas i torrhet. Rivningen av 

kraftstationen kommer att föregås av en inventering av miljöfarliga byggnadsmaterial för att säkerställa 

att samtliga delar omhändertas på rätt sätt. 

 

Maskinell utrustning kommer i möjligaste mån att återanvändas i den mån intressenter finns. Övrigt 

rivningsmaterial kommer att hanteras så att det i möjligaste mån kan återvinnas. Föroreningsfri betong 

från byggnaderna kommer att återanvändas som fyllnadsmassor. Armeringen lämnas i betongen. 

Fyllnadsmassor av betong kommer att täckas av naturliga fyllnadsmassor. Restfraktioner kommer att 

lämnas till godkänd mottagare för deponering eller förbränning. Se figur 11 och 12 för fotografier. 

 

 
Figur 11. Fotona visar intagshuset och maskinsalen som kommer att rivas. 

 

Utloppskanalen som mynnar ut i Långan behålls i sitt nuvarande skick förutom i direkt anslutning till 

kraftstationen där den återfylls med betong, morän och berg. Massorna ges en släntlutning på 1:2 mot 

den nedanför kvarvarande sträckan av utloppskanalen. Runt utloppskanalen kommer inget staket att 

sättas upp. Kanalen har inte haft någon skyddsstängsling under de drygt 100 år då kraftverket funnits. 

 

7.1.5 Information om övriga rivningsarbeten 

Även om bron nedströms kraftverket och övriga byggnader inte utgör en del av vattenanläggningen 

kommer dessa att rivas. Bron kommer att återanvändas på annan plats, se figur 12.  

 

7.2 Alternativa rivningsåtgärder. 

Nedan redovisas alternativa rivningsåtgärder med direkt koppling till vattenverksamheten. 

 

7.2.1 Stenkista-flottningsrest. 

Stenkistan vid intagskanalen utgör egentligen ingen del av anläggningen utan är en rest från flottningen 

längs Långan. Stenkistan kan lämnas i befintligt skick som en påminnelse om den flottningsaktivitet som 

pågått under 1900-talet. 
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7.2.2 Kraftstationsbyggnad 

Delar av kraftstationsbyggnaden kan sparas. Eftersom Jämtkraft avvecklar sin verksamhet har bolaget 

dock inte för avsikt att framgent svara för underhåll och reparationer av byggnaderna. 

 

7.2.3 Utskovs- och utloppskanal 

Utskovs- och utloppskanalen kan i sin helhet fyllas igen med externa jord eller bergmassor. 

 

 

 
Figur 12. Fotona visar kraftstationen, utloppskanalen och den nedanför liggande bron. 
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8 Förutsedd miljöpåverkan och kulturmiljöpåverkan 

Nedan beskrivs den förutsedda miljöpåverkan utifrån de av Jämtkraft planerade rivningsåtgärder.  

8.1 Tillfällig miljöpåverkan vid rivningsarbetena och skyddsåtgärder 

Under rivnings- och återställningsarbetena, främst vid rivningen av överfallsdammen, kommer viss 

grumling att uppstå. Då dammen är uppbyggd av block, sten och betong blir grumlingen relativt 

begränsad och tillfällig. Betongen i överfallsdammen kommer att avlägsnas i så stora stycken som möjligt 

för att minimera den grumling som uppstår då betongen sönderdelas med hydraulhammare. Att anlägga 

grumlingsskydd i strömmande vatten är komplicerat och riskerar att medföra större negativ påverkan än 

själva rivningsåtgärden.  

Vid rivningen av kraftstationen och vid arbeten i utloppskanalen kan grumling lättare uppstå då det 

förekommer finare sediment på botten. Vid arbeten invid kraftstationen kommer grumlingsskärmar av 

geotextil att anläggas i utloppskanalen. 

För att minimera risken för påverkan från de anläggningsmaskiner som utför arbeten i vattenområdet 

kommer dessa besiktigas dagligen map droppläckage. Samtliga maskiner som arbetar i vattenområdet 

kommer att minst uppfylla Euro VI och drivas med HVO eller liknande. Hydrauloljor kommer att vara 

miljöklassade. 

Buller från maskiner och lastfordon kommer att uppstå. Ett ökat antal lastfordon kommer under 

entreprenaden att belasta vägarna i området, framför allt genom de närbelägna byarna Långan och 

Landön. Som ett led i planeringen av åtgärderna samlas redan nu fyllnadsmassor på fastigheten från 

renoveringsarbeten av den intilliggande Landösjödammen. Detta bidrar till att transporterna sprids över 

längre tid vilket ger färre transporter under själva åtgärdsfasen. 

Ett kontrollprogram för arbetena kommer att upprättas i samråd med Länsstyrelsen för att därigenom 

säkerställa att skydds- och försiktighetsåtgärder håller en hög kvalitet. 

Ett större vattendrag är känsligt för flödesförändringar då det kan påverka viktiga strukturer och 

funktioner som är kännetecknande för naturtypen. På kort sikt medför åtgärden negativ påverkan på 

växtlighet och de organismer som etablerat sig under nuvarande förhållanden. 

 

8.2 Långsiktig miljöpåverkan 

Utrivningen av främst överfallsdammen kommer medföra en återställning av Långforsen till en så naturlig 

forssträcka som möjligt. Vattennivån vid överfallsdammen bedöms sänkas med cirka 2 meter efter 

utrivningen enligt tidigare utredningar. Vattennivån uppströms överfallsdammen förväntas påverkas 

längs en sträcka på cirka 400 meter. Strandlinjen kommer naturligt att söka sig närmare djupfåran i forsen. 

Fiskvandring kommer att kunna ske på ett naturligt sätt utan artificiella åtgärder. Livsbetingelserna för 

vattenväxter och vattenlevande organismer kommer strax uppströms och nedströms överfallsdammen 

förändras och i stort sett återgå till de förutsättningar som var rådande på platsen innan 

vattenkraftutbyggnaden. 
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Efter utrivningen av överfallsdammen kommer vattenföringen i Långforsen fortsatt att styras av 

överliggande dammar i Långan.  

 

Utrivningen av överfallsdammen medför inte att en gynnsam bevarandestatus för naturtypen ”större 

vattendrag (3210)” uppnås eftersom Långan är kraftigt påverkad av andra konstruktioner. Detsamma 

gäller för uppfyllandet av miljökvalitetsmålen avseende god ekologisk status. Däremot är åtgärden positiv 

ur miljöhänseende då åtgärden är ett steg framåt i det arbete som pågår regionalt för att Nedre Långan 

skall uppnå en gynnsam bevarandestatus och en god ekologisk status. 

 

Rennäringen bedöms inte påverkas. 

 

8.3 Påverkan på kulturmiljön 

Åtgärden förväntas inte ge någon negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövård. Då själva 

kraftverksområdet inte är en del av riksintresset.  

Kraftverksområdet är identifierat som en ”övrig kulturhistorisk lämning”. Ur den aspekten medför 

Jämtkrafts rivning en negativ påverkan ur ett kulturhistoriskt hänseende. Även om anläggningarna 

tillsammans med stenkistan från timmerflottningen rivs kommer dock vissa stödmurar av natursten samt 

utloppskanalen att lämnas som en påminnelse om den verksamhet som pågått under mer än 100 år på 

platsen. Att lämna dessa begränsade delar gör att framtida generationer kan identifiera platsen och den 

verksamhet som bedrivits. På platsen kommer informationsskyltar att sättas upp som informerar om den 

tidigare verksamheten. 

8.4 Samlad miljöbedömning 

Sammantaget bedöms åtgärden vara positiv ur ett miljöhänseende. Utrivningen av överfallsdammen är 

ett steg i riktning mot uppfyllandet av gällande miljökvalitetsnormer för nedre Långan. 

 

Åtgärden är i linje med Sveriges miljömål ”Levande sjöar och vattendrag”. Åtgärderna bidrar till att 

ekologiskt hållbara variationsrika livsmiljöer skapas och bevaras. Den naturlig produktionsförmågan och 

den biologiska mångfalden gynnas. Åtgärden är i linje med Långans bevarandeplan.  

 

9 Icke betydande eller betydande miljöpåverkan? 

Även om åtgärden är liten och risken för negativ påverkan av åtgärden är liten drivs tillståndsarbetet och 

upprättandet av MKBn som om åtgärden ger en betydande miljöpåverkan, främst på grund av 

ansökningstekniska skäl men även då Långfors kraftverks vara eller icke vara har rönt ett stort intresse 

inom hela landet. Detta medför att samrådskretsen vidgas och fler intressenter ges därmed möjlighet att 

ge synpunkter. 
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10 Huvudsakligt innehåll i MKB 

MKB:n bör avgränsas för att uppnå en lämplig omfattning och detaljeringsgrad. MKB:n bör kunna 

utformas som ”en liten MKB” eftersom åtgärderna i vatten är begränsade och inte bedöms förorsaka 

negativa konsekvenser av betydelse. 

Innehåll: 

• Beskrivning av verksamheten 

• Beskrivning av Långån 

Miljöfaktorer som tas upp till bedömning föreslås i huvudsak vara 

• Vattenmiljö 

• Fysisk påverkan 

• I Miljökonsekvensbeskrivningen berörs vidare även: Påverkan på skyddade områden och 

riksintresseområden, effekter på uppfyllelsen av berörda miljökvalitetsmål och 

miljökvalitetsnormer för vatten. Klimatpåverkan. Hushållning med naturresurser. 
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12 Kompetenser 

Den tekniska kompetensen för framarbetandet av åtgärderna finns internt inom Jämtkraft. 

Sakkunnig personal inom dammsäkerhet, underhåll/drift och miljö har samarbetat för att 

utformningen av de planerade åtgärderna skall kunna ske på ett bra och i sammanhanget 

ändamålsenligt sätt. 

Underlagsmaterial och miljöbedömningar har sammanställts och utarbetats i huvudsak av Johan 

Kjellgren, GEMKON AB. Johan är geolog med inriktning mot kvartär- och miljögeologi. Under 15-års 

tid har han arbetat inom offentlig och privat sektor med utredningar, projektledning och fältarbeten 

i huvudsak relaterat till förorenade områden samt tillståndsprocesser enligt 9 och 11 kap MB, 

miljöfarliga verksamheter. 
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1 Översikt  
I kapitlet visas översiktliga flygfoton av Långan i anslutning till Långfors kraftverk. 
 

 

 
Figur 1. Flygfotot visar Långan med kraftverket och överfallsdammen i mitten av fotot. 
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Figur 2. Flygfotot visar Långforsen med kraftverket och överfallsdammen strax ovanför mitten 
av fotot. 

 

 
Figur 3. Strax över mitten på flygfotot är överfallsdammen och kraftstationen synliga. Till vänster 
om kraftstationen och i förgrunden syns ett flertal kringbyggnader såsom förråd, garage och 
maskinistbostad. Samtliga byggnader kommer att rivas. 

 
 

Bilaga 1



4(14) 
 

 
Figur 4. Flygfotot visar Långan med kraftverket och överfallsdammen i mitten av fotot. Till 
vänster om kraftstationen syns en förrådsbyggnad och söder därom en transformator-
byggnad. 
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Figur 5. Ritningen visar förrättningskartan från 2012 där kraftverksfastigheten, Österulsås 3:5, framgår. 
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2 Överfallsdamm 
I kapitlet visas foton i huvudsak på överfallsdammen. 

 
Figur 6. Flygfotot visar överfallsdammen som har till funktion att hålla vattenytan höjd och 
därmed skapa goda förutsättningar för vattenavledning till kraftverkets intagskanal. Det 
finns två raserade partier i den vänstra och högra delen av överfallsdammen, Längst ned i 
bilden syns en stenkista som är en flottningsrest. 

 

 
Figur 7. Flygfotot visar överfallsdammen med intagskanalen längst ned i bilden. 

Bilaga 1



7(14) 
 

 
Figur 8. Flygfotot visar överfallsdammen från nedströmssidan. 

 
 

 
Figur 9. Fotot visar överfallsdammen från höger sida. 
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3 Intagskanal, kröndamm, utskov och kraftstation 
 
 

 
Figur 10. Fotot visar de olika delar av kraftverket. Den torrlagda intagskanalen är synlig mitt i bilden. 
Mellan intagskanalen och Långan sitter en larsenspont. Kröndammen är förstärkt med en larsenspont mot 
intagskanalen. 
 

INTAGSKANAL 

KRÖNDAMM 

KRAFTSTATION 

TIDIGARE UTSKOV 
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Figur 11. Fotot visar intagskanalen och kröndammen med dess larsenspont. I slutet av intagskanalen finns 
kraftstationen med dess intagsluckor. 
 
 

 
Figur 12. Fotot är taget från kröndammen och visar till vänster den larsenspont som dämmer 
intagskanalen. I mitten syns en stenkista från timmerflottningen på Långan. 
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Figur 13. Fotot är taget från stenkistan och visar larsensponten, där den vänstra halvan är en förstärkning 
av kröndammen och den högra fungerar som dämme av intagskanalen. 
 
 
 

 
Figur 14. Fotot är taget från kraftstationen och visar 
intagskanalen i riktning mot larsensponten och Långan.  
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Figur 15. Fotot visar intagsluckorna. Foto från kröndammen. 

 
 

 
Figur 16. Interiört foto från kraftstationen som visar de båda generatorerna. 
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4 Utlopp 

I kapitlet visas foton från utlopp och utloppskanalen. 
 
 

 
Figur 17. Fotot visar utloppet från kraftstationen till utloppskanalen. 
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Figur 18. Utlopp från kraftstationen till utloppskanalen. Kanalens sidor är på bilden fyra meter höga, 

bredden är 9 meter. 
 

 
Figur 19. Bro nedströms kraftstationen. Kanalens sidor är på bilden fyra meter höga, bredden är 9 meter. 
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Figur 20. Utloppskanalen, Långan skymtar i slutet. 

 

 
Figur 21. Uppströmsvy som visar utloppskanalen. 

Bilaga 1



1(7) 
 

 

Långforsen - samrådskrets 
 

 

Myndigheter och organisationer 
 

Havs- och Vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 

Länsstyrelsen i Jämtland, jamtland@lansstyrelsen.se 

Naturskyddsföreningen, katja@katjak.se 

Älvräddarna, info@alvraddarna.se 

Sportfiskarna, nils.ljunggren@sportfiskarna.se 

Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se 

Landösjöns fvof, info@landosjon.se 

Jovnevaerie sameby, kjellove.klemensson@gmail.com 

Krokoms kommun, krokoms.kommun@krokom.se  

 

Boende i närområdet 
 

gunnelolander@gmail.com 

maggan.simonsson@hotmail.com 

kjell@dannevall.com 

 

 

Adolfsson, Linnea 
Ingeborg Iréne 

Furuvägen 4 

697 30 Pålsboda  
 

Angeria, Inger Irene 

Utgård 304 

835 98 Offerdal  
 

Bahrd, Jacoba 

Strandvägen 5 A 

835 32 Krokom  
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Bertilsdotter, Bodil 
Maria Persson 
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Veronica 
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Edholm, Bengt Anders 
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115 33 Stockholm  
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Edholm, Lars Anders 
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Östra Tallbackevägen 
22 

439 33 Onsala  
 

Edholm, Nils Gunnar 
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112 57 Stockholm  
 

Edholm, Per Andreas 

Åvägen 14 

835 33 Krokom  
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Ekerbo, Per Sören 

Utgård 296 

835 98 Offerdal  
 

Eklund, Erik Olov 

Västerulfsås 253 

835 98 Offerdal  
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835 98 Offerdal  
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Tomas 
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Gunnarsson, John 
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Peterson-Bergers Väg 
9 

832 96 Frösön  
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Halvarsson, Stig Olof 

Gåije 115 

837 91 Mattmar  
 

Hellberg, Birger Jonny 

Strandvägen 5 B 
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Hellberg, Sven Gunnar 
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835 32 Krokom  
 

Hemlin, Karin Maria 

Österulfsås 620 
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Böle 224 
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Västerulfsås 3415 
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Lindgren, Maj-Britt 
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835 98 Offerdal  
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Sivertsson, Jens Håkan 
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Sundin, Nils Rickard 
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Birgitta 
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Tyrebo, Bernt Oskar 
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Tyrebo, Per Jörgen 
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Ulfsgård, Mats-Erik 
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835 98 Offerdal  
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Heléna Halvarsson 
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837 91 Mattmar  
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Åberg, Ulf Stefan 
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 Ögren, Leif Olof 
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Östgren, Pär Erik 
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langforsen@gemkon.se

Från: Lotta <lotta@ernehed.com>

Skickat: den 18 oktober 2020 19:59

Till: langforsen@gemkon.se

Ämne: Dammutrivning i Långforsen

Synpunkter som bör beaktas vid utrivning av
dammen i Långforsen:

* Varsam rivning av dammen, så att det skapas en naturlig
forsnacke samt en vattenspegel uppströms

* Den gamla kraftstationen med maskiner bör finnas kvar
* Uppstädning av hela området runt forsen

Beträffande övrig utveckling av området, ser
vi fram mot en fortsatt dialog med Jämtkraft.

Vänlig hälsningar
Örjan och Ann-Charlotte Ernehed

Bilaga 3



 
 
 
Inspel gällande avveckling av Långfors kraftverk i Krokoms kommun 
 
 
Vi önskar ge följande inspel gällande punkt 7.2.2 Kraftstationsbyggnad: 
 
Att innan slutgiltigt beslut om rivning av stationsbyggnaden undersöka möjligheterna att 
någon intressent vill ta över den för restaurering och kommersiell verksamhet.  
 
Angående maskinistbyggnaden som nämns helt kort så tolkar vi skrivelsen som att den inte 
är berörd av rivning, men vi vill för säkerhets skull tillägga att vi ser en stor potential i att 
denna kan komma till användning som boendemöjlighet för besökare.  
 
 
För Föreningen Långforsen,  
Kristina Ernehed, ordförande 
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langforsen@gemkon.se

Från: Gösta Persson <gepe66@hotmail.com>

Skickat: den 4 oktober 2020 10:02

Till: langforsen@gemkon.se

Ämne: Långforsen.

Hej!
Jag bor i Kälom och vuxit upp där. När vi barn växte upp i byn och kunde cykla, så trampade vi ofta vi ner till
Långforsen och fiskade.
Under åren har det blivit många fisketurer ner dit. Man började med maskmete och under åren övergått till
spinnfiske och flugfiske.
De finaste minnen jag har från Långforsen de är, de gånger när fisken har nappat, men framför allt de fina kvällarna
när solen håller på att gå ner i väster och man står och tittar på dammen ovanför kraftverket och fisken vakar. De är
minnen man aldrig glömmer.

Spara överfallsdammen, det är den finaste platsen efter hela Långan, ett avbrott från strömmande vatten och en
naturupplevelse som man inte glömmer då fisken vakar och fåglarna fångar insekter som flyter på vattnet.

Hälsningar Gösta.

Skickades från E-post för Windows 10
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Meddelande
 
Datum Diarienummer
2020-10-09
 

531-3975-2020
 

Djur- och miljöenheten
Erika Holgersson
010-2253371 Jämtkraft AB

langforsen@gemkon.se

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 jamtland@lansstyrelsen.se
Web
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Avgränsningssamråd gällande avveckling av Långfors 
kraftverk, Krokoms kommun

Länsstyrelsen konstaterar att den planerade avvecklingen och utrivningen av Långfors 
kraftstation med tillhörande anläggningsdelar samt överfallsdammen på fastigheten 
Krokom-Österulvsås 3:5 i Krokoms kommun, enligt Jämtkraft AB:s bedömning kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Bolaget omfattas därmed av kraven på att göra en specifik miljöbedömning.

Beskrivning av ärendet
Jämtkraft AB (org nr 556001-6064) planerar att ansöka om tillstånd enligt 11 kap 
miljöbalken. Samrådet avser utrivning av befintlig kraftstation med anläggningsdelar 
samt utrivning av överfallsdammen över ån Långan.
Ett initialt samrådsmöte har genomförts med Länsstyrelsen den 18 juni 2020 och den 
14 september 2020 lämnade Bolaget in ett underlag för avgränsningssamråd.
Länsstyrelsen lämnar i detta meddelande sina synpunkter på vad som bör beaktas vid 
framtagande av kommande ansökan och miljökonsekvensbeskrivning.  

Fortsatt avgränsningssamråd
En verksamhet som antas medföra en betydande miljöpåverkan omfattas av kraven på 
att göra en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. 28 § miljöbalken.
Inom ramen för den specifika miljöbedömningen ska ett avgränsningssamråd även 
genomföras med:

 De enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Avgränsningen av denna 
grupp beror på vilken miljöpåverkan verksamheten kan medföra, till 
exempel i form av bullerstörningar från transporter. De som ingår i denna 
grupp behöver, i god tid innan synpunkter behöver lämnas, få 
samrådsunderlag skickat till sig. I gruppen enskilda kan till exempel ingå 
fastighetsägare, hyresgäster, institutioner och andra verksamhetsutövare.

 Allmänheten inom ett större område runt verksamheten.

 Organisationer och intresseföreningar, till exempel Älvräddarna, berörda 
fiskevårdsområden, fiskesportföreningar, hembygdsföreningar och 
byföreningar/byalag i närheten av anläggningen, vägföreningar, samebyar, 
vattenvårdsförbund, naturskyddsföreningen med flera.
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Meddelande
 
Datum Diarienummer
2020-10-09
 

531-3975-2020
 

 Krokoms kommun 

 Statliga myndigheter till exempel Havs- och Vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sametinget

Ansökan
I 22 kap 1§ miljöbalken så anges vad en ansökan ska innehålla. I kommande ansökan 
ska till exempel förslag till skyddsåtgärder och uppgifter för att kunna bedöma hur 
hänsynsreglerna enligt 2 kap miljöbalken följs finnas med. Även förslag till hur 
planerade åtgärder ska kontrolleras behöver finnas med.  

Innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter samt ha den omfattning och 
detaljeringsgrad som framgår av 6 kap. 35-37 §§ miljöbalken vilka preciseras i 16-19 §§ 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). 
Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla redogörelser och 
uppgifter om följande aspekter.

 Bolaget behöver utveckla resonemanget kring Riksintressen och andra 
områdesskydd. Redogör för hur Natura 2000-området (Nedre Långan) och 
syftet för de olika riksintressena påverkas av planerad åtgärd och vilka 
konsekvenser som eventuellt kan uppstå. Beskriv översiktligt om, och i så fall 
hur, konsekvenserna för vatten- och naturmiljön bedöms bli nedströms dammen 
efter rivningen.

För Natura 2000-området behöver Bolaget även föra ett resonemang om behov 
av tillståndsprövning eller inte enligt 7 kap 28 a § miljöbalken. 

 Åtgärden berör riksintresse för rennäringen med kärnområde, 
uppsamlingsområde och flyttled. Eventuellt behov av anpassning av tidpunkt 
och åtgärd kan behöva diskuteras med berörd sameby under samrådsskedet. 

 Även ett resonemang angående strandskydd behöver göras.

 Beskriv eventuella konsekvenser som planerad åtgärd kan medföra avseende 
friluftsliv och rekreation i området t ex fritidsfiske. 

 Bolaget behöver tydligare precisera de planerade skyddsåtgärderna eller andra 
försiktighetsmått som avses vidtas vid kommande arbeten. Som det anges i 
samrådsunderlaget är det alltför övergripande.
Det anges i samrådsunderlaget att viss grumling kommer att uppstå, främst vid 
rivning av överfallsdammen. Det anges att dammen är uppbyggd av block, sten 
och betong så grumlingen blir relativt begränsad och tillfällig. Länsstyrelsen 
anser att Bolaget utifrån sitt antagande om en relativt begränsad och tillfällig 
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531-3975-2020
 

grumling behöver beskriva om det finns risk för att finsediment kan ha 
ansamlats uppströms dammen och vilken eventuell grumlingspåverkan det kan 
bli av detta och under hur lång tid det kan beräknas grumla.

 Länsstyrelsen anser att Bolaget behöver ange alternativa lösningar på vilket sätt 
dammen kan rivas på.

 En icke-teknisk sammanfattning samt en samrådsredogörelse ska även finnas 
med i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Kulturmiljö
Bolaget behöver redovisa vilken hänsyn man tänker ta till kulturmiljön och vilka 
kompensationsåtgärder man kan tänka sig att vida där sådan hänsyn inte är möjlig.

Ur ett kulturmiljöperspektiv bör miljökonsekvensbeskrivningen redogöra för hur 
anläggningen i möjligaste mån planeras göra avläsningsbar för att visa på den 
verksamhet som en gång funnits på platsen. 
Naturvärden
Inom området finns flera fynd av Jämtlandsmaskros (Taraxacum crocodes) som är 
fridlyst i hela landet. Den har haft ett aktuellt åtgärdsprogram för åren 2015-2019 och är 
bedömd som nära hotad (NT). Bolaget behöver informera sig om vart lokalerna är och 
lokalen bevakas av floraväktarna och mer information kan fås av Jämtlands botaniska 
sällskap (JÄBS). 

Teknisk beskrivning

Lämpliga ritningar som t ex översiktsplan och längdsektion över området bör ingå i den 
tekniska beskrivningen. Vidare bör uppgifter om beräknad mängd massor som beräknas 
uppstå vid rivningen av dammen anges samt ungefärlig beräknad mängd och typ av 
massor som behöver tas in utifrån för att återställa det som anges i samrådsunderlaget.

Bolaget bör i den tekniska beskrivningen beskriva hur det är tänkt att erosionsskyddet 
ska utföras. Länsstyrelsen anser att naturligt rundade stenar bör användas under 
vattenytan.

Bolaget bör även översiktlig ange hur återställningen på land och i strandområdet är 
tänkt att utföras för att om möjligt försöka återskapa en så naturlig miljö som möjligt.  

Ange vart eventuella upplagsplatser för massor planeras inom området.  

Övrigt
Den avgränsning som Bolaget anger för miljökonsekvensbeskrivningen kan vara rimlig. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som den 
specifika åtgärden, dvs utrivning av kraftstationen och överfallsdammen kräver. Bolaget 
behöver ange vilka miljökonsekvenser det blir av planerad åtgärd och på vilket sätt 
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Meddelande
 
Datum Diarienummer
2020-10-09
 

531-3975-2020
 

Bolaget ska utföra åtgärderna och hur Bolaget avser utföra olika skyddsåtgärder för att 
minimera skador på miljö- och hälsa i övrigt. Detta är frågeställningar som Bolaget kan 
behöva beakta vid framtagande av kommande handlingar. 

Information
Om den planerade verksamheten eller åtgärden förändras i större omfattning under 
samrådsprocessen eller om det dröjer lång tid innan ansökningshandlingar inkommer 
kan det krävas ett nytt samråd.
Oberoende av att samråd har ägt rum med Länsstyrelsen om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, kan prövningsmyndigheten begära 
kompletteringar om den anser att beskrivningen inte uppfyller kraven i 6 kap. 
miljöbalken.

Erika Holgersson
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
susanne.handler@jamtkraft.se

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

Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se

Skickat: den 17 september 2020 09:19

Till: langforsen@gemkon.se

Ämne: NV-06992-20: SV: Jämtkraft samråder om avvecklingen av Långforsens kraftverk i

Krokoms kommun

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i rubricerat ärende.

Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

Hälsningar Johanna

JOHANNA TORGILSMAN
-------------------------------------------------------
NATURVÅRDSVERKET

BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet

Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på http://www.naturvardsverket.se/hantering-av-
personuppgifter
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langforsen@gemkon.se

Från: Carl-Göran Palmqvist <cegepam@gmail.com>

Skickat: den 29 september 2020 10:46

Till: langforsen@gemkon.se

Ämne: Synpunkter på samrådsunderlag

Hej!

Med referens till vårt telefonsamtal i fredags 09-25 skickar jag över de synpunkter som jag m.fl. grannar har på
felaktiga sakförhållanden i Ert samrådsunderlag för avveckling av kraftverket.

1. Vägar
Vill upplysa om att angiven väg till Långforsen från länsväg 340 resp. 339 ingalunda är öppen tillfartsväg. Vägen ägs
av samfällighetsförening och är normalt bommad för genomfartstrafik. Jämtkraft AB har genom avtal tillträde till
vägen enbart för normal tillsyn och drift av Långfors kraftverk. Jämtkraft AB öppna väg till kraftverket är
"Långforsvägen" från Österulfsås (Kälom) till Långforsen vilken ända sedan kraftverkets tillkomst varit bolagets
förbindelseled till kraftverket. (Anmärkningsvärt att vägen ej är utsatt på kartan i samrådsunderlaget).

2. Närliggande bygd
Långforsen är belägen på marker tillhörande byn Kälom, bydel Österulfsås. (Österulfsås 3:5 är fastighetsbeteckning).
Närmaste samhälle/by till Långforsen är Kälomsbygden med med bydel Österulfsås. Sålunda inte Långan/Landön
som felaktigt anges i samrådsunderlaget.

Vi utgår från att ovanstående felaktiga sakförhållanden (pkt 1 och 2) rättas inför fortsatt handläggning av ärendet.

Med vänlig hälsning

Carl-Göran Palmqvist (rågranne med kraftverket i söder)
070-6278528
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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. 
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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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SKALARIT DATUM

RITN NR

FIL NR. GRANSKKONSTR./RITAD AV

UPPDRAGSANSVARIG UPPDRAGSNUMMER

ÄNDRINGEN AVSERREV ANT GODK. DATUM

KONSTRUKTIONSDEL FORMAT SKALA

RITNINGSNR REVBLAD

CONRAD SJÖBERG

MARTIN ERIKSSON

6228115

MATS LUND

ÖSTERSUND 2021-05-03

A1
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+302,1
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+301,6+303,1
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+299,3
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+302,6

+300,7

+300,7

+302,4

M-02

1:250

1:250 10 20 30

ANVISNINGAR

MARK

PLAN

+302,8

+302,0

SLUTLIGA NIVÅER BESTÄMS PÅ PLATS I SAMRÅD MED B.

DOCK SKALL ALLA MASSOR PLANAS UT, UTLOPPS KANAL KAN FYLLAS.

NOTERA ATT MASSÖVERSKOTT VÄNTAS MED DETTA UTFÖRANDE,

NYTT UPPSKATTAT UTFÖRANDE OCH NYA MARKNIVÅER ENLIGT SEKTIONER.

ÖVERSIKTLIGA BEFINTLIGA +HÖJDER UTSATT PÅ PLANRITNING.

SAMT MODELL EFTER DRÖNARSCANNING, ORTHOFOTO.

MÄNGDE ÄR UPPSKATTADE EFTER BEFINTLIGA RITNINGAR
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SKALARIT DATUM

RITN NR

FIL NR. GRANSKKONSTR./RITAD AV

UPPDRAGSANSVARIG UPPDRAGSNUMMER

ÄNDRINGEN AVSERREV ANT GODK. DATUM

KONSTRUKTIONSDEL FORMAT SKALA

RITNINGSNR REVBLAD

CONRAD SJÖBERG

MARTIN ERIKSSON

6228115

MATS LUND

ÖSTERSUND 2021-05-03

A1

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
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AVVECKLING KRAFTSTATION
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SKALARIT DATUM

RITN NR

FIL NR. GRANSKKONSTR./RITAD AV

UPPDRAGSANSVARIG UPPDRAGSNUMMER

ÄNDRINGEN AVSERREV ANT GODK. DATUM

KONSTRUKTIONSDEL FORMAT SKALA

RITNINGSNR REVBLAD

CONRAD SJÖBERG

MARTIN ERIKSSON

6228115

MATS LUND

ÖSTERSUND 2021-05-03

A1

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

LÅNGFORSEN

AVVECKLING KRAFTSTATION

1:100

TVÄRSEKTION

SKALA  1:100+3,0m                         

TVÄRSEKTION

SKALA  1:100+5,0m                         

TVÄRSEKTION

SKALA  1:100+8,0m                         

TVÄRSEKTION

SKALA  1:100+11,0m                       

REFERENSHÖJD +300,00

NY MARK

BEF. MARK
STENMURVERK

BETONGPLATTA, ANTAGEN 200mm.

INTAGSDAMM:

VOLYM ATT TIL
LGÅ

VOLYM ATT FYLLA

CA 0,5m UNDER NY MARK

SPONT KAPAS OCH RIVS

TVÄRSEKTION

SKALA  1:100+1,0m                         

M-11

SEKTION

MARK
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SKALARIT DATUM

RITN NR

FIL NR. GRANSKKONSTR./RITAD AV

UPPDRAGSANSVARIG UPPDRAGSNUMMER

ÄNDRINGEN AVSERREV ANT GODK. DATUM

KONSTRUKTIONSDEL FORMAT SKALA

RITNINGSNR REVBLAD

CONRAD SJÖBERG

MARTIN ERIKSSON

6228115

MATS LUND

ÖSTERSUND 2021-05-03

A1

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

LÅNGFORSEN

AVVECKLING KRAFTSTATION

1:100

TVÄRSEKTION

SKALA  1:100+15,0m                       

TVÄRSEKTION

SKALA  1:100+24,0m                       

TVÄRSEKTION

SKALA  1:100+25,0m                       

STENMURVERK

BETONGPLATTA, ANTAGEN 200mm.

INTAGSDAMM: CA 0,5m UNDER NY MARK

SPONT KAPAS OCH RIVS

VOLYM ATT FYLLA

NY MARK

REFERENSHÖJD +300,00

BEF. MARK

SPONT KAPAS

SEKTION

MARK

M-12
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SKALARIT DATUM

RITN NR

FIL NR. GRANSKKONSTR./RITAD AV

UPPDRAGSANSVARIG UPPDRAGSNUMMER

ÄNDRINGEN AVSERREV ANT GODK. DATUM

KONSTRUKTIONSDEL FORMAT SKALA

RITNINGSNR REVBLAD

CONRAD SJÖBERG

MARTIN ERIKSSON

6228115

MATS LUND

ÖSTERSUND 2021-05-03

A1

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

LÅNGFORSEN

AVVECKLING KRAFTSTATION

TVÄRSEKTION GENOM SPONT, NY DAMM

SKALA  1:100E2                                              

TVÄRSEKTION GENOM NY DAMM

 SKALA  1:100E1                                    

NY MARK

REFERENS HÖJD +300,00

ÖK SPONT

ÖK SPONT

ÖK DAMM

CA 0,5m UNDER NY MARK

SPONT KAPAS OCH RIVS

CA 0,2m UNDER NY MARK

SPONT KAPAS OCH RIVS

MARK

SEKTION
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+299,000 (BOTTEN INMÄTNING ÄR 1953)

+299,000 (BOTTEN INMÄTNING ÄR 1953)

REFERENS HÖJD +300,00

ÖVY MED ÖVERFALLSDAMM +301,510

ÖVY MED ÖVERFALLSDAMM +301,510

TÄTARE JORDÖVERGÅNGSLAGER

EROSIO
NSS

KYDD

NY MARK
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SKALARIT DATUM

RITN NR

FIL NR. GRANSKKONSTR./RITAD AV

UPPDRAGSANSVARIG UPPDRAGSNUMMER

ÄNDRINGEN AVSERREV ANT GODK. DATUM

KONSTRUKTIONSDEL FORMAT SKALA

RITNINGSNR REVBLAD

CONRAD SJÖBERG

MARTIN ERIKSSON

6228115

MATS LUND

ÖSTERSUND 2021-05-03

A1

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

LÅNGFORSEN

AVVECKLING KRAFTSTATION

1:100

TVÄRSEKTION GENOM STATION

SKALA  1:100S1                                   

TVÄRSEKTION GENOM STATION

SKALA  1:100S1                                   

REFERENSHÖJD +300,00

REFERENSHÖJD +300,00

NY MARK

NY MARK

PLATTAN ÖVERFYLLS.

ALLT OVAN PLATTANS ÖK RIVS.

PLATTAN ÖVERFYLLS.

ALLT OVAN PLATTANS ÖK RIVS.

MARK

SEKTION

M-14
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SKALARIT DATUM

RITN NR

FIL NR. GRANSKKONSTR./RITAD AV

UPPDRAGSANSVARIG UPPDRAGSNUMMER

ÄNDRINGEN AVSERREV ANT GODK. DATUM

KONSTRUKTIONSDEL FORMAT SKALA

RITNINGSNR REVBLAD

CONRAD SJÖBERG

MARTIN ERIKSSON

6228115

MATS LUND

ÖSTERSUND 2021-05-03

A1

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

LÅNGFORSEN

AVVECKLING KRAFTSTATION

1:50

+299,000 (BOTTEN INMÄTNING ÄR 1953)

+300,000 (REFERENSHÖJD)

+301,600 (ÖK ÖVERFALL, INMÄTNING ÅR 2006)

+300,700 (ÖK MUR INMÄTNING ÅR 2006)

TVÄRSEKTION ÖVERFALLSDAMM

SKALA  1:50D1                                     

HELHET NED TILL BERG

ÖVERFALLSDAMM RIVS I SIN

C/C 1,0m

Ø25 UPPSTICK 1,0m

Ø16 #400 YTARMERING

M-20

SEKTION

MARK
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GEMKON AB 
Strandvägen 28 
830 05 Järpen 

Telefon 072 7192086 
Johan.kjellgren@gemkon.se 

www.gemkon.se 

 

 
 

 
 

 

 

Kontrollprogram vid rivning av Långfors kraftverk - förslag 

 

Dokumentet innehåller ett förslag till kontrollprogram som syftar till att säkerställa att arbeten med 

utrivningen av Jämtkrafts damm vid Långforsen utförs med hög kvalitet. Kontrollprogrammet avser främst 

miljökontroller. 

Förslaget är en del av den för tillståndsansökan framtagna MKB:n. Ett fullständigt kontrollprogram 

kommer att tas fram i samråd med Länsstyrelsen inför arbetenas utförande. Kontrollprogrammet 

kommer att utgöra underlag för egenkontrollen under utförandet. 
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1 Administrativa uppgifter 

Projektnamn Beskrivning av projektet  

Långfors kraftstation avveckling 

 

Arbetena innefattar i grova drag följande delar: 

1. Rivning av överfallsdamm 

2. Rivning av intagskanal och igenfyllning 

3. Rivning av kraftstation  

Byggherre; företagsnamn, org.nr. Byggherrens kontaktperson; namn, telefonnummer och 

mailadress 

Jämtkraft AB Org.nr 556001-6064 

Box 394 

831 25 Östersund 

Susann Handler 

Tel. +46 63 14 91 93 

Susann.handler@jamtkraft.se 

Adress och kommunikation byggplatsen Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden 

Långfors kraftverk, Krokom Arbetena beräknas påbörjas under augusti 2022 

för att i huvudsak avslutas under oktober 2022. 

Byggherrens miljöansvarige Kontaktperson; namn, telefonnummer och mailadress 

GEMKON AB 

Strandvägen 28 

837 31 Järpen 

Johan Kjellgren 

Tel. 072-7192086 

Johan.kjellgren@gemkon.se 

Projektering / BAS-P; företagsnamn, org.nr.  Kontaktperson; namn, telefonnummer och mailadress 

AFRY  

Kanslihusgränd 2 

831 32 Östersund 

Org. nr 556224-8012 

Conrad Sjöberg 

Tel. 070-621 02 08 

Conrad.sjoberg@afry.com 

BAS-U; företagsnamn, org.nr. Kontaktperson; namn, telefonnummer och mailadress 

  

2 Bakgrund 

Långfors kraftverk är beläget längs med Långan i Krokoms kommun på fastigheten Österulvsås 3:5, 

cirka 7 km nedströms Landösjön. Se figur 1 nedan för lokalisering. Den befintliga kraftstationen 

uppfördes 1918 av Långfors Kraftaktiebolag, idag ägs kraftverket av Jämtkraft AB. 

Anläggningen har inte producerat el sedan 2010. Beslut har fattats om att avveckla kraftverket med 

tillhörande delar. Åtgärderna kommer att innebära rivning och återställning till så naturliga 

förhållanden som är möjligt/rimligt. 
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Figur 1. Kartan visar Långforsens läge. © Lantmäteriet, Metria, MMS2014/06023. 
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3 Inför entreprenad, allmänt 

Jämtkraft kommer att upprätta en miljöplan som ska godkännas av entreprenören. Miljöplanen syftar till 

att identifiera och förebygga miljörisker som föreligger inom projektet. 

Innan arbetena påbörjas skall det kontrolleras att samtliga maskiner uppfyller de miljökrav som ställts i 

upphandlingen. Dokumentation skall redovisas till byggherren innan maskinerna ges tillträde till 

arbetsområdet. 

Byggherren skall tillse att dammägaren till ovan liggande damm har kännedom om arbetena och att de 

ovillkorligen omedelbart informerar projektledare och entreprenör enligt överenskomna 

kommunikationsvägar om spill eller ökande tappning skulle uppstå. 

Entreprenadmaskiner skall ha material i respektive maskin för omhändertagande av oljespill.  

Eventuella grumlingsskydd skall vara anlagda innan arbetena påbörjas i vattenvägen. 

Entreprenör och byggherre skall ha utsett var passage av vattendrag får ske. 

Bränslecisterner skall placeras på ett så stort avstånd från Långan att det vid spill inte skall kunna nå 

Vattendraget. Vid bränslecisternen skall absorbent eller duk finnas för uppsamling av eventuellt spill. 

Eventuella oljor eller kemikalier skall förvaras invallat och väderskyddat. 

Entreprenören skall tillse att samtliga som vistas inom arbetsområdet har kännedom om rutiner som är 

av vikt ur miljöhänseende. 

Kontroller och eventuella åtgärder skall dokumenteras i den omfattning som överenskommits med 

byggherren. 

Byggherren skall i samråd med Länsstyrelsen ha upprättat rutiner för kommunikation och rapportering. 

4 Utförandefas 

4.1 Dagliga kontroller 

• Visuell kontroll skall ske av droppläckage från anläggningsmaskiner innan arbeten påbörjas 

• Kontroll av eventuella grumlingsskydd 

4.2 Veckovisa kontroller 

• Byggherren skall genomföra kontroll av att uppsatta krav i enlighet med förutsättningarna för 

entreprenaden efterlevs. 

• Byggherren skall kontrollera att de kontroller som anges i detta dokument tillsammans med 

andra ålagda miljökontroller utförs 

4.3 Kontroll vid avslutande av entreprenad 

Grumlingsskydden skall rivas på ett sådant sätt att grumling av utloppskanalen/Långan minimeras 
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5 Efterkontroller 

Byggherren skall under de på åtgärderna följande 5 åren kontrollera och dokumentera följande efter 

snösmältning: 

• Är anlagda erosionsskydd intakta? Om inte kan åtgärd krävas 

Efter högflödessituationer på grund av nederbörd eller eventuellt spill skall motsvarande kontroller 

utföras. 

Länsstyrelsen skall senast 30-november årligen delges information om utförda kontroller. 

Efter 5-årsperioden skall det utvärderas om ett förlängt kontrollbehov föreligger. 
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