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Bilaga 3 - Sammanställning av synpunkter 
Tabell 1. Sammanställning av synpunkter från remissomgång 1 

Vem som inkommit 
med synpunkter 

Synpunkter/uppgif
ter 

Berörd del i 
bakgrundsbeskrivnin
gen  

Åtgärd med 
anledning av 
synpunkten 

Fågelskyddssamordn
are Västergötlands 
ornitologiska 
förening 

Vid restaurering av 
tillflöden till Rolfsån 
gäller det att inte 
förstöra 
förutsättningarna 
för häckning, 
födosök mm., för 
fågelarter som 
kungsfiskare, 
forsärla. 

Allmän synpunkt att 
beakta i kommande 
analysfas 

Tar med oss 
synpunkten in i 
analysfasen 

Forsnacka AB Information om 
sina vattenkraftverk 

Effektiv tillgång till 
elproduktion och 
fiskfauna 

Beaktas 

Borås kommun Andra dammar och 
vandringshinder 
borde redovisas. 
Synpunkter få 
fiskfauna. 

 
Redovisat andra 
vandringshinde
r. Beaktat 
synpunkter i NB 
rörande 
fiskfauna. 

VU Ekåfallet Information om sitt 
vattenkraftverk. 
Även synpunkter 
gällande fiskfauna 

Effektiv tillgång till 
elproduktion och 
fiskfauna 

Beaktas i NB.  

Rolfsågruppen i 
Sällskapet 
Sportfiskare i 
Göteborg. 

Fiskfauna Fiskfauna Beaktas 
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Vem som inkommit 
med synpunkter 

Synpunkter/uppgif
ter 

Berörd del i 
bakgrundsbeskrivnin
gen  

Åtgärd med 
anledning av 
synpunkten 

VU Sandhults 
kraftverk 

Information om sitt 
vattenkraftverk. 
Även synpunkter 
gällande den 
kulturhistoriska 
beskrivningen av 
anläggningen 

Effektiv tillgång till 
elproduktion och 
objektsrelaterad 
information  

Beaktas 

Lygnens vattenråd Fiskfauna, 
vandringshinder 
och hydrologi inom 
avrinningsområdet. 

Vattenmiljö Beaktar de 
delar 
synpunkterna 
varit relevanta 
för NB 

Håkan Bengtsson Att Länsstyrelsen 
inte bedriver 
samverkan i 
samverkansprocess
en. 

Generellt Ej beaktat dessa 
synpunkter, då 
synpunkterna 
inte tillfört 
något 
ytterligare 
information av 
betydelse 
rörande nuläget 
i 
prövningsgrupp
en 

VU till Hällingssjö Information om sitt 
vattenkraftverk 

Effektiv tillgång till 
elproduktion 

Beaktas 

VU till Strömma 
kvarn 

Information om sitt 
vattenkraftverk 

Effektiv tillgång till 
elproduktion 

Beaktas 

VU till Bosgården och 
Apelnäs 

Information om 
sina 
vattenkraftverk. 
Fiskfauna och 
åtgärder som är 
vidtagna vid 
anläggningarna. 
Synpunkter på 
effektiv tillgång till 
elproduktion. 

Effektiv tillgång till 
elproduktion och 
fiskfauna 

Synpunkter om 
fiskfauna och 
åtgärder 
beaktas. 
Relevanta 
uppgifter från 
VU angående 
hur de ser på 
verksamhetern
as betydelse för 
effektiv tillgång 
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Vem som inkommit 
med synpunkter 

Synpunkter/uppgif
ter 

Berörd del i 
bakgrundsbeskrivnin
gen  

Åtgärd med 
anledning av 
synpunkten 

till elproduktion 
har lagts till NU.  

Länsstyrelsen i 
Hallands län 

Betydande 
regleringar, 
fiskfauna och 
havsnejonöga 

Vattenmiljö Beaktas 

VU till Hulta 
kraftverk 

Information om sitt 
vattenkraftverk.  

Effektiv tillgång till 
elproduktion 

Beaktas 

 
 
Tabell 2. Sammanställning av synpunkter från remissomgång 2 

Vem som 
inkommit med 
synpunkter 

Synpunkter/uppgif
ter 

Berörd del i 
bakgrundsbeskrivnin
gen  

Åtgärd med 
anledning av 
synpunkten 

Energimyndighet
en 

Avstår att yttra sig 
 

  

Naturvårdsverke
t 

Avstår att yttra sig 
 

  

VU till Hulta 
kraftverk 

Kulturmiljön vid sin 
anläggning och 
uppgifter om 
utförda åtgärder 
gällande 
fiskvandring. 

Objektsrelaterad 
information samt 
Status och 
Miljökvalitetsnormer 

Beaktas 

Borås Stads 
Miljöförvaltning 

Information om 
ytterligare data 

Fiskfauna Beaktas genom att 
inhämta data 

Skogsstyrelsen Miljövärden i 
skogsmiljö 

Naturmiljö Beaktas  
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Vem som 
inkommit med 
synpunkter 

Synpunkter/uppgif
ter 

Berörd del i 
bakgrundsbeskrivnin
gen  

Åtgärd med 
anledning av 
synpunkten 

Sea2Source Generella 
synpunkter 
avseende 
fiskbestånden i 
Rolfsån. Även en 
synpunkt om att 
det i domen för 
Ålgårda kraftverk 
att rensa Rolfsån 
vid utloppet av 
Stensjön. I utloppet 
finns en klack vars 
bottennivå ska 
hållas intakt. Något 
att tänka på vid 
eventuella 
restaureringsåtgärd
er av Rolfsån vid 
Hjälm. 

Fiskfauna Gällande fisk så 
beaktas detta. 
Gällande rensningar 
i Hjälm (N2000) 
görs nu en översyn 
av 
bevarandeplanerna 
av Hallands län. 
Detta tas med i 
analysfasen.   

VU till Ekåfallet Fiskbestånd Fiskfauna och 
objektsrelaterad 
information 

Beaktas 

MSB Avstår att yttra sig 
 

  

Lyngnens 
vattenråd 

Inga ytterligare 
synpunkter. 

 
  

VU till Apelnäs 
och Bosgården  

Kompletterar med 
hydrologiska 
uppgifter. 
Generella 
synpunkter 
avseende 
fiskpopulationer 
och regleringar i 
vattensystemet 

Vattenmiljö LLQ tas inte med 
pga. att data finns 
ej tillgängligt hos 
SMHI. Övriga 
synpunkter beaktas 

Kammarkollegiet Redovisa vilka 
tillstånd 
vattenkraftverken 
besitter. Vilka 
miljöåtgärder som 
behöver vidtas 

 
Länsstyrelsen har 
inte för avsikt att 
detaljerat redovisa 
vilka tillstånd som 
gäller för en viss 
verksamhet samt 
vad dessa tillstånd 
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Vem som 
inkommit med 
synpunkter 

Synpunkter/uppgif
ter 

Berörd del i 
bakgrundsbeskrivnin
gen  

Åtgärd med 
anledning av 
synpunkten 

omfattar. Just nu 
gör vi en 
nulägesbeskrivning 
av Rolfsåns 
avrinningsområde.  

Svenska kraftnät Begär anstånd med 
att inkomma med 
synpunkter 

 
NU kommer att 
uppdateras med ev. 
kommande 
synpunkter från 
SVKs  

Länsstyrelsen i 
Hallands län 

Finns ingen 
svämlövskog i 
Rossarared 

Naturmiljö Beaktas 

SMHI Beakta två 
hydrologiska 
mätstationer i 
Rolfsån 

Vattenmiljö Beaktas 

Sportfiskarna Fiskfauna och 
vandringshinder. 
Önskar även en 
tydligare lista på 
vilka 
vattenkraftverk 
som produceras el. 

Fiskfauna och Effektiv 
elproduktion 

Information om 
fiskfauna beaktas. 
Någon specificerad 
lista på vilka 
vattenkraftverk 
som producerar el 
kommer inte 
sammanställas i 
denna NB. Däremot 
kommer ytterligare 
information som 
rör effektiv tillgång 
till elproduktion att 
redovisas vid 
sammanställningen 
av hela 
samverkansprocess
en.  
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