
 
 
Bilaga 2 - Sammanställning av synpunkter 
I samband med att nulägesbeskrivningen för Enningdalsälvens vattensystem tagits fram har 

samverkanskretsen inom aktuell prövningsgrupp fått möjlighet att lämna synpunkter på 

nulägesbeskrivningens innehåll. I nedanstående tabell redogörs kortfattat för de synpunkter som 

inkommit som information om hur Länsstyrelsen hanterat synpunkterna.  

Vem som inkommit 
med synpunkter 

Synpunkter/uppgifter Berörd del i 
bakgrundsbeskrivningen  

Åtgärd med 
anledning av 
synpunkten 

Skogsstyrelsen  Noggrannare 

redogörelse för vilka 

ytterligare 

områdesskydd som 

finns inom området. 

Naturmiljö Ingen åtgärd. Lst har 

prioriterat 

redogörelse för de 

områdesskydd som 

påverkas och/eller 

kan komma att 

påverkas av 

kommande 

miljöprövning.   

Energimyndigheten Avstår att yttra sig Hela   Ingen åtgärd 

Naturvårdsverket Avstår att yttra sig Hela Ingen åtgärd 

Norra Kornsjös FVO Konstaterar att Lst har 

beaktat fiskbeståndet 

och har därmed inga 

ytterligare synpunkter 

på NB.  

Fiskfauna Ingen åtgärd 

MSB Avstår att yttra sig Hela Ingen åtgärd 

Tanums kommun Har inga synpunkter på 

NB. 

Hela  Ingen åtgärd 

Svenska kraftnät Komplettera med den 

småskaliga 

vattenkraftens nyttor. 

Effektiv tillgång på 

elproduktion 

Uppdatering av NB. 

Kammarkollegiet Komplettera med 

redogörelse för 

tillståndsstatus. 

Platsspecifikt. Lst har inte för avsikt 

att detaljerat redovisa 

vilka tillstånd som 

gäller för en viss 

verksamhet eller vad 

dessa tillstånd 

omfattar.  



Vem som inkommit 
med synpunkter 

Synpunkter/uppgifter Berörd del i 
bakgrundsbeskrivningen  

Åtgärd med 
anledning av 
synpunkten 

Kammarkollegiet Erinran om att MKN 

behöver uppnås i alla 

vattenförekomster. 

Miljökvalitetsnormer Ingen åtgärd. NB 

fokuserar på de 

vattenförekomster 

som påverkas av 

vattenkraften.  

SMHI Beakta två 

hydrologiska 

mätstationer i 

Enningdalsälven 

Vattenmiljö Beaktas. NB 

uppdateras. 

Sportfiskarna Synpunkter på 

fiskförvaltning. 

Fisk Synpunkterna 

föranleder ingen 

uppdatering av NB.  

Dalslands Miljö- och 

Energiförbund 

Redogör för hur 

åtgärder kan komma 

att genomföras för att 

skapa fiskvägar för de 

vandringshinder som ej 

omfattas av NAP. 

Fisk, vandringshinder 

m.m. 

Ingen åtgärd. NB 

fokuserar på NAP-

anläggningar och 

redogör i viss mån för 

miljömässigt 

sammanhang även 

med övriga 

anläggningar. Men 

NB redogör inte för 

vilka åtgärder som 

kan komma att vidtas 

för dessa. Vidare 

arbete med tillsyn 

och/eller 

restaureringsåtgärder 

är snarare aktuellt för 

dessa i de fall behov 

och prioritering 

sammanfaller.  
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