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Inledning 
 
Enligt 11 kap. 27 § miljöbalken ska alla som bedriver en tillståndståndspliktig verksamhet för 

produktion av vattenkraftsel se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Detta ska genomföras 

genom en nationell plan. Den nationella planen (NAP) ska se till att prövningarna ger största möjliga 

miljönytta samtidigt som man säkerställer en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. För att 

genomföra detta ska prövningarna ske samlat inom ett avrinningsområde. Detta har gjorts genom att 

skapa prövningsgrupper och dela in dessa prövningsgrupper i en tidsplan. Bakgrunden till nationella 

planen är bland annat att man ska tillgodose de krav som följer av EU:s vattendirektiv samt för att 

följa energiöverenskommelsen från 2016.  

Enligt 42a § i förordning om vattenverksamheter (1998:1388) ska Länsstyrelsen i god tid innan det 

datum som ansökan ska lämnas in för prövning samverka kring det underlag som krävs för att 

säkerställa en effektiv prövning. Samverkansprocessens syfte är bland annat att tillgodose kraven på 

en ansökans innehåll enligt 22 kap. 1 § miljöbalken samt att se till att alla verksamheter inom en 

prövningsgrupp ska kunna förses med moderna miljövillkor. Samverkan ska ske i den omfattning som 

Länsstyrelsen bedömer vara lämplig med hänsyn till syftet med samverkan och förutsättningarna i 

prövningsgruppen. När samverkansprocessen har avslutats har Länsstyrelsen ansvar för att göra en 

redovisning av processen som kommer att göras tillgänglig för allmänheten. 

I prövningsgruppen Onsalahalvön med flera. 107/108_1 ligger en vattenkraftsanläggning 

Kvarnadammen Berget som ska lämna in ansökan till prövning senast den 1 februari 2023 till Mark 

och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.  

Länsstyrelsen har sammanställt denna nulägesbeskrivning för att till verksamhetsutövaren 

tillhandahålla befintlig kunskap som kan underlätta framtagandet av en ansökan inför den kommande 

prövningen. Verksamhetsutövaren har bidragit med uppgifter till nulägesbeskrivningen och den egna 

verksamheten som redovisas i Bilaga 2 och Bilaga 3.  

I dokumentet ingår även en analys av behovet av miljöanpassningar. Syftet är att inför prövning i 

domstol ge Länsstyrelsens syn på behovet av miljöanpassningar och eventuella kvarstående frågor. 

Analysen av behovet av miljöanpassningar har gjorts utifrån de värden som redovisats i 

nulägesbeskrivningen samt vad som kommit upp vid platsbesök under samverkan. Analysen kan 

användas som stöd för verksamhetsutövarnas fortsatta arbete med att ta fram åtgärdsförslag. 
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1. Nulägesbeskrivning 

Områdesbeskrivning 
 

 
Figur 1. Karta över NAP-anläggningen Kvarnadammens lokalisering (rosa triangel) i ett delavrinningsområde till 
huvudavrinningsområdet (prövningsgrupp) Stockaån. 
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Översiktlig information om avrinningsområdet 
Stockaåns avrinningsområde ligger inom ett större prövningsgrupp där även Knapabäcken med 

Ulleråsbäcken samt Veån (Skörvallabäcken) ingår. Den här nulägesbeskrivningen fokuserar endast på 

den del av prövningsgrupp som omfattar Stockaån inklusive biflödet Sandabäcken med sjöar (Figur 

1). Stockaåns avrinningsområde är till ytan 35 km2 och ligger inom Kungsbacka kommun. I 

avrinningsområdet ligger en vattenkraftsanläggning Kvarnadammen Berget som ligger i Sandabäcken. 

Sandabäcken är cirka 3 km långt och går genom två sjöar (Kringlevatten och Rubbesjö) och mynnar i 

Stockaån. Stockaån har sitt utlopp i Stallviken, Kattegatt. Medelvattenföringen vid Stockaåns 

mynning är 0,48 m3/s, där Sandabäcken mynnar i Stockaån är medelvattenföringen 0,05 m3/s. 

Avrinningsområdet domineras av skogsmark, jordbruksmark, hedmark och bebyggelse.  

Jordbruk dominerar markanvändningen i Stockaån och vattendraget är påverkat av markavvattning. 

Sandabäcken ligger främst i skogsmark. 

De största delarna av Sandabäcken ligger inom Natura 2000-området Sandsjöbacka. Sandsjöbacka är 

även naturreservat.  

I Sandabäcken finns ett vattenkraftverk som producerar el idag, Kvarnadammen Berget (Figur 1). 

Elproduktionen uppgår till ca 65,5 MWh/år.   

Längs Stockaån finns det gott om spår efter boplatser varav flera är stenåldersboplatser. Åtta gårdar 

har under 1700-talet nyttjat kraften från Stockaån och andra vattendrag i området genom en eller flera 

skvaltkvarnar. Kvarnadammen Bergets vattenkraftverk ligger i Kvarnadammens bäckravin där det 

finns spår efter dessa skvaltkvarnar och hjulkvarn.  

Vattenförhållanden 

Flödestatistik 
Biflödet Sandabäckens avrinningsområde har en sjöandel på ca 8%. Medelnederbörden i 

avrinningsområdet är 1020 mm/år. Där biflödet mynnar i Stockaån är medellågvattenföringen (MLQ) 

nära 0 m3/s, medelvattenföringen (MQ) 0,05 m3/s och medelhögvattenföringen (MHQ) 0,26 m3/s. 

MLQ är medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföring, MHQ är medelvärdet av varje års högsta 

dygnsvattenföring och MQ är medelvärdet av varje års medelvattenföring. Data är hämtad från 

SMHI:s vattenwebb1. 

Statusklassificering och miljökvalitetsnormer 
Vattendirektivet (2000/60/EG) antogs 2000 och syftar till att skydda och förbättra EU:s alla vatten; 

sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Alla medlemsländer i EU har infört vattendirektivet i 

sina länders lagstiftning och har därmed förbundit sig att genomföra alla delar i direktivet. I Sverige 

infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004 genom 5 kap. miljöbalken, förordning 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, och förordning (2017:868) med 

länsstyrelseinstruktion.  

Miljökvalitetsnormerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt. 
Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom vattenförvaltning kallas god status. 

Sandabäcken är inte en utpekad vattenförekomst och saknar därför en beslutad miljökvalitetsnorm. 

 
1 SMHI (u.å). Modelldata per område. Modelldata per område | SMHI - Vattenwebb [2022-04-19]   

https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb/ladda-ner-modelldata-per-omrade-1.116164
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Den närmaste vattenförekomsten med en beslutad miljökvalitetsnorm är Stockaån 

(VISSID:WA79515547) som Sandabäcken mynnar i.  

Stockaån har otillfredsställande status2 på grund av höga koncentrationer av näringsämnen som 

påverkar biologin (påväxt-kiselalger) negativt. Markavvattningsföretag i Stockaån har en påverkan på 

vattendragets morfologi (fysiska form) och hydrologi (flödesregim) vilket har en negativ påverkan på 

fisk. Konnektiviteten är klassad till måttlig status på grund av ett vandringshinder (ej vattenkraft) i 

Stockaån. Vattenförekomsten uppnår inte kraven för en god ekologisk status och 

miljökvalitetsnormen i Stockaån är satt till god ekologisk status med tidsfrist 2027 och 2033. 

Skyddade områden 
Det här avsnittet redogör för de skyddade områden, naturvärden och värden kopplade till friluftsliv 

som finns i prövningsgruppen. Här presenteras endast de områden som har en koppling till vatten och 

där värdena kan ha en påverkan från vattenkraftsverksamhet (Figur 2). Det finns fler skyddade 

områden i avrinningsområdet med andra värden som inte är vattenanknutna och därför inte 

presenteras här. 

Natura 2000 
Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddade områden och har som syfte att bevara biologisk mångfald 

genom att skydda värdefulla naturtyper och arter. Bevarandeplaner tas fram av länsstyrelsen för varje 

område och beskriver de ekologiska behov och åtgärder som behövs för att uppnå gynnsam 

bevarandestatus. För att göra åtgärder och bedriva verksamheter som kan påverka miljön i ett Natura 

2000-område på ett betydande sätt krävs tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken. Detta gäller även 

för åtgärder och verksamheter som bedrivs utanför området. 

Området Sandsjöbacka är utpekad Natura 2000-område (SE0510068). Området omfattar delar av 

sträckan uppströms kraftverket och alla dammar/sjöar och strömsträckor uppströms. Området har en 

omväxlande natur med kala berg, ljunghedar, sprickdalar med klarvattensjöar och skogar. Det 

omväxlande landskap skapar särskilt bra förutsättningar för ett rikt fågelliv. Bevarandeplanen för 

Sandsjöbacka-Halland beskriver de sex utpekade naturtyperna t.ex. fukthedar och mossar och de fem 

utpekade fågelarterna i området; nattskärra, orre, spillkråka, trädlärka och törnskata.  

Naturreservat 
Naturreservat är områden med höga naturvärden eller värden för friluftslivet som är skyddade på lång 

sikt. Vad man får göra i ett naturreservat bestäms av syftet med skyddet och områdets föreskrifter.  

Området Sandsjöbacka är naturreservat på grund av det omväxlande landskapet, dess rika fågelliv och 

dess viktiga funktion som rekreationsområde.  

  

 
2 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79515547 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79515547
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Figur 2. Karta över skyddade områden som berör prövningsgruppen. 

Riksintressen 
Områden av riksintresse är områden med värden som är av betydelse från allmän synpunkt, och som 

ska skyddas mot åtgärder som kan skada deras värden. Riksintressen enligt 3 kap. kan pekas ut för 

olika ändamål, t ex naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård, energiproduktion, och mineralutvinning. 

Vid konflikt mellan olika riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken ska dessa vägas mot varandra. 

Riksintressen kan också pekas ut med stöd av 4 kap. miljöbalken. Dessa har ett ännu starkare skydd.  

Området Sandsjöbacka är riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3. Kap. 6 § Miljöbalken. 
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Nedre delarna av Stockaån är riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4. Kap 2 § Miljöbalken. 

Förekommande arter 
Skyddade och hotade arter  
Totalt har tre arter som är rödlistade3 eller som omfattas av någon form av skydd, och som är känsliga 

för reglering eller vandringshinder, observerats i eller i nära anslutning till vattendraget Stockaån och 

dess biflöden de senaste 25 åren. Dessa är ål, bäcknejonöga och storlom. 

Det finns flera rapporter av storlom i de övre delarna av Sandsjöbacka. Det finns även rapporter om 

par vid häckningstid. Det är därför troligt att sjöarna i den södra delen av reservatet är ett lämpligt 

häckningsområde för storlom. Storlom häckar i sjöar på låga öar eller skär, och är känslig för 

förändringar i vattenståndet under häckningstid. En höjning riskerar att dränka bona, en kraftig 

avsänkning att fåglarna inte kan nå boet från vattnet. Storlom är fridlyst enligt 4§ 

Artskyddsförordningen. 

Förekommande fiskarter  
Stockaån är fysiskt påverkad och ingår till stor del i dikningsföretag. Elfisken i Stockaåns huvudfåra 

har i allmänhet visat på låga till måttliga tätheter av öring. Biflödena Sandabäcken och Stombäcken är 

däremot viktiga för havsöringens reproduktion och elfisken har påvisat höga tätheter av öringungar. 

Flertalet av elfiskena är utförda under 1990-talet, men en lokal strax nedströms kraftverket har 

undersökts regelbundet sedan 1992. Förutom öring har bäcknejonöga, mört, skrubbskädda, småspigg, 

storspigg och ål fångats vid elfiske. Dessutom har signalkräfta planterats ut i Stockaån.  

Rubbesjö med tillrinnande sjöarna Kringlevatten och Gövatten var kraftigt försurade innan kalkning 

med pH-värden kring 4,2 - 4,5. Fisk dog ut i sjöarna och havsöringens reproduktion i Stockaåns övre 

delar påverkades negativt. Sjöar och våtmarker helikopterkalkades för första gången 19894. Rubbesjö 

provfiskades med nät 1997, men ingen fisk fångades. Däremot noterades slemspår av ål i näten5.  

Målarter 

Öring 
Öring förekommer i både strömlevande, insjövandrande och havsvandrande bestånd. Havsöringen i 

Stockaån har en anadrom livscykel, där fortplantningen sker i rinnande vatten varefter öringen som 

smolt vandrar ut i havet för att tillväxa. Öringen vandrar upp för lek under framför allt sensommar och 

höst. Öringen utnyttjar även små bäckar för lek- och uppväxt. I dessa bäckar kan produktiviteten vara 

mycket hög. Leken äger vanligen rum under oktober - november över grus- och stenbäddar där 

rommen grävs ned i bottenmaterialet. Kläckningen sker under april - maj året därpå. Öringungarna 

tillbringar vanligen 2 - 3 år i vattendragen innan de smoltifierar och vandrar ut i havet. Yngre 

öringungar, stirr, livnär sig till stor del på insekter, mindre kräftdjur och snäckor medan öringar som 

vandrat ut i havet nästan uteslutande lever av fisk. Havsöringen uppehåller sig tämligen stationärt i 

kustområdet. Öring bildar lokala bestånd som återvänder till födelsevattnet för att leka, men 

homingbeteendet är inte lika starkt som hos t.ex. lax. 

De viktigaste reproduktionsområdena för öring i Stockaåns avrinningsområde finns i biflödena 

 
3 Sveriges lantbruksuniversitet (u.å). Artfakta. https://artfakta.se/ [2021-02-01] 
4 Plan för åtgärder i Hallands län 2006 - 2010. Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 2007:13 
5 Provfiskade sjöar i Hallands län 1997 – Biologisk effektuppföljning av kalkade sjöar. Länsstyrelsen i Hallands 

län. Meddelande 1998:3 

https://artfakta.se/
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Sandabäcken och Stombäcken.  
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Ål 
Ålen är en katadrom fiskart, d.v.s. den leker i saltvatten, men har sin uppväxt i sötvatten. Leken, som 

sker i södra delen av Sargassohavet, har aldrig observerats, men bedöms börja i mars och pågår 

troligen ända fram till juli. Sannolikt dör den vuxna ålen efter leken. Larverna förs med Golfströmmen 

till Sverige och omvandlas under tiden till glasålar, som är i stort sett helt genomskinliga. Under 

sommarhalvåret vandrar de därefter upp i vattendragen. Vid cirka 3,5 års ålder förvandlas glasålen 

successivt till en så kallad gulål. Efter minst sex år och som mest 30 år sker ytterligare en omvandling 

till blankål. Ålen upphör i samband med detta att äta och påbörjar sin vandring mot Sargassohavet.  

Ålen är främst aktiv under den mörka delen av dygnet. Ålens föda utgörs av såväl bottendjur som 

musslor, snäckor och maskar som kräftdjur, insekter och fiskar. Ål finns, eller har åtminstone funnits, 

i alla svenska vatten utom i fjällområdena och ovanför större naturliga vandringshinder. Ålens 

utbredningsområde begränsas idag av dammanläggningar och för att rädda den europeiska ålen antog 

EU år 2007 en rådsförordning, (EG) nr 1100/2007, om åtgärder för återhämtning av beståndet av 

europeisk ål. Som ett resultat av förordningen tog Sverige fram en förvaltningsplan, vars målsättning 

är att 90 % av all blankål som för närvarande naturligt skulle kunna produceras i svenska vatten, ska 

överleva och bidra till reproduktionen. Planen innehåller åtgärder som fokuserar på: 1) förbud att fiska 

ål, 2) öka överlevnaden vid passage av vattenkraftverk, 3) stödutsättningar och 4) ökad kontroll.  

Uppströms Kvarnadammen Berget finns sjöar som bedöms vara viktiga uppväxtlokaler för ål.  

Förvaltning av fisket 
Sandabäcken ingår inte i något fiskevårdsområde.  

Främmande arter 
Främmande arter är arter som under historisk tid inte har förekommit naturligt i Sverige och som 

genom människan flyttats hit. När främmande arter sprider sig i miljön kan arterna orsaka problem för 

inhemska växter och djur, ekosystem och även för människans hälsa och för samhället. Nedan 

beskrivs förekommande främmande arter i Stockaåns avrinningsområde. Informationen är hämtad 

från SLU Artdatabanken Artfakta6. 

I Stockaån finns signalkräfta. Signalkräftan hör inte hemma i Europa och räknas som en invasiv art 

som sprider kräftpest som överförs till Sveriges inhemska flodkräfta.  

Miljöövervakning 
Kalkning och effektuppföljning 
Hallands län tillhör det område i Sverige som drabbats hårdast av försurning Förklaringen är en 

kombination av näringsfattiga och försurningskänsliga jordar och högt nedfall av försurande ämnen 

(sulfat och oorganiska kväveföreningar). Försurning har orsakat omfattande biologiska skador i sjöar 

och vattendrag. För att bevara den biologiska mångfalden i försurade vatten kalkas många sjöar och 

vattendrag i länet.  

Sandabäckens avrinningsområde kalkas och det finns sex övervakningsstationer inom KEU 

(kalkningsuppföljning). Provtagning för bottenfauna och kiselalger samt elfiske är del av 

övervakningsprogrammet.  

 
6 Sveriges lantbruksuniversitet (u.å.). Artfakta. https://artfakta.se/naturvard/lists/35-fr%C3%A4mmande-arter 
[2021-04-20] 

https://artfakta.se/naturvard/lists/35-fr%C3%A4mmande-arter
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Effektiv tillgång till vattenkraftsel 
Vattenkraft är en viktig resurs för Sveriges elproduktion. Den totala vattenkraftsproduktionen i 

Sverige ligger runt ca 65 TWh7 vilket motsvarar ca 45% av Sveriges elproduktion. Vattenkraftens 

främsta fördelar är att den är fossilfri samtidigt som den är planerbar.  

Kvarnadammen Berget producerar ca 65,5 MWh/år. Det är ett mindre bidrag till den nationella 

produktionen av vattenkraftsel men har ett visst lokalt bidrag. Stockaån ingår i de avrinningsområden 

där målet är att den totala förlusten av elproduktion, som en följd av kraven på moderna miljövillkor, 

inte ska överstiga 11,7%.  

Andra aspekter att beakta är reglerkraft, balansförmåga och lokalt/regionalt bidrag till 

energiförsörjningen. Kvarnadammen bidrar till en viss sk nätnytta då överföringsförlusterna minskar 

ju närmare elen produceras jämfört med var den konsumeras. 

Kulturmiljö 
Åtta gårdar har under 1700-talet nyttjat kraften från Stockaån och andra vattendrag i området genom 

en eller flera skvaltkvarnar. På storskifteskartan över Berget 1799 finns åtta skvaltkvarnar markerade i 

den bäckravin som löper från Kvarnadammen. I inloppet, väster om Kvarndammen finns två 

skvaltkvarnar registrerade. Kvarndammen och kvarnarna i bäckdalen benämns på kartan som 

”Täljagårds” innehav. År 1867 anlades en större kvarn med överfallshjul vid nedre delen av fallet från 

Kvarndammen vilket medförde att de mindre skvaltkvarnarna fick läggas ned. Den här kvarnen 

ersattes av ytterligare en kvarn 1881 som står kvar än idag och används bl a för elproduktion.  

Enligt nuvarande kvarnägaren reglerades utloppen vid ovanliggande sjöar med s k ”bonnadämmen”, 

vilket var enkla jorddämmen som samlade upp vatten för driften av skvaltkvarnarna. Dessa 

konstruktioner ersattes efterhand av stendämmen. Kvarandammens stendämme lär vara byggt 1874.8  

Ca 200 meter väster om kvarnen och tillhörande gårdsbildning ligger en mjölnarbostad.  

Information om vattenanknutna kulturmiljöer, områdesbeskrivningar, fornlämningar, 

byggnadsminnen, riksintresseområden, utpekade miljöer i kommunala kulturmiljöprogram och 

nationellt särskilt värdefulla vatten för kulturmiljö hittar du i Länsstyrelsernas informationskartor för 

Halland9. 

Fornlämningar 
Fornlämning är lämningar efter människors verksamhet under forna tider som är äldre än 1850 och 

har tillkommit genom äldre tiders bruk och är varaktigt övergivna. Fornlämningar är skyddade enligt 

kulturmiljölagens 2 kap. Övriga kulturhistoriska lämningar har inte detta skydd, men omfattas av 

generella hänsynsbestämmelser i miljöbalken, 30 § skogsvårdslagen och kulturmiljölagens 1 kap. 

Vid planering av arbeten är utgångspunkten att undvika inverkan på fornlämningar. Om kända 

fornlämningar ändå berörs av arbeten krävs tillstånd till ingrepp i fornlämning från Länsstyrelsen. 

Tillståndet kan villkoras med att arkeologiska undersökningar genomförs på verksamhetsutövarens 

 
7 Energimyndigheten (2021). Energiläget 2021 

http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/?currentTab=1#mainheading 
8 SMHI Svenskt dammregister 
9 Länsstyrelserna (u.å.) Informationskarta Halland. https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd043d84040116 [2021-01-16] 

http://www.energimyndigheten.se/statistik/energilaget/?currentTab=1#mainheading
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd043d84040116
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d0e35de8fe95434ca5fd043d84040116
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bekostnad. 

Kvarndammens bäckravin med spår efter skvaltkvarnar, hjulkvarn och befintlig kvarn är registrerade 

som ”Övrig kulturhistorisk lämning” i RAÄ:s fornsök. Längs Stockaån finns det gott om boplatser 

som är utpekade som fornlämningar varav flera är stenåldersboplatser.  

Hittills kända forn- och kulturlämningar finns registrerade i Riksantikvarieämbetets 

kulturmiljöregister, digitalt tillgängliga för alla via söktjänsten Fornsök10. 

Riksintresse för kulturmiljövården och kommunala kulturmiljöprogram 
Inom området finns ett utpekat Riksintresse för kulturmiljövården, Vallda kyrkby [N 2]. Byn är ett 

välbevarat sockenscentrum med medeltida kyrka, säteri och storgårdar. Vallda kyrkby är också 

utpekat som kulturhistoriskt värdefullt i Kungsbacka kommuns kulturmiljöprogram från 2014.  

Värderingsmodell 
Länsstyrelsen har under flera år arbetat med att ta fram ett underlag och kunskap kring vattenanknutna 

kulturmiljöer. De kulturhistoriska värdena är knutna till en miljös möjlighet att ge förståelse och 

kunskap kring hur platser använts och i vilka sammanhang. Miljöerna kan t ex skapa en bild av hur 

människor i alla tider brukat landskapet. De materiella kulturvärdena kan vara byggnadstekniker, 

material och landskapsstrukturer. De immateriella spåren berör hantverkskunskap, traditioner och 

seder vilka ger en inblick i människors livsvillkor.  

I projektet VaKul, kulturmiljöer vid vatten och den regionala bebyggelseinventeringen bedömdes 

områden och objektens kulturhistoriska värden utifrån skala A-C. Den kulturhistoriska 

industriminnesinventeringen har i efterhand konverterats till samma bedömningsmodell. 

Bedömningskriterier finns i bilaga 1. 

A: Område av mycket högt kulturhistoriskt värde 

B: Område av särskilt kulturhistoriskt värde 

C: Område av kulturhistoriskt värde 

Bedömningen av miljöerna är övergripande och vägledande och baseras på allmänt befintligt 

kunskapsmaterial och platsbesök.  

Kunskapsläget inom huvudavrinningsområdet är bristfälligt när det gäller bilden av det övergripande 

kulturlandskapet, sjöar, biflöden och präglande verksamheter. I samband med VaKul projektet 

genomfördes inga fördjupade inventeringar av huvudavrinningsområdet. Det behöver förtydligas hur 

det omgivande landskapets förutsättningar har skapat möjligheter som kommit att prägla vilka 

verksamheter som etablerats i anslutning till sjöar och vattendrag. Vattendragen har under alla tider 

varit viktiga för människors bosättning, försörjning och transport och har genom århundraden bidragit 

till att forma en regions särpräglade och variationsrika kulturmiljö.  

  

 
10 Riksantikvarieämbetet (u.å). Fornsök. https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/[2020-12-01] 

https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
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Kvarnadammen Berget 
 

 
Figur 3. Välbevarad kvarn från 1881 där det idag produceras el.  

Kulturmiljö och historia 
Kvarnmiljön på fastigheten Berget 1:1 består idag av en gårdsmiljö med bostadshus, magasin, 

ladugård / svinhus och en kvarnbyggnad från 1881 (Figur 3). Ekonomibyggnaderna är uppförda med 

stommar av trä som är klädda med stående faluröd träpanel. Själva kvarnbyggnaden är en rektangulär 

byggnad som är placerad över bäcken. Det vatten som användes till turbinen leddes redan från början 

via ett gjutjärnsrör från Kvarndammen som är belägen ca 240 meter från kvarnen och har en fallhöjd 

på hela 45 meter. År 1915 installerades ett kraftverk. Rester av den gamla turbinen finns fortfarande 

bevarad med kvarnutrustning och diverse vattendrivna maskiner.  

Strax nordost om kvarnen finns ruinen efter en kvarn som uppfördes 1867 (Figur 5) och som enligt 

nuvarande ägaren hade ett överfallshjul med en diameter på 9 meter. I den branta bäckfåran mellan 

Kvarnadammen och befintlig kvarn fanns det 8 skvaltkvarnar och väster om Kvarnadammen fanns två 

skvaltkvarnar11 (Figur 4). På kartan står det att kvarnarna tillhör Tälja gård. Skvaltkvarnarna 

avvecklades i samband med att den stora hjulkvarnen byggdes. Kvarnadammens nuvarande 

konstruktion med dammvallar av tuktad natursten lär vara uppförd 1874.12  

 

 
11 Lantmäteriets karta över storskiftet från 1799, Berget 1, Släps socken.  
12 SMHI, Svenskt dammregister. 
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Figur 4. Ruinen efter den stora hjulkvarnen som var i drift från 1867 till tidigt 1880-tal då den nya kvarnen byggdes.  

Kulturhistoriskt värde 
Platsen har ett mycket högt kulturhistoriskt värde (A) som en tydlig och välbevarad kvarnmiljö med 

damm, kvarnbyggnad och fysiska spår efter ett flertal samlade skvaltkvarnar och en tidigare 

hjulkvarn. Dagens kvarnbyggnad har även ett teknikhistoriskt värde då stora delar av den äldre 

kvarnutrustningen och övrig maskinell utrustning är bevarad. Viktiga beståndsdelar för miljön är 

kvarnbyggnaden och dess maskinella utrustning, ruiner och andra spår efter äldre kvarnar, intagstub i 

gjutjärn och f d intagskanalen samt Kvarnadammen.  

Nuvarande anläggning 
Verksamhetsutövaren har beskrivit anläggningen i Bilaga 2. 

Tillstånd och villkor 
Planerar omprövning baserat på urminnes hävd. 
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Figur 5. Lantmäteriets karta över storskiftet fastigheten Berget 1 från 1799. På kartan syns 8 skvaltkvarnar i bäckravinen och 2 
skvaltkvarnar väster om Kvarnadammen.  
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2. Analys 

Behov av miljöanpassningar 
Anläggningen Kvarnadammen Berget bedöms idag vara ett definitivt hinder för alla arter utom ål. 

Länsstyrelsens bedömning är att referensförhållandet på platsen är ett svårt naturligt hinder för de 

flesta arterna förutom ål.  

Länsstyrelsen bedömer att miljöanpassningar ska utformas så att ål kan passera upp- och nedströms. 

Särskilt viktigt är det att ål i alla storlekar kan vandra förbi anläggningen utan att riskera skadas eller 

fördröjas.  

Regleringen av sjöarna uppströms behöver beskrivas närmare inför prövningen och hänsyn behöver 

tas till de utpekade värdena. Särskild hänsyn behöver tas till öringen, som har sina lek- och 

uppväxtområden nedströms Kvarnadammen.  

Storlommen som har sin häckningsperiod (maj-juli/augusti) i sjöarna gynnas av att 

vattenståndsregleringar utformas så att vattenståndsändringarna från senare delen av april till början 

av juli blir små (högst 5 cm ökning, högst 30 cm minskning)13.  

Nyttor och konsekvenser av miljöanpassningar 
Miljökvalitetsnormer 
Anläggningen ligger inte i en vattenförekomst och saknar därmed en beslutad miljökvalitetsnorm. 

Verksamheten bedöms inte heller påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna i 

anslutande vattenförekomster. Miljöanpassningar som säkerställer ett flöde nedströms anläggningen 

bidrar dock till att inte försämra statusen för fisk i Stockaån.  

Natura 2000 
Anläggningen ligger inom Natura 2000-området Sandsjöbacka och verksamheten bedöms inte 

påverka de utpekade värdena på ett betydande negativt sätt idag. Det är ändå viktigt att beakta hur 

anläggningen kan påverka Natura2000-området efter genomförda åtgärder. Det är 

verksamhetsutövarens ansvar att ta fram underlag som visar på att värdena inte påverkas negativt. 

Nationell förvaltningsplan för ål 
Uppströms Kvarnadammen finns flera sjöar som utgör lämpliga uppväxtområden för ål. Ålen är akut 

hotad och alla hinder som behöver passeras innebär en risk för predation eller att ålarna skadas på sin 

väg till uppväxtområdena. Detsamma gäller vid återvandringen till Sargassohavet. En förbättrad 

passagelösning för ål vid anläggningen i både uppströms- och nedströms riktning bedöms stärka ålens 

bestånd i vattensystemet.  

Vattenmiljövärden 
Sjöarna uppströms Kvarnadammen utgör lämpliga häckningsområden för storlom. En hänsynsfull 

reglering under häckningsperioden kan ge goda förutsättningar för storlom att häcka här. 

  

 
13

  Art- och naturtypsvisa vägledningar för Natura 2000 (naturvardsverket.se)  

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/e33836a63e1745c7ac6b1dd1da54b8e2/faglar1.pdf
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Kulturmiljö 
Platsen har fysiska spår efter vattendrivna kvarnar troligtvis sedan medeltiden fram till dagens 

kraftverk för elproduktion. Miljöanpassade åtgärder bör kunna anpassas till kulturmiljön. Vid fysiska 

ingrepp mellan damm och kvarnbyggnaden skall samråd ske med Länsstyrelsen för eventuellt tillstånd 

enligt 2 kap Kulturmiljölagen.  

Nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel 
Åtgärder vid fortsatt drift bedöms inte påverka energivärdena på ett betydande negativt sätt. 

Miljöanpassningar och moderna miljövillkor 
Miljöanpassningar 
Upp- och nedströmspassage ska utformas efter vandringsbenägna arter enligt referensförhållandet. 

Fiskar vandrar av olika anledningar, de kan i huvudsak delas in i fyra kategorier; tillväxt/födosök, 

överlevnad (för att nå refuger), reproduktion och spridning.14 Passagelösningarna måste utformas 

utifrån att arter har olika simkapacitet och vandringsbehov samt att vandringsförhållanden på en plats 

kan variera under olika tidpunkter. Flöden i fiskvägar behöver dimensioneras utifrån de arter som ska 

passera och passagelösningen behöver utformas för att fungera vid alla de flöden som förekommer i 

vattendraget. Det är också viktigt att passagelösningarna utformas för de flöden som kan förväntas 

med tanke på klimatförändringar under den tid tillståndet förväntas gälla. Lösningarna bör utgå från 

Havs- och vattenmyndighetens vägledning för miljöanpassningar av vattenkraften15.  

I miljöbalken framgår det att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska vidta åtgärder 

för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. För 

den som bedriver yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas (2 kap 3 § miljöbalken). 

Bästa möjliga teknik utgör utgångspunkten för att bedöma frågan om vilka skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som ska krävas. Därefter ska en avvägning ske enligt skälighetsregeln i 2 kap 7 § 

miljöbalken.  

Uppföljning 
Enligt miljöbalken har verksamhetsutövare ansvar att fortlöpande planera och kontrollera sin 

verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverkan på 

miljön som befaras kan uppstå. Det innebär att när verksamheten har erhållit sitt tillstånd kommer ett 

kontinuerligt uppföljningsarbete krävas under den tid som tillståndet gäller. Verksamhetsutövaren har 

ansvar för att ha både allmän och specifik kunskap om sin verksamhets miljöpåverkan och kunna visa 

att försiktighetsmått och skyddsåtgärder har avsedd effekt, till exempel att en fiskväg fungerar eller att 

minimitappningen fyller sin funktion. Vidare gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 

egenkontroll bland annat den som bedriver yrkesmässig vattenverksamhet. I förordningen föreskrivs 

att det ska finnas dokumenterad egenkontroll som innefattar bland annat rutiner, ansvarsfördelning 

och fortlöpande riskbedömning av verksamheten som man är skyldig att göra systematiskt under den 

tid som verksamheten bedrivs.  

För att säkerställa att uppföljningens syfte blir tydligt kan det för vissa frågor bli aktuellt att föreskriva 

tydliga villkor för vilken kontroll och uppföljning verksamhetsutövaren behöver göra, om det ska 

 
14 HVMFS 2013:19. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 

avseende ytvatten. 
15 Havs-och Vattenmyndigheten. 2020. Vägledning för fisk-och faunapassager. 

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-

skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html (Hämtad 2022-03-22) 
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utföras under en viss period eller under en viss tid av året och hur det ska utvärderas. Detta underlättar 

inte bara för verksamhetsutövarens kontroll och planering utan skapar även förutsättningar för en god 

tillsyn av verksamheten.  

Verksamhetsutövaren bör redan inför prövningen fundera över vilken uppföljning man planerar att ha 

på sin verksamhet.  

Hänsyn till kulturmiljön 
Hänsyn till kulturmiljön ingår som en del av den grundläggande miljöhänsynen i miljöbalken (MB). I 

1 kap. 1 § MB framgår att lagen ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och 

vårdas. I arbetet med prövning av vattenverksamheter innebär det bland annat att kulturmiljön alltid 

ska utgöra en del av bedömningen jämte övriga miljöaspekter när tillstånd prövas och moderna 

miljövillkor fastställs. När miljöanpassning diskuteras och utformas behöver därför kulturmiljön som 

regel ingå som en aspekt. Behovet av anpassning till kulturmiljön är sedan relaterad till de värden som 

kulturmiljön tillmäts, miljöns känslighet för påverkan och kulturvärdenas relation till övriga 

miljövärden. 

Enskilda intressen 
Enskilda intressen kan beröras av planerade åtgärder. Det är upp till verksamhetsutövaren att 

identifiera och beakta detta i den fortsatta processen. Enskilda intressen som kan påverkas är 

exempelvis uppströms och nedströms liggande fastigheter, vattenuttag och markavvattningsföretag.  
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Bilaga 1. Kulturmiljö värderingsmodell 
 

Bedömningsgrunder VaKul 

Kriterier för att ett område skall klassas som A: (området kan uppfylla ett eller flera kriterier) 

• Område med komplex struktur (olika karaktär) av objekt/anläggningar/miljöer av 

kulturhistoriskt värde som vittnar om vattnets betydelse för många olika verksamheter. 

Objekten/anläggningarna/miljöerna kan vidare representera många olika tidsskikt och lång 

kontinuitet med anknytning till vatten och/eller en mångfald av företeelser som belyser 

vattnets kulturhistoriska betydelse ur olika aspekter. Koppling kan också finnas till ett större 

omland, exempelvis genom torplämningar. 

• Område där objekt/anläggningar/miljöer med anknytning till vatten av högt kulturhistoriskt 

värde tillsammans bildar ett system (exempelvis flottningslämningar). 

• Område med objekt/anläggningar/miljöer med anknytning till vatten som är av högt 

kulturhistoriskt värde (exempelvis lämningar från järnframställning osv). 

• Område med en stor mängd objekt/anläggningar/miljöer men anknytning till vatten. 

Kriterier för att ett område skall klassas som B: (området kan uppfylla ett eller flera kriterier) 

• Område där objekt/anläggningar/miljöer med anknytning till vatten av kulturhistoriskt värde 

tillsammans bildar ett system (exempelvis flottningslämningar). 

• Område med relativt många objekt/anläggningar/miljöer med anknytning till vatten som är av 

kulturhistoriskt värde. 

• Område med relativt många objekt/anläggningar/miljöer med anknytning till vatten. 

Kriterier för att ett område skall klassas som C: 

• Område med ett mindre antal eller enstaka vattenanknutna objekt/anläggningar/miljöer som är 

av kulturhistoriskt värde. Fältstudie har bedrivits i området. 

Kriterier för att ett område skall lämnas som Ej bedömt: 

• Område med ett mindre antal eller enstaka vattenanknutna objekt/anläggningar/miljöer som är 

av kulturhistoriskt värde. Fältstudier har inte bedrivits i området. 

• Område med ett mindre antal eller enstaka vattenanknutna objekt/anläggningar/miljöer som är 

av kulturhistoriskt värde. Trots att vissa fältstudier bedrivits i området saknas tillräcklig 

kunskap för en områdesbedömning. 

• Område i avsaknad av vattenanknutna objekt/anläggningar/miljöer. 

• Område som ännu ej är bearbetat, analyserat eller beskrivet. 
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Bedömningsgrunder Bebyggelseinventeringen 

Objektsvärde. Nationellt intresse. Omistlig. Skyddas genom PBL 8:13-14 §§ och 4:16 § 

(förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud) eller som byggnadsminne enligt KML. 

Objektsvärde. Regionalt intresse. Omistlig. Skyddas genom PBL 8:13-14 §§ och 4:16 § 

(förvanskningsförbud, underhållskrav, rivningsförbud). 

Miljövärde. Regionalt intresse. Skyddas genom PBL 8:14 § och 8:17 § (underhållskrav, 

varsamhetskrav). 

Vid värderingen av objekt har klassningen A-C samt Ej bedömt tillämpats.  
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Bilaga 2. Verksamhetsutövarens bidrag till 
nulägesbeskrivningen 
Kvarnadammen-Sandabäcken 

Områdesbeskrivning 
Avrinningsområdet till Kvarnadammen och Sandabäcken ligger inom Släp och Tölö socknar i 

Kungsbacka kommun och omfattar ca 3 km2. 

Marken ovan kraftverket består av skogsmark med stort inslag av hällmarker. 

Något skogsbruk i vanlig mening bedrivs inte p g a att terrängen är så kuperad att det är omöjligt att ta 

sig fram med skogsmaskiner utan omfattande vägbyggen (s k tekniskt impediment). 

Området innehåller tre större sjöar omfattande totalt ca 20 ha. Alla tre sjöarna har kallmurade 

stendammar med cementfogar åt sjösidan. Totala avrinningsområdet till sjöarna enligt ovan är så litet 

att utan magasinerat vatten skulle Kvarnabäcken och Sandabäcken vara uttorkade stora delar av 

sommarhalvåret. 

Sträckan mellan nedersta dammen och kraftverket är ca 250 m lång och har en fallhöjd på 45 m med 

varierande lutning. Bäckfåran är på ett flertal ställen så brant att de utgör permanenta vandringshinder. 

Bäckbotten utgörs av fast berg eller större klippor, varför hindren torde vara omöjliga att undanröja 

utan omfattande sprängningar. 

Nedströms kraftverket rinner Sandabäcken, som är ca 880 m lång med en fallhöjd av ca 10 m. 

Bäckbotten består av sand, grus och bitvis sten och omgivningen består av jordbruksmark med 

mestadels lerjord. Bäcken är en utmärkt öringsbiotop, särskilt som ovanliggande dammar gör att den 

aldrig torkar ut under förutsättning att dessa blir skötta. Biotopen kan dessutom göras ännu bättre 

genom anordning av ytterligare lekställen för öringen samt viss vassrensning. 

Sandabäcken mynnar i Stockån, som efter ca 3 800 m rinner ut i Västerhavet. Omgivningen utgörs av 

jordbruksmark och åbotten består mestadels av lera. Ån ingår i ett dikningsföretag från 1933 med djup 

och mått enligt särskild vattendom. 

Vattenverksamhet har pågått sedan medeltiden och anläggningar och byggnadsverk samt rester därav 

som ingår eller har ingått i verksamheten redovisas på karta i Bilaga 3. 

Vattenförhållanden 

Flödesstatistik 
Enligt SMHI:s modellberäkningar för Sandabäcken är MHQ 0,26 m3/s, MQ 0,05 m3/s och MLQ 0 

m3/s. Således skulle Sandabäcken utan magasinering av vatten torrläggas delar av året, hela vägen till 

utloppet vid Stockån. Med magasinering i de aktuella dammarna kan MLQ hållas uppe till ca 0,015 

m3/s. 

Sandabäcken är ca 0,5–1 m bred, varför lämplig minsta vattenföring är 15-20 l/s för att uppnå 

optimala förhållanden för öringsmolten. 

Strömsträckor 
Bäcken ovan kraftverket är ett brant vattendrag med en genomsnittlig lutning på 18% och med ett 
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flertal partier med en lutning mellan 50% och 100% och är därmed att betrakta som ett permanent 

vandringshinder för fisk. Endast ål har möjlighet att ta sig upp, (Figur 6). 

Bäcken nedströms kraftverket består av strömsträckor varvat med höljor, som är utmärkta 

öringbiotoper, eftersom den saknar vandringshinder. 

Surhet 
Fram till 1989 hade sjöarna uppströms kraftverket pH 4–5 och all fisk förutom ål saknades. Efter 

uppmaning från nuvarande verksamhetsutövare startade Länsstyrelsen i Hallands län detta år ett 

kalkningsprojekt som pågår fortfarande och pH-värdet har sedan början av projektet legat kring 7. 

Mörten kom tillbaka i Kvarnadammen redan på 1990-talet, enligt uppgift genom inplantering. Under 

senare år har mört observerats även i Rubbesjö. 

Statusklassificering och miljökvalitetsnormer 
Uppgift saknas. 

Skyddade områden, naturvärden och friluftsliv 
Större delen av avrinningsområdet ingår i ett Natura 2000-område, varför några större ingrepp efter 

områdets bildande knappast kan vara tillåtna. 

Området ingår i ett större friluftsområde men pga svårsvårtillgänglighet och avsaknad av vägar är 

utnyttjandet för friluftsliv begränsat. 

Gårdsmiljön lär omfattas av vissa restriktioner när det gäller förändring av byggnader mm. 

Förekommande arter 
Nedströms kraftverket:  Öring, Mört, Signalkräfta, Bäcknejonöga, Ål 

Mellan kraftverket och Kvarnadammen: Endast ål pga vandringshindren. 

I sjöarna uppströms: Mört, Ål 

Tillgången på ål i sjöarna uppströms har enligt uppgift alltid varit god. Senast under 1990-talet 

fiskades ål med långrev bl.a. i Rubbesjö och enligt uppgift var fångster uppemot ett tjugotal ålar per 

långrev och natt inte ovanliga och även i mindre dammar och mossar har det påträffats ål. Habitatet 

anses av sakkunniga vara synnerligen lämpligt för ål och befintliga dammar synes inte ha varit några 

svårigheter att passera, varken vid uppgång av glasål eller utvandring av vuxen ål. 

Vid provfiske utfört av verksamhetsutövaren med ålryssja i Kvarnadammen 2017 och 2019 fångades 

upp till 10 ålar i ryssjan under en enda natt. 

Förvaltning av fisket 
Något fiske av betydelse förekommer inte. 

Främmande arter 
Signalkräfta (om den räknas som främmande). 

Miljöövervakning och restaureringsarbeten 
Kalkspridning utförs kontinuerligt i sjöarna uppströms. 
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Länsstyrelsen har övervakat miljöförhållandena i bäcken och sjöarna alltsedan kalkningen startade. 
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Effektiv tillgång till vattenkraftsel 
Årliga elproduktionen i kraftverket är ca 65 000 kWh. Den höga fallhöjden medför att miljöpåverkan 

per producerad kWh är förhållandevis låg, då det är ett litet område som berörs och vattenflödet genom 

turbin är lågt. Dessutom ger den lokala produktionen en viss s k nätnytta. 

Kulturmiljö 
Se nedan. 

Verksamhet 
Kraftverk Berget 1:1 

Kulturmiljö och historia 
Utefter bäcken mellan Kvarnadammen och Kyrkebydamm finns rester efter två skvaltkvarnar 

inklusive stenar. Dessutom har det enligt uppgift funnits nio skvaltor i bäckdalen mellan nuvarande 

kvarnbyggnad och Kvarnadammen där också enstaka kvarnstenar ligger kvar. Kvarnarnas läge är 

angivet på storskifteskarta (se Bilaga 3, Figur 9) där det dock bara är åtta stycken utmärkta i 

bäckdalen. 

I Hallands Landbeskrivning 1729 finns angivet vilka gårdar åtminstone 6 av dessa sammanlagt 12 

kvarnar har tillhört (Figur 7). 

Kvarnarna har enligt uppgift varit underhållna av en inneboende i torpet Mysten beläget på fastigheten 

Järnkättered 1:1. Torpet, som är från tidigt 1800-tal, är i stort sett i samma skick som när den senaste 

boende flyttade därifrån 1972 och är en (om än avsides belägen) del i kuturmiljön. 

Gården Järnkättered och de tre gårdarna Berget 1–3 var fram till 1865–66 frälsegårdar under Vallda 

Säteri. 

1865-12-11 köpte Nils Brogren dä (1833–1899) kvarnfall i bäckdalen samt plats för kvarn “å lämpligt 

ställe”. En kvarn (se sida 25) uppfördes 1866 men av den återstår bara grunden medan ett mindre 

magasin, som uppfördes vid samma tid finns kvar i ursprungligt skick. Se även P 13 (Bilaga 3). 

1866-08-23 köpte Brogren resten av Berget nr 1 och en större smedja uppfördes söder om kvarnen. Av 

smedjan återstår bara grunden förutom en valvbro (Figur 8) över bäcken som leder till platsen. 

1880-03-23 köpte Brogren del av Berget nr 2 samt del av Berget nr 3. Byggnaderna på Berget nr 2, som 

finns kvar i tidsenligt renoverat skick, blev bostad för anställd mjölnare med familj. 

1881 uppfördes en ny kvarnbyggnad i tre våningar (se sida 26) med turbin, tillhörande kraftverkstub 

och två kvarngångar. Denna turbins slukförmåga kan antas ha varit ca 120 liter per sekund, grundat på 

storleken på ursprungligt munstycket och fallhöjden på kraftverkstuben. Kvarnen har under hand 

byggts till i båda gavlarna och gett utrymme för diverse maskiner, som kunnat drivas med vattenkraft. 

Dessutom tillkom under hand två ytterligare kvarngångar. Byggnaden undergår för närvarande 

renovering för återställning i ursprungligt skick. Se även P14 (Bilaga 3). 

1893-08-05 förvärvades Järnkättered 1:1 inklusive torpet Mysten (se ovan) av sonen Rudolf Brogren. 

1896 uppfördes ett större magasin (se sida 26) bredvid den nya kvarnen. Magasinet flyttades från 

Gåsevadholm där det sannolikt stått från tidigt 1800-tal och renovering pågår i tidsenlig stil. 
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1899-12-11 förvärvades tomten Järnkättered 1:3 med tillhörande bostadshus. 

I gården ingick nu, förutom kvarn, smedja och diverse maskiner, fem stycken bostadsbyggnader, som 

hyste som mest ett 40-tal personer. 

1915 installerades i kvarnbyggnaden en likströmsgenerator med effekten 1.5 kW, driven av vattenkraft 

med hjälp av en omvänd centrifugalpump. Samtidigt drog man in elektricitet i de flesta byggnaderna 

på gården. 

I början på 60-talet då kvarnverksamheten upphörde, ersattes likströmsgeneratorn med en 34 kW 

växelströmsgenerator, som drevs av den turbin vilken fram till dess drivit kvarngångarna. 

Kraftverket var utrustad med ett reglersystem, vilket gjorde det kapabelt till ödrift, som var det normala 

driftsättet. 

2000 gjordes en renovering av dammen vid Rubbesjö, varvid muren tätades och bottenluckan 

förstärktes. Sjön måste därvid tömmas, vilket gjorde att vattenflödet i det närmaste upphörde med 

resultatet att mängden smolt det året minskade avsevärt. 

I mitten av 00-talet gjordes en genomgång av turbinen, varvid viss regleringsutrustning byttes ut. 

2013 gjordes åter en renovering av dammen vid Rubbesjö, varvid muren åter tätades och bottenluckan 

med tillhörande ram byttes ut. Även denna gång minskade mängden smolt i Sandbäcken, vilket visar 

vikten av en ständig vattenföring i Kvarnabäcken/Sandbäcken. 

2014 ersattes växelströmsgeneratorn på 34 kW med en 15 kW växelströmsgenerator och den gamla 

turbinen ersattes av en mindre turbin av typen turgo. 

Anläggningen har varit underhållen och funktionsduglig under alla år, antingen som kvarn eller 

elproducent eller bådadera 

Kulturhistoriskt värde 
Enligt Riksantikvarieämbetet har byggnaden Kungsbacka Berget 1:1-husnr 4 (kvarnbyggnaden) 

klassificerats som klass B (Figur 9). 

Nuvarande anläggningar 

Rubbesjö 
Yta 160 000 m2, Tillrinningsområde ca 1 km2. Stendamm med bottenlucka och överfallsvärn för 

flödesreglering. Dämningskapacitet; 2 m. 

Fluktuation under ett normalt år är ca 1m. Ett fullt magasin säkerställer vatten i Sandabäcken (15 l/s) 

plus avdunstning i ca 150 dagar utan regn. 

Under sommarhalvåret tappas ca 15 l/s från Rubbesjö för att hålla Sandabäcken med vatten. Under 

vinterhalvåret ökas avtappning beroende på nederbörd, med målet att ha fulla magasin till våren, för att 

klara sommaren. Normal tappning under vinterhalvåret är ca 25 l/s Vid behov ökas avtappningen när 

öringen leker för att ge fisken bättre förutsättningar. 

Kyrkebydamm 
Yta 13 000m2. Tillrinningsområde ca 0.5 km2. Stendamm med bottenlucka. Dämningskapacitet; 
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1.5 m. Luckan i botten hålls normalt helt öppen. Dammen används för att jämna ut vattenflödet vid 

kraftigt regn och som reservmagasin vid underhållsarbete på dammen i Rubbesjö. 

Kvarnadammen 
Yta 16 000 m2. Tillrinningsområde ca 0,5 km2. Stendamm ansluten till kraftverkstub. Intaget utgörs av 

en konstruktion i galvaniserad stålplåt (Figur 10). 

Intagsnät, 2,0x0,5 meter. Maskstorlek 10 mm. Flödeshastighet genom nät, max 0,08 m/s. Normalt ca 

0.03 m/s. Kontrolleras 2 ggr i månaden och rensas vid behov. 

Vattennivån övervakas elektroniskt och larmar via sms om vattennivån blir för låg. Normalt 

arbetsintervall: från full, (rinner över ett utskov) till 50 cm under krön. Normalt läckage genom damm 

är ca 5 l/s 

Kraftverkstub: 225 meter lång diameter 250 mm. Fallhöjd 45 meter. 

Kraftverk: Installerad effekt: 15 kW,  slukförmåga: 50 l/s, uttagen effekt 3.6 kW-11.8 kW. 

Medelårsproduktion 65 000 kW. 

Regleras genom att öppna eller stänga sammanlagt fyra strålmunstycken med diameter 24 mm (Figur 

11). 

Min flöde genom kraftverk under drift 13 l/s (en stråle öppen). Max flöde under drift 50 l/s (fyra strålar 

öppna). Genomsnittligt flöde på årsbasis är 28 l/s. 

Marken kring alla tre dämda sjöar ägs av verksamhetsutövaren. 

Vattenförvaltning 
Sandabäcken/Kvarnabäcken ingår i vattenförekomsten Stockån. 

Verksamhetens negativa påverkan på miljön i vattenförekomsten synes vara måttlig. Om miljön trots 

allt ändå skulle påverkas i större omfattning är det - jämfört med andra anläggningar - ett ytterst litet 

område som berörs. 

Samtidigt torde verksamhetens positiva inverkan på miljön vara synnerligen stor, eftersom den medför 

att Sandabäcken aldrig blir torrlagd och därigenom kan denna bäck förbli en utmärkt öringbiotop. 
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Figur 6. Bäcken ovan kraftverket är ett brant vattendrag att betrakta som ett permanent           vandringshinder för fisk. Endast ål har 
möjlighet att ta sig upp.  
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Figur 7. Hallands Landbeskrivning 1729 som anger vilka gårdar skvalt kvarnarna har tillhört. 
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Figur 7Figur 7. Hallands Landbeskrivning 1729 som anger vilka gårdar skvalt kvarnarna har tillhört. 
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Figur 8. Rester av en större smedja som uppfördes söder om kvarnen. Av smedjan återstår bara grunden förutom en valvbro över 
bäcken som leder till platsen. 

 
Figur 9. Enligt Riksantikvarieämbetet har kvarnbyggnaden klassificerats som klass B. 
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Figur 10.  Stendamm, Kvarnadammen, ansluten till kraftverkstub. Intaget utgörs av en konstruktion i galvaniserad stålplåt. 

Figur 11. Kraftverkets intag som regleras genom att öppna eller stänga sammanlagt fyra strålmunstycken med diameter 24 mm. 
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Bilaga 3. Kartor och bilder 
 

Bilagan innehåller kartor och bilder från verksamhetsutövaren till Kvarnadammen. 

Vattenverksamhet har pågått sedan medeltiden och anläggningar och byggnadsverk samt rester  därav 

som ingår eller har ingått i verksamheten redovisas på kartan nedan. 
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P1: Mindre jord/stendamm (normalt ej synlig) sannolikt uppförd för magasinering av vatten till 

nedanför liggande skvaltkvarnar och därmed anlagd före 1874. Kan anas på laga skifteskarta från 

1874 (Figur 12. Laga skifteskarta från 1874.Figur 12). 

P2: Större stendamm (Figur 13) med bottenlucka, enligt SMHI:s dammregister uppförd 1884. Har 

ersatt jorddamm P1 och är i bruk. Vid dammen finns även ett överfallsvärn för mätning av flödet. P3: 

Jorddamm (Figur 14) anlagd före 1874, jmf P1. Dammen är inritad på laga skifteskarta från 1874 

(Figur 15). 

P4: Längre stendamm (Figur 14) anläggningsår okänt. Har ersatt jorddamm P3 och är i bruk. Dammen 

används för att bromsa upp större flöden och har en bottenlucka (Figur 16), som normalt står öppen 

tillräckligt mycket för att medger fri passage för ål mm. 

P5: Rester från två mindre jord/stendammar (se Figur 17 och Figur 18), jmf P1. 

P6: Rester från skvaltkvarn med kvarliggande stenar (Figur 19). Är angiven på storskifteskarta från 

1799 (Figur 20). 

P7: Rester från mindre jord/stendamm med anlagt förbiflöde (Figur 21), jmf P1.  

P8: Rester från skvaltkvarn med kvarliggande stenar (Figur 22), se även P6. 

P9: Jorddamm (Figur 23) anlagd före 1874. Kan anas på laga skifteskarta från 1874 (Figur 24), jmf 

P1. 

P10; Stendamm (Figur 25) enligt SMHI: s dammregister (se sida 46) uppförd 1874. Har ersatt P9 och 

är i bruk. 

P11: Enstaka rester från 8 st skvaltkvarnar. Är angivna på storskifteskarta från 1799 (Figur 20).  

P12: Mindre rester efter stångjärnshammare. Angiven på laga skifteskarta från 1874 (Figur 24). 

P13: Grundmur från överfallskvarn (med 9 m hjul) (Figur 26). Angiven på laga skifteskarta från 1874 

(Figur 24). Av kartan framgår även att en ca 30 m lång träränna ledde vattnet från bäcken till övre 

delen av kvarnhjulet. 

P14: Kvarnbyggnad (Figur 27), som ersatte P13. Enligt länsstyrelsens områdesbeskrivning uppförd 

1881 ( 

Figur 28). Ovannämnda träränna ersattes med en kraftverkstub av gjutjärn som sträcker sig mellan 

dämmet i Kvarnadammen till den nya kvarnbyggnaden. 
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Figur 12. Laga skifteskarta från 1874. 

Figur 13. Större stendamm med bottenlucka. 



 

39 
 

Rubbesjö 
Information om Rubbesjö stendamm från SMHIs dammregister: 
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Figur 14. Längre stendamm. 

Figur 15. Jorddamm inritad på laga skifteskarta från 1874. 
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Figur 16. Längre stendamm med bottenlucka.
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Figur 17. Rester av jordamm/stendamm 

Figur 18. Rester av jordamm/stendamm 
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Figur 19. Rester från skvaltkvarn med kvarliggande stenar 



 

44 
 

 

Figur 20. Storskifteskarta från 1799. 
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Figur 21. Rester från mindre jord/stendamm med anlagt förbiflöde 
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Figur 22. Rester från skvaltkvarn med kvarliggande stenar 

Figur 23. Jorddamm anlagd före 1874
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Figur 24. Laga skifteskarta från 1874 

Figur 25. Stendamm uppförd 1874 
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Kvarndammen 
Information om Kvarndammen från SMHIs dammregister: 

 
C4D7600974EF
} 
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Figur 26. Grundmur från överfallskvarn
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Figur 27. Kvarnbyggnad uppförd 1881 

 

 

 

Figur 28. Länsstyrelsens områdesbeskrivning 
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Bilaga 4. Sammanställning av inkomna 
remissvar gällande Onsalas 
nulägesbeskrivning- och analysdokument 
Onsalas nulägesbeskrivning- och analysdokument var på remiss 7 juni till 15 september 2022 med 

förlängning till den 23 september. Synpunkter som har inkommit under remissen sammanfattas nedan 

tillsammans med en redovisning av Länsstyrelsens bemötande. Svar inkom från nio remissinstanser 

varav tre avstod från att yttra sig; Energimyndigheten, Havs-och vattenmyndigheten och 

Naturvårdsverket. Yttrandena i sin helhet finns i Länsstyrelsens akt över ärendet. 

Följande har lämnat yttrande över nulägesbeskrivningen 

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) 

Fiskevårdsnätverket i Kungsbacka kommun 

Kungsbacka Sportfiskeklubb 

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 

Svenska Kraftnät  

Riksantikvarieämbetet 

Inkomna synpunkter och Länsstyrelsens bemötande 

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) 

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) tackar för möjligheten att få inkomma med remissyttrande 

avseende Nulägesbeskrivning och analys inför miljöanpassningar av vattenkraften för Onsalahalvön 

remissversion, dnr 531-6057-21 och önskar kort anföra följande synpunkter: 

1. Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen är väl utförd och SVAF har i stort sett intet att erinra. 

2. Analys 

Behov av miljöanpassningar 

”Länsstyrelsen bedömer att miljöanpassningar ska utformas så att ål kan passera upp- och 

nedströms.” 

Av Bilaga 2. Verksamhetsutövarens bidrag till nulägesbeskrivningen framgår att ål förekommer och att 

befintliga dammar inte tycks utgöra några hinder för densamma. En av verksamhetsutövaren angiven 
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läckning om ca 5 l/s genom dammarna ger goda möjligheter för ålyngel att ta sig upp. De flesta 

vattenkraftsägare torde kunna intyga att utvandrande ål framför allt passerar vid höstens högflöden, 

vilket sannolikt är förhållandet även här. Ålen tycks väl ha anpassat sig efter rådande förhållanden, 

varför det kan ifrågasättas om särskilt inrättade vandringsvägar verkligen har så mycket att tillföra. I 

och med dammarnas existens och tillförda nyttor torde Sandabäcken i dagsläget erbjuda ett betydligt 

fördelaktigare habitat för ålen än vad som naturligt förevarit. 

”Särskild hänsyn behöver tas till öringen nedströms Kvarnadammen […] För storlommen bör 

regleringar av vattenståndet utformas så att vattenståndsändringarna från senare delen av april till 

början av juli blir små” 

Det kan inte nog understrykas att utan den vattenmagasinering som dammarna tillhandahåller så skulle 

Sandabäcken under lågflödesperioder helt torka ut. Detta är bakgrunden till varför dammarna finns och 

för vars enda syfte de anlagts att jämna ut flödet så att vattenverksamhet kunnat bedrivas över hela året. 

En positiv bieffekt av detta är att bäcken nedströms kraftanläggningen över hela året också erbjuder ett 

flöde som kommer öringen till gagn. 

Nulägesbeskrivningen nämner rapporter om Storlom registrerade i de övre delarna av Sandsjöbacka. 

Det framgår dock inte om Storlom även observerats vid sjöarna i de södra delarna. Det är naturligtvis 

glädjande om storlommen återkommande valt att etablera sig vid dessa fluktuerande artificiella 

vattensamlingar långt innan krav på eventuella miljöanpassningar kommit i dagen, men det måste sägas 

att förslag som åsyftar en kombination av villkorade minimitappningar, med dito minsta möjliga 

vattenståndsförändringar i dammarna i ett läge där tillrinningen under MLQ nedgår till i princip 0 m3/s, 

sannolikt är i det närmaste omöjliga att realisera. 

Nyttor och konsekvenser av miljöanpassningar 

”Miljöanpassningar som säkerställer ett flöde nedströms anläggningen bidrar dock till att inte 

försämra statusen för fisk i Stockaån”. 

Tack vare befintliga regleringsdammar finns möjligheten att tillhandhålla ett gynnsamt flöde nedströms 

anläggningen även under lågflödesperioder. Detta förhållande bör inte äventyras. 

Natura 2000 

”Anläggningen ligger inom Natura 2000-området Sandsjöbacka och verksamheten bedöms inte 

påverka de utpekade värdena på ett betydande negativt sätt idag. Det är ändå viktigt att beakta hur 

anläggningen kan påverka Natura2000-området efter genomförda åtgärder”. 

Detta faktum understryker vikten av att eventuella åtgärder genomförs mycket varsamt. Uttalandet 

ovan har den i sammanhanget något ironiska innebörden att anläggningen i dagsläget inte bedöms 

utöva någon negativ påverkan, men att eventuella villkorade miljöanpassningsåtgärder skulle kunna 

leda till sådan. 
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Nationell förvaltningsplan för ål 

”En förbättrad passagelösning för ål vid anläggningen i både uppströms- och nedströms riktning 

bedöms stärka ålens bestånd i prövningsgrupp”. 

En förutsättning för att eventuella åtgärder ska ha någon effekt är att en naturlig tillrinning medger 

tillgång på vatten till passagelösningarna. Då befintliga dammar har en utjämnande effekt på flödet i 

Sandabäcken, bör slutsatsen bli dammarna i själva verket redan idag och sedan lång tid tillbaka ger ålen 

stärkta möjligheter väl överstigande de vattendraget naturligt erbjudit i ett jungfruligt tillstånd. Härvid 

bör man låta sig mer än nöja. 

Kulturmiljö 

Höga kulturvärden kan utgöra skäl för förklaring av kraftigt modifierade vatten (KMV) eller beslut om 

mindre stränga kvalitetskrav (MSK); se Havs- och Vattenmyndighetens Remiss gällande vägledning 

om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav 2022-07-08, bilaga 3. 

Länsstyrelsens bemötande 

Så som anläggningen drivs idag utgör Kvarnadammen ett definitivt vandringshinder för ål och 

sjöregleringarna uppströms Kvarnadammen partiella vandringshinder. Länsstyrelsen bedömer att 

konnektivitetsåtgärder i upp- och nedströms riktning kommer att gynna den utrotningshotade ålen 

eftersom det tillgängliggör uppväxtområden i de uppströmsliggande sjöarna och möjliggör fri passage 

ut i havet. Minimitappningen från regleringsdammarna bedöms förbättra livsmiljön för vattenlevande 

organismer samt för öringens lek- och uppväxtområden. Genom åtgärderna kommer konnektivitet i 

upp- och nedströms riktning liksom den hydrologiska regimen förbättras.  

 
Fiskevårdsnätverket i Kungsbacka kommun 
Vallda 2022-09-21 Remissyttrande 531-6057-2021 

Hela avrinningsområdet från Rubesjön ner till Stockaåns anslutning är beroende av den vattenhållning 

kvarndammen, kyrkebydamm samt Rubesjö kan erhålla över tid, utan nämda vattenhållning skulle det 

inte existera öringlek nedströms kraftverket då vattendraget skulle torka ut under sommarhalvåret vilket 

skulle spoliera öringens fortlevnad i Stockaåns avrinningsområde. Det är i de små vattendragen i 

avrinningsområdet som öringlek förekommer och är uppväxtområden innan de migrerar ner till 

Stockaån. 

Det finns även Ål i systemet, har noterats visuellt tidigare och kommer att utvärderas med ett provfiske 

i Rubesjö. Detta kommer att utföras tillsammans med markägaren och kommer att ligga till grund för 

det fortsatta arbetet med att säkra Ålens uppväxtområde. 

Då det finns naturligt vandringshinder för öringen uppströms kraftverket och att det finns passage för 

Ålen att vandra uppströms ser vi inte att elproduktionen som ett hinder för den biologiska mångfalden 

utan är i detta fall en förutsättning för Öring, Ål samt andra vattenlevande arter skall kunna leva vidare 

i systemet från Stockaån till Rubesjön. 
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Ytterligare en anledning att ha kvar den uppehållande funktionen som dammarna har är att det hjälper 

till att lindra översvämningsproblematiken i Stockaåns avrinningsområde. Det är stora problem med 

översvämningar på nedströmsliggande åkermark vilket gör att det ställer till med problem för 

jordbruket. Som på så många andra ställen behöver man återställa landskapets vattenhållningsfunktion. 

Med restaurerade våtmarker. 

Länsstyrelsens bemötande  

Yttrandet föranleder ingen förändring i nuläges- och analysdokumentet.  

 

Kungsbacka Sportfiskeklubb 
Kungsbacka Sportfiskeklubb har inget att erinra mot verksamheten vid Kvarndammen, Berget, som den 

bedrivs idag. Vi ställer oss positiva till hur vattenflödet upprätthålls över helåret i Sandabäcken genom 

magasinering av vatten i dammar. Viktigt är att dammarna regleras på ett sådant vis att vattenflödet i 

Sandabäcken gynnar havsöringens lek och uppväxt. För ålen är det viktigt att verksamheten bedrivs på 

ett sådant vis att dess uppvandring till sjöarna uppströms samt återvandring till havet säkerställs. 

 

Länsstyrelsens bemötande  

 

Yttrandet föranleder ingen förändring i nuläges- och analysdokumentet.  

 

 

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund 
Sportfiskarnas synpunkter på remiss gällande Nulägesbeskrivning och Analys för Onsalahalvöns 

prövningsområde, dnr 531-6057- 2021 

 

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) önskar lämna följande 

synpunkter: 

Sportfiskarna tackar för möjligheten att bidra med synpunkter i frågan. Vi sympatiserar med 

den huvudsakliga inriktningen i det utskickade materialet gällande Sandabäcken och 

anläggningen Kvarnadammen, Berget. En miljöanpassad vattenreglering med målartema ål 

och havsöring i fokus, i detta fall genom en insats av verksamhetsutövaren själv, är mycket 

positiv för avrinningsområdet. Medan huvudflödet Stockaån på många sträckor är kraftigt 

påverkad av främst jordbrukslandskapet med tillhörande dikningsverksamhet, utgör biflöden 

som Sandabäcken mycket viktiga lek- och uppväxtområden för havsöring. Sannolikt är dessa 

biflöden även mycket viktiga för uppväxande ål. 

Att vattenflödet nedströms Sandabäckens naturliga vandringshinder kan upprätthållas även 

under lågvattenperioder är därför mycket positivt, inte minst mot bakgrund av bäckens 

naturligt låga medelvattenflöde. 

Efter decennier av kommersiellt överfiske till havs är havsöringens ekologiska roll mycket 

viktig. Havsöringen har av Göteborgs universitet pekats ut som den viktigaste predatorn i 

Västerhavets strandzon. Den är samtidigt den kanske viktigaste sportfiskearten längs 
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västkusten, med tiotusentals sportfiskare som bidrar starkt till den lokala ekonomin. 

Kalkning och fiskevård i västkustens vattendrag har varit avgörande för de starka bestånden. 
Underlaget poängterar också att miljöanpassningarna ska utformas så att ål kan passera upp- och 

nedströms, samt att det är särskilt viktigt att ål i alla storlekar kan vandra förbi anläggningen utan att 

riskera skadas eller fördröjas. Sportfiskarna vill poängtera att åtgärderna för den enligt Rödlistan akut 

hotade arten ål måste optimeras. Just ålen som art har lidit enorma förluster efter det senaste seklets 

vattenkraftsutbyggnad.  

 

Vi står också helt bakom Kungsbacka Sportfiskeklubbs yttrande i ärendet. 

 

Länsstyrelsens bemötande  

Yttrandet föranleder ingen förändring i nuläges- och analysdokumentet.  

 
Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät lämnar härmed synpunkter gällande Länsstyrelsens nulägesbeskrivning av 

prövningsgrupp Onsalahalvön m.fl. 107/108_1. 

 

Begreppet ”Effektiv tillgång på vattenkraftsel” på sida 12 omfattar alla de förmågor som ingår i: 

reglerförmåga, kraftsystemstabilitet (t.ex. frekvens och spänning), effekttillräcklighet, elproduktion och 

elberedskapsförmågor. Även påverkan på regional- och lokal stabilitet omfattas i en effektiv tillgång 

till vattenkraftsel och ska vid behov samverkas med den regionala nätägaren.  

 

På sida 18 anges att föreslagna åtgärder, miljöanpassningar så ål kan passera upp och nedströms och 

förändrad reglering inte bedöms påverka energivärden på ett betydande negativt sätt. Svenska kraftnät 

anser att det behövs ett mer detaljerat underlag för att bedöma om påverkan är betydande eller negativt 

betydande. 

 

Svenska kraftnät noterar att det enligt nulägesbeskrivningen inte finns några vattenkraftverk som bidrar 

med någon elberedskapsförmåga i dag. Däremot är elproduktionsanläggningar en förutsättning för att i 

framtiden kunna bygga upp en förmåga till exempelvis ödrift. 

 

Svenska kraftnät noterar att det saknas dammar i dammsäkerhetsklass i prövningsgruppen. För stöd 

rörande dammsäkerhet i det vidare arbetet med miljöåtgärder, se PM Miljöanpassning av vattenkraften 

med bibehållen dammsäkerhet Svenska kraftnäts stöd till länsstyrelser (svk.se), daterat 2021-12-01. 

 

Länsstyrelsens bemötande 

Länsstyrelsen gör bedömningen att de föreslagna miljöanpassningsåtgärderna leder till begränsad 

inskränkning av elenergiproduktion och därigenom leder detta till att ödrift och elberedskapsaspekter 

endast marginellt påverkas. 

Länsstyrelsen uppmanar verksamhetsutövarna att bidra med kunskap om konsekvenserna på 
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elproduktion och eventuella elnyttor. Anläggningen på Onsalahalvön berörs ej av dammar i 

dammsäkerhetsklass. Länsstyrelsen tar med sig synpunkterna om dammsäkerhet till kommande 

samverkansprocesser. 

 

Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet har mottagit rubricerad remiss. Vi bedömer att möjligheten att delta i 

samverkansprocesser är begränsad i år och avstår därför deltagande. Det gäller även möjligheten att 

lämna yttrande på bifogad remiss. Vi förväntar oss dock att länsstyrelsens kulturmiljöfunktion kan 

bidra till analysen för Fylleåns prövningsområde och i övrigt verka för de statliga kulturmiljöintressena. 

Vi vill även framföra följande generella synpunkter att beakta: 

- Flertalet länsstyrelser har översiktliga kunskapsunderlag rörande kulturmiljöer vid vatten. Dessa 

underlag bör nyttjas, och vid behov fördjupas. 

- Befintliga kunskapsunderlag täcker inte alltid in alla berörda värdefulla kulturmiljöer, varför 

underlagen kan behöva kompletteras. 

- Riksantikvarieämbetet har tagit fram en vägledning gällande dammar som kan ha betydelse för 

analysen; Dammar som fornlämning: vägledning för tillämpning av fornlämningsbegreppet enligt 

kulturmiljölagen (1988:950) samt allmänt om hantering av dammar i KML- och MB-beslut. 

Vägledningen finns att ladda ner här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:raa:diva-6252. 

- Riksantikvarieämbetet har tagit fram en metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i samband med 

vattenvårdsåtgärder, rapporten Kulturmiljöers känslighet kan laddas ner här: http://raa.diva- 

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1313708&dswid=-6125. Den kan vara användbar för 

analysen. 

Länsstyrelsens bemötande 

Riksantikvarieämbetets kompetens är viktig för avvägningarna mot kulturmiljövärdena i NAP och 

Länsstyrelsen ser gärna att det sker en återkoppling i kommande samverkansprocesser. 

           

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Araa%3Adiva-6252
http://raa.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1313708&dswid=-6125
http://raa.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1313708&dswid=-6125
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