
SAMRÅDSUNDERLAG
Ansökan om utrivning av Västra kvarn kraftverk och återställning av Rössjöholmsån

Fiskevårdsteknik ABLund 2021-09-06



Innehåll

Fiskevårdsteknik AB

• Inledning

• Nuvarande förhållanden

• Sökt verksamhet

• Miljökonsekvenser

• Sammanfattning



Bakgrund

Fiskevårdsteknik AB

• Västra kvarn kraftverk ägs och drivs av 

NIKIMA VVS AB

• Anläggningen ingår i prövningsgrupp 1 i 

den nationella planen för omprövning av 

vattenkraft med prövning 1 februari 2022

• NIKIMA VVS AB avser att upphöra med 

kraftverksdriften och riva ut delar av 

dammanläggningen samt återställa 

Rössjöholmsån till ett naturligt tillstånd

• Samråd med myndigheter och särskilt 

berörda är en del av tillståndsansökan till 

Mark- och miljödomstolen

Saken: Ansökan om utrivning av Västra kvarns kraftverk och återställning av Rössjöholmsån



Administrativa uppgifter

Fiskevårdsteknik AB

Huvudman: Nikima VVS AB

Fastigheter: Ärrarp 14:4, Ärrarp 14:2, Valhall 6:137, Valhall 6:26 

Ombud: Viktor Hebrand, Fiskevårdsteknik AB

Telefon: 0707-915680

E-post: viktor.hebrand@fiskevardsteknik.se

mailto:viktor.hebrand@fiskevardsteknik.se


Innehåll

Fiskevårdsteknik AB

• Inledning

• Nuvarande förhållanden

• Sökt verksamhet

• Miljökonsekvenser

• Sammanfattning



Orientering

Fiskevårdsteknik AB



Turbinhus

Dammvall i betong
ÖK ca +5,0 

Tröskel
+3,90

Stenmur Indämd vattenyta
+4,62

Utloppskanal Östra kvarn kraftverk

Botten
+3,60

Botten
+3,20

Skibord i betong Kraftverksintag med rensgaller

Botten
+3,90

Botten
+3,90

Bottenplatta i betong
ca +4,10

Flodutskov
Botten +4,04

35
00

Utloppskanal

Botten
+3,30

Indämd vattenyta
+4,62

ÄRRARP 
14:4

ÄRRARP 
14:2

ÄRRARP 
28:4

VALHALL 
6:26

VALHALL 
6:137

ÄRRARP 
28:4

VALHALL 
S:3 Dammvall

+5,0

30 m0

Nuvarande förhållanden 
Utrivning

 1:300 (A1)  VB-10.1-001

FÖRKLARINGAR

Höjdsystem RH2000

Karaktäristiska flöden i 
Rössjöholmsån vid mätstation 
97-2325 Ärrarp strax uppströms 
Västra kvarn:

HQ50: 40,5
MHQ: 23,2
MQ: 3,99
MLQ: 0,63

Vattenytorna motsvarar nivåer 
vid inmätningstillfället 2021-04-
29 vid ett flöde på 1,18 m³/s. 
Övervattenytan uppskattas 
normalt regleras till att ligga 
relativt jämnt kring den nivå 
som var vid inmätningen. 

Bilaga 01

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDE

ANVISNINGAR

Lokal fix ök betong damm +10,0

Övy +9,80
Tröskel inlopp +9,375
Tröskel utlopp  +2,925

Övy +9,8
Uvy +3,4



NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN

Västra kvarn kraftverk

Figur 3. Intagskanal till  kraftverk och flodutskov. Vy från 

uppströmssidan.
Figur 4. Rössjöholmsån där flödet delas upp mellan intagskanal 

och naturfåra. Vy från uppströmssidan.

Figur 1. Översiktsfoto med intagskanal till kraftverket till vänster 

och naturfåran till höger. Vy från uppströmssidan.

Figur 2. Utloppskanal till kraftverket till höger och naturfåran till 

vänster. Vy från nedströmssidan.

Rensat nedströms 

Bilaga 02

NIKIMA VVS AB

RÖSSJÖHOLMSÅN

TILLSTÅND UTRIVNING OCH 

ÅTERSTÄLLNING

Fiskevårdsteknik AB



NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN

Västra kvarn kraftverk

Figur 3. Torrlagd åbotten till höger (i nedströmsriktning) om 

flodutskovet. Vy uppströms.
Figur 4. Kraftverkets utloppskanal. Vy uppströms. 

Figur 1. Galler framför kraftverksintaget samt flodutskov. Figur 2. Nedströmssidan av flodutskovet. Vy uppströms.

Rensat nedströms 

Bilaga 03

NIKIMA VVS AB

RÖSSJÖHOLMSÅN

TILLSTÅND UTRIVNING OCH 

ÅTERSTÄLLNING

Fiskevårdsteknik AB



NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN

Västra kvarn kraftverk

Figur 3. Tröskeln till fiskvägen i naturfåran fotograferat nedströms 

mot landsvägsbron. Till vänster skymtar intagskanalen till 

kraftverket och till höger syns fiskvägen till naturfåran.

Figur 4. Vy nedströms genom landsvägsbron i naturfåran.

Figur 1. Vy uppströms mot landsvägsbron i naturfåran. Fåran är 

kanaliserad och sänkt genom att stenmaterial har förts åt sidorna.

Figur 2. Tröskeln till fiskvägen i naturfåran fotograferat uppströms 

mot det indämda området.

Bilaga 04

NIKIMA VVS AB

RÖSSJÖHOLMSÅN

TILLSTÅND UTRIVNING OCH 

ÅTERSTÄLLNING

Fiskevårdsteknik AB



Tillstånd

Fiskevårdsteknik AB

• Tillstånd saknas



Riksintressen

Fiskevårdsteknik AB

• Området runt Västra kvarn är 

utsett till riksintresse för friluftsliv

• Västra kvarn ligger inom 

vattenskyddsområdet Valhall 

15:1 (Bjälleröds källor)

• Rössjöholmsån mynnar i Rönne 

å som är utsett till riksintresse för 

naturvård 

• Rössjöholmsån är utsett som 

nationellt särskilt värdefullt vatten

Urklipp från Naturvårdsverkets karttjänst skyddad natur. Blå 

streckad polygon utgör riksintresse för friluftsliv 



Miljökvalitetsnormer

Fiskevårdsteknik AB

• Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån, VISS EU_CD: SE624222-131704

• Den måttliga ekologiska statusen för fisk samt den otillfredsställande 

hydromorfologiska statusen motiveras främst av att vattenförekomsten är 

fragmenterad av vandringshinder i form av Västra- och Östra kvarns 

kraftverk

VISS 2021-05-19

Kvalitets- Rössjöholmsån

faktor Parameter Klassning VISS

Ekologisk status Måttlig

Biologiska

Fisk Måttlig

Påväxt-kiselalger Måttlig

Bottenfauna Ej klassad

Makrofyter Ej klassad

Fysikaliska och kemiska

Näringsämnen God

Ljusförhållanden Ej klassad

Syrgasförhållanden Ej klassad

Försurning God

Förorenande ämnen God

Hydromorfologiska 

Konnektivitet Otillfredsställande

Hydrologisk regim Otillfredsställande

Morfologiskt tillstånd Otillfredsställande

Miljökvalitetsnorm

Ekologisk status God 2027



Kultur

Fiskevårdsteknik AB

• Anläggningen har 

kulturhistoriskt värde enligt 

Länsstyrelsens 

kulturmiljöbedömning

• Värdebärande delar är bland 

annat in- och utloppskanaler 

samt kvarnbyggnad

• Av hänsyn till kulturmiljön 

föreslås miljöåtgärder förläggas 

till naturfåran

• Västra kvarn ligger inom ett 

fornlämningsområde bestående 

av 14 tomter inklusive 7 

kvarnplatser

• Arbetena vid Västra kvarn 

kräver tillstånd enligt 

kulturmiljölagen

ID I FORNSÖK LÄMNINGSTYP BEDÖMNING RAÄ-nummer

L1991:6943 Bytomt/gårdstomt Fornlämning Barkåkra 112:1

Urklipp från Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök. Grön 

markering avser aktuell fornlämning 



Övrigt

Fiskevårdsteknik AB

• Nedre delen av utloppskanalen till kraftverket omfattas av 

detaljplanen B 524 samt ÄDP 001. Inga åtgärder planeras i detta 

område 

• Inga brunnar berörs av åtgärderna enligt SGU:s brunnregister



Innehåll

Fiskevårdsteknik AB

• Inledning

• Nuvarande förhållanden

• Sökt verksamhet

• Miljökonsekvenser

• Sammanfattning



Sökt verksamhet

Fiskevårdsteknik AB

Ansökan om utrivning av Västra kvarn kraftverk samt återställning av Rössjöholmsån vid 

kraftverket 

Följande åtgärder ska utföras:

• Dammvallen uppströms bron rivs ut för att sänka fallhöjd samt leda huvudflödet till 

naturfåran

• Upptröskling av naturfåran sker nedströms bron för att jämna ut fallhöjd ytterligare, 

framförallt med hjälp av befintligt material i åfåran

• Kraftverksintaget blockeras

• Flodutskov och dammvall i betong rivs ut och ersätts med naturlik åfåra

• Åfåran i intagskanalen biotopvårdas genom tillförsel av sten och grus 

• Delar av utloppskanal fylls igen för ökad stabilitet

• En öppning görs i vallen mellan utloppskanal och naturfåra nedströms 

kvarnbyggnaden för att leda över ett mindre flöde



Turbinhus rivs

Flodutskov och skibord rivs

Bef. stenmur bevaras 

Dammvall rivs 

Kraftverksintag blockeras och slänt erosionssäkras

Utloppskanal fylls igen för stabilitet

Marken rensas från träd och vegetation
och den ursprungliga stenbotten tas fram

Bef. stenmur bevaras

Ny strömsträcka som biotopvårdas
genom tillförsel av strömstyrande block 
samt lekgrus

Tröskel
+3,90

Botten
ca+3,60

Botten
ca+3,50

Botten
+3,20

ÄRRARP 
14:4

ÄRRARP 
14:2

ÄRRARP 
28:4

VALHALL 
6:26

VALHALL 
6:137

ÄRRARP 
28:4

VALHALL 
S:3

Framtida medelvattennivå
+4,2

Dammvall sänks till ca +3,90
med en djupfåra för att underlätta fiskvandring

Nedre delen av utloppskanalen lämnas orörd

En öppning görs mellan naturfåra och utloppskanal 
för att leda över ett mindre flöde till utloppskanalen 
och förhindra att den blir helt torrlagt och igenvuxen

Upptröskling ca 20 cm till ca +3,50, i första hand 
genom att sprida ut befintligt material

30 m0

Norra fåra utgör huvudfåra

Inga åtgärder utförs under bron på fastigheten Valhall S:3

Återskapad strömsträcka

Framtida förhållanden 
Utrivning

 1:300 (A1)  VB-10.1-002

FÖRKLARINGAR

Höjdsystem RH2000

Karaktäristiska flöden i 
Rössjöholmsån vid mätstation 
97-2325 Ärrarp strax uppströms 
Västra kvarn:

HQ50: 40,5
MHQ: 23,2
MQ: 3,99
MLQ: 0,63

Efter åtgärd kommer åfårorna 
strax nedströms de 
flödesbestämmande trösklarna 
att få en genomsnittlig lutning 
på ca 1 %

Vattennivån uppströms 
anläggningen sjunker med ca 40 
cm vid normal vattenföring.

Huvuddelen av vattnet kommer 
att rinna i den högra fåran. 

Bilaga 05

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDE

ANVISNINGAR

Lokal fix ök betong damm +10,0

Övy +9,80
Tröskel inlopp +9,375
Tröskel utlopp  +2,925

Övy +9,8
Uvy +3,4



FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

Västra kvarn kraftverk

Figur 3. Dammvall rivs och åfåra återställs. Röda linjer indikerar 

framtida strandlinje.
Figur 4. Höger åfåra öppnas upp genom att sten från dammvallen 

sprids ut. Tröskelnivån läggs på +3,90. Efter åtgärd kommer 

nedströms liggande ström få en lutning på ca 1 %. Inga åtgärder 

kommer att utföras under bron på fastigheten Valhall S:3 eller inom 

ca 5 m från dess fastighetsgräns.

Figur 1. Befintligt utskovsparti rivs ut i sin helhet och en naturlig 

åbotten återställs. Röd streckad linje illustrerar framtida 

bottennivå.

Figur 2. Dammvallen i betong rivs ut och en naturlig åbotten 

återställs. Röd streckad linje illustrerar framtida bottennivå.

Rensat nedströms 

Bilaga 06

NIKIMA VVS AB

RÖSSJÖHOLMSÅN

TILLSTÅND UTRIVNING OCH 

ÅTERSTÄLLNING

Fiskevårdsteknik AB
Lund 2021-05-26



Innehåll

Fiskevårdsteknik AB

• Inledning

• Nuvarande förhållanden

• Sökt verksamhet

• Miljökonsekvenser

• Sammanfattning



Nollalternativ

Fiskevårdsteknik AB

• Tillståndsprövning inom NAP för befintlig vattenverksamhet med 

lämpliga miljöanpassningsåtgärder enligt bästa möjliga teknik



Naturmiljö

Fiskevårdsteknik AB

• Fria vandringsvägar för fisk utan risk för fördröjning 

• Värdefull strömmande vattenmiljö återskapas i det nu indämda 

området

• Ett steg i att uppnå gällande miljökvalitetsnormer



Kulturmiljö

Fiskevårdsteknik AB

• Kulturmiljön påverkas av åtgärden 

framförallt genom torrläggning och 

utfyllnad av utloppskanal

• Den del av dammvallen som 

utgörs av stenmur bevaras

• Stora delar av utloppskanalen 

bevaras

• Alla byggnader förutom turbinhus 

bevaras

• Inga upplag planeras inom 

området 

Figur 1. Befintliga stenmurar bevaras i största möjliga 

mån.

Figur 2. Större delen av utloppskanalen bevaras. 



Ytvattenförhållanden

Fiskevårdsteknik AB

• Vattennivån uppströms anläggningen och i 

intagskanalen kommer sänkas med ca 40 

cm vid normal vattenföring (MQ)

• Vattennivån uppströms anläggningen och i 

intagskanalen kommer att få en mer naturlig 

variation när regleringen upphör och när 

naturlika bestämmande sektioner 

återskapas

• Majoriteten av flödet kommer i framtiden att 

rinna i naturfåran, som till följd får ett något 

högre vattenstånd vid normalflöden

Kar. flöden 

(m3/s)

Flödesfördelning, 

%

Vattennivå, 

RH2000 

(skillnad mot idag)

Naturfåra Intags-

kanal

Uppströms damm

HQ50 

(40,5)

77 23 +5,1 (-0,15)

MHQ (23,2) 78 22 +4,8 (-0,25)

MQ (3,99) 80 20 +4,2 (-0,4)

MLQ (0,63) 83 17 +4,0 (-0,1)



Tekniska anläggningar

Fiskevårdsteknik AB

• Vattennivån under bron vid Kungsgårdsleden kommer att förändras efter 

åtgärd

• Vattennivån i intagskanalen under bron kommer vid normal vattenföring 

(MQ) sjunka med ca 40 cm

• Vattenytan i naturfåran under bron kommer att höjas med ca 20 cm vid 

låg till medelhög vattenföring till följd av omplacering av sten

• Inga åtgärder kommer att utföras under bron på fastigheten Valhall S:3 

eller inom ca 5 m från dess fastighetsgräns

• Nedströms den nya tröskeln på nedströmssidan av bron i naturfåran kommer 

vattenståndet endast påverkas marginellt till följd av att en större andel av 

flödet går i naturfåran

• Vattenståndet i naturfåran utanför hönsgården på Valhall 6:26 kommer sjunka 

i överdelen då dammvallen sänks och fåran breddas



Skyddsåtgärder

Fiskevårdsteknik AB

• Eventuella musslor inom arbetsområdet plockas, sumpas och 

återplaceras på lämpligt habitat 

• Rivning av flodutskov och blockering av kraftverksintag sker i torrhet 

(omledning av vatten i naturfåra)

• Arbeten i vattenområdet ska bedrivas på ett sådant sätt att grumling 

undviks i möjligaste mån

• Miljövänliga hydraulvätskor, godkända enligt svensk standard 

SS155434, ska användas i de maskiner som nyttjas

• Medel för omhändertagande av läckage och spill från maskiner ska 

finnas tillgängligt på plats

• Arbeten utför mellan 1/6 – 1/10 vid låg vattenföring



Miljökvalitetsnormer

Fiskevårdsteknik AB

Biologiska

• Fisk förväntas gynnas av fria vandringsvägar utan fördröjning 

• Bottenfauna inklusive musslor förväntas gynnas av återställda strömsträckor

Fysikalisk kemiskt

• Ingen påverkan

Hydromorfologi

• Konnektiviteten förbättras

• Hydrologisk regim kommer gynnas av en naturlig avbördning vid utrivning av kraftverket 

• Morfologiskt tillstånd kommer gynnas genom återställandet av strömsträckan

Åtgärderna innebär ett viktigt steg mot att uppnå god ekologisk status till 2027



Innehåll

Fiskevårdsteknik AB

• Inledning

• Nuvarande förhållanden

• Sökt verksamhet

• Miljökonsekvenser

• Sammanfattning



Sammanfattning

Fiskevårdsteknik AB

Ansökan om utrivning av Västra kvarn kraftverk samt återställning av Rössjöholmsån vid 

kraftverket

Följande åtgärder ska utföras:

• Dammvallen uppströms bron rivs ut för att sänka fallhöjd samt leda huvudflödet till 

naturfåran

• Upptröskling av naturfåran sker nedströms bron för att jämna ut fallhöjd ytterligare

• Kraftverksintaget blockeras

• Flodutskov och dammvall i betong rivs ut och ersätts med naturlik åfåra

• Åfåran i intagskanalen biotopvårdas genom tillförsel av sten och grus 

• Delar av utloppskanal fylls igen för ökad stabilitet

• En öppning görs i vallen mellan utloppskanal och naturfåra nedströms 

kvarnbyggnaden för att leda över ett mindre flöde

Effekter

• Fria vandringsvägar och återskapad strömbiotop

• Sänkt medelvattenstånd uppströms dammen

• Bidrar till uppfyllelse av MKN

• Påverkan på kulturmiljö
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