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Samråd om nya broar m.m. vid Vaggeryds kvarn 
enligt 6 kap miljöbalken 
 
De befintliga broarna vid Vaggeryds kvarn (Kvarnbron) har sådana 
skador, att de idag endast kan användas av gång- och cykeltrafikanter. 
Vaggeryds kommun har därför beslutat att de befintliga broarna ska 
ersättas med nya broar. Tekniska kontoret planerar därför att ansöka om 
tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken hos Mark- och 
miljödomstolen. Ansökan avses även omfatta fortsatt drift av kraftverket 
vid Vaggeryds kvarn och en ny fiskvandringsväg. 
  
Ett samråd avseende de planerade åtgärderna genomfördes även under 
2016. Då regelverket kring samråd har ändrats sedan dess, behöver delar 
av samrådet göras om. Därför genomförs nu ett nytt samråd fram till den 
16 april. Bifogat finns ett samrådsunderlag som beskriver det planerade 
projektet. Samrådsunderlaget kan även läsas på kommunens webbplats 
vaggeryd.se. 
 
Du som har frågor kring projektet och den planerade ansökan är 
välkomna att kontakta: 
Magnus Ljunggren, Tekniska kontoret, Vaggeryds kommun,  
telefon 0370 -67 81 14 eller e-post magnus.ljunggren@vaggeryd.se  
eller  
Lena-Karin Krona, WSP Environmental,  
telefon 010 - 722 55 11 eller e-post lena-karin.krona@wsp.com. 
 
Har du synpunkter går det bra att skicka in dem, dock senast den 16 
april 2018 till: 
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret, Box 43, 568 21 Skillingaryd 
eller e-post till tekniska@vaggeryd.se. 
 
Alla inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bifogas ansökan 
till Mark- och miljödomstolen. 
 
Med vänlig hälsning 
Vaggeryds kommun 
 
Bilaga: 
Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd för utbyte av Kvarnbron och 
lagligförklaring av vattenkraftverk 
Sändlista 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 

Den s k Kvarnbron är belägen i Vaggeryd och leder Kapellgatan över Lagan. I direkt 
anslutning till Kvarnbron ligger Vaggeryds gamla kvarn, där det idag finns ett 
minivattenkraftverk i drift. Kvarnbron består egentligen av två mindre broar, där den norra 
bron går över fördämningens öppning för Lagan och den södra bron över intaget till 
vattenkraftverket. Broarna vilar på fördämningen. 

Broarna är i ett sådant skick att de måste bytas ut och utredningar har visat att de har 
otillräcklig bärighet. De är i dagsläget avstängda för fordonstrafik, men gång- och 
cykeltrafik är tillåten. Syftet med utbytet av broarna är att broarna ska ha full bärighet 
(BK1) samt att långsiktigt trygga framkomligheten över broarna. 

Direkt intill broarna finns Vaggeryds kvarn, tidigare en mjölkvarn, där det idag finns ett 
mindre vattenkraftverk. Här har det funnits en kvarn sedan 1600-talet och kraftverket för 
produktion av el anlades 1904. Då broprojektet har ett nära samband med 
vattenkraftverket är det de sökandes avsikt att även ansöka om lagligförklaring av 
vattenkraftverket. 

För att göra det möjligt för fisk att vandra förbi fördämningen och kraftverket, är avsikten 
att anlägga en fiskvandringsväg på Lagans södra sida. Denna åtgärd omfattas också av 
föreliggande samrådsprocess. 

I detta samrådsunderlag redovisas en överskådlig bild av lokaliseringen och den 
planerade verksamheten, alternativ och den miljöpåverkan som förutses. Även 
samrådsprocessen beskrivs. 

2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

2.1 Verksamhetsutövare/sökande 
Sökande är: 

Vaggeryds kommu Stefan Svedbom 

Tekniska kontoret Götaforsvägen 34 

Box 43, 568 21 Skillingaryd 567 31 Vaggeryd 

Kontaktpersoner: 
Magnus Ljunggren, teknisk chef Stefan Svedbom 

telefon: 0370-67 81 14  telefon: 0393-121 31 

e-post: magnus.ljunggren@vaggeryd.se e-post: stefan.svedbom@telia.com 

2.2 Berörda fastigheter 
De aktuella verksamheterna berör fastigheterna Södra Park 1:1, 1:4 och 1:11. Södra Park 
1:1 ägs av Vaggeryds kommun och Södra Park 1:4 ägs av Stefan Svedbom. Som 
fastighetsägare har de därmed den rådighet som krävs för vattenverksamheten enligt 2 
kap. 5 § i Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

Södra Park 1:11 har rätt till utfart över de aktuella broarna. 

Fiskevandringsvägen kommer att förläggas till fastigheterna Södra Park 1:4 och 1:11. 
Markåtkomst för fiskevandringsvägen har reglerats genom avtal/servitut mellan 
fastighetsägaren till Södra Park 1:4 och Vaggeryds kommun. 
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2.3 Tider 
Avsikten är att en ansökan ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen i Växjö under 
vintern 2018. Den nya bron ska enligt aktuell planering byggas under 2019. 

2.4 Ansökans omfattning 
Den planerade ansökan avser tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken 
(SFS 1998:808) för rivning av befintliga broar över Lagan, uppförande av nya broar, 
anläggande av ny fiskväg, lagligförklaring av befintligt vattenkraftverk samt för fortsatt drift 
av befintligt vattenkraftverk. Till ansökan kommer en teknisk beskrivning och en 
miljökonsekvens-beskrivning (MKB) att bifogas. 

Då de planerade åtgärderna utförs inom detaljplanerat område, krävs ingen dispens 
avseende strandskydd. 

3 SAMRÅDSPROCESS 

Samrådets syfte är att den sökande ska få tillräcklig information om förhållanden i det 
område där åtgärder planeras, så att tillräckliga hänsyn och skyddsåtgärder kan vidtas, 
men även att de som kan antas bli berörda ges tillfälle att framföra sina synpunkter på 
innehållet i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen och utformningen av den 
planerade åtgärden. 

Länsstyrelsen ska under samrådet verka för att miljökonsekvensbeskrivningen får den 
inriktning och omfattning som behövs för tillståndsprövningen. Länsstyrelsen ska också 
pröva om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Samråd för den planerade verksamheten har tidigare genomförts under våren 2016. En 
ansökan om tillstånd till vattenverksamhet lämnades sedan in till Mark- och miljö-
domstolen i oktober 2016. Denna ansökan togs senare tillbaka av de sökande för 
komplettering. 

Vid årsskiftet 2017/2018 har nya regler införts bl a avseende hur samråd ska genomföras. 
De sökande har därför beslutat att, i samband med att ansökan kompletteras, även 
genomföra nya samråd avseende den sökta verksamheten. Det ska därför särskilt 
noteras att den tidigare genomförda samrådsprocessen och de tidigare 
ansökningshandlingarna inte längre är aktuella och inte kommer att ingå i processen. 

3.1 Beslut om BMP 
Utifrån de samråd som genomfördes 2016 konstaterade Länsstyrelsen i ett beslut daterat 
2016-08-19 att vattenkraft är en sådan verksamhet som, enligt 6 kap 4a§ miljöbalken och 
§ pkt 3a i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:805), alltid ska antas 
medföra en betydande miljöpåverkan (BMP). Eftersom utbytet av broarna även berör 
kraftverket och anläggandet av en fiskväg, ansåg Länsstyrelsen att hela projektet kommer 
att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 4§ miljöbalken. 
(I detta avsnitt angivna laghänvisningar avser regler som gällde fram till 2017-12-31.) 

3.2 Undersökningssamråd 
Då den omfattningen av den planerade verksamheten inte har ändrats, bedömer de 
sökande att Länsstyrelsens resonemang kan anses vara fortsatt giltigt. Verksamheten 
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antas därmed medföra betydande miljöpåverkan. Något särskilt undersöknings-samråd 
enligt 6 kap 23-25 §§ miljöbalken behöver alltså genomföras, men sökandena kommer att 
begära nytt beslut om betydande miljöpåverkan från Länsstyrelsen då detta ska biläggas 
ansökningshandlingarna. 

3.3  Avgränsningssamråd och samrådsunderlag 
Enligt 6 kap 30 § miljöbalken ska, om den sökta verksamheten bedöms medföra en 
betydande miljöpåverkan, ett avgränsningssamråd hållas med länsstyrelsen, kommunens 
miljöförvaltning och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt 
med övriga statliga myndigheter, kommuner och den allmänhet som kan antas bli berörda 
av denna. 

Detta samrådsunderlag har, i enlighet med 6 kap 24 § och 30 § miljöbalken, tagits fram 
inför de samråd som ska genomföras med: 

· Länsstyrelsen i Jönköpings län 
· Miljö- och byggförvaltningen, Vaggeryds kommun 
· Kringboende som kan antas bli berörda 
· Allmänheten i Vaggeryds kommun. 
· Övriga berörda myndigheter och föreningar t.ex. Havs- och 

vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, fiskevårdsområdesförening. 

En sammanfattning av de synpunkter, kommentarer och faktauppgifter som framkommer 
vid dessa samråd kommer att redovisas i en särskild redogörelse i den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 

4 ALTERNATIV 

4.1 Nollalternativ 
Enligt miljöbalken ska en MKB beskriva konsekvenserna av att en planerad verksamhet 
eller åtgärd inte kommer till stånd och endast normalt underhåll utförs. Detta s k 
nollalternativ ska redovisas för att en jämförelse ska kunna göras mot den planerade 
verksamheten/åtgärden. 

Nollalternativet i detta fall innebär att endast normala underhållsarbetena utförs av 
fördämningen och broarna samt att det övrigt råder samma förhållanden som i dag, d v s 
att vattenkraftverket är i drift och att ingen fiskväg anläggs. De befintliga broarna har dock 
sådana skador att normalt underhåll är helt otillräckligt, vilket innebär att nollalternativet 
på sikt medför att broarna och fördämningen till slut måste rivas. 

4.2 Alternativa tekniska lösningar 
Flera olika alternativa lösningar avseende verksamheterna vid Vaggeryds kvarn har 
diskuterats. Dessa är: 

Alternativ 1 Fördämningen rivs, kraftverket tas ur drift och befintliga broar ersätts 
med en ny längre bro 

Alternativ 2 Fördämningen bevaras, fortsatt drift av kraftverket och befintliga 
broar ersätts med nya motsvarande broar. 

Alternativ 3 Fördämningen rivs, kraftverket tas ur drift och en vall byggs i 
nuvarande damm för att delvis bevara dammens vattenspegel 

A. Befintliga broar rivs och ersätts inte 
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B. Befintliga broar ersätts med ny längre bro (lika alt 2) 

Efter en utvärdering avseende faktorer som ekonomi, teknik, trafik samt alternativens 
inverkan på natur-, kultur- och stadsmiljö har alternativ 2 bedömts vara fördelaktigast. De 
ovan redovisade alternativen kommer att beskrivas utförligare i MKB och jämföras med 
planerad åtgärd enligt alternativ 2. 

5 PLANERAD VERKSAMHET 

5.1 Broar 
De befintliga broarna rivs ut och ersätts med nya broar i samma läge. De nya broarna 
kommer utföras i armerad betong. För att undvika framtida underspolningar föreslås att 
broarna grundläggs direkt på berg genom att de nya brostöden dubbas fast i berget. 
Berget ligger cirka 2,0 – 2,5 m under befintlig vägs nivå. 

Broarnas bredd ökas med 0,1 – 0,5 m så att fri brobredd 6,0 m erhålls över båda broarna. 
En anpassning av vägbredden görs i anslutning till broarna. De utförs med förhöjda 
kantbalkar så att dagvattnet filtreras i slänter och koner innan det rinner vidare ner i ån. 
Broarnas underkanter placeras på nivåer som väljs utifrån bedömda framtida ökade 
nederbördsmängder till följd av klimatförändringar. 

Bron över intagskanalen till kraftverket utförs i princip med samma fria öppning (3,5 m) 
och nivåer som råder idag. Dämningsnivåerna kommer att bibehållas. 

Bron över Lagan utförs med fri öppning 6,0 m (befintlig 3,5 – 3,9 m). I anslutning till bron 
fördjupas åns botten på uppströmssidan cirka 0,7 m. Fördjupningen spetsas ut på en 
sträcka av 10 m innan bron. Erosionsskydd anläggs uppströms broarna i erforderlig 
omfattning. 

5.2 Fiskvandringsväg 
En fiskvandringsväg anläggs inom fastigheterna Södra Park 1:4 och 1:11 öster om ån. 
Dess syfte är att möjliggöra för fisk att vandra förbi dammen och kraftverket. 
Fiskvandringsvägen har utformats för att kunna transportera en vattenmängd av 0,2 m3/s 
vilket motsvarar MLQ, d v s medellågvattenflödet, i Lagan vid fördämningen. 

Den föreslås ha en bottenbredd av 0,5 m och en längd av minst 125 m och utföras med 
ett slingrande lopp. Fallhöjden är 2,5 m och en lutning < 2 % eftersträvas för 
fiskvandringsvägen. Det minsta vattenflödet genom fiskvandringsvägen föreslås vara 200 
l/s. 
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Figur 1 –  Föreslagen utformning av fiskvandringsväg. 

Inloppet till fiskvandringsvägen kommer att utföras reglerbart för att skydda vandringsvägen mot stora flöden och 
höga vattenhastigheter. 

5.3 Förhållanden under byggtiden 
Samtliga arbeten förutsätts ske i torrhet inom en fångdamm som anläggs 10-15 m 
uppströms broarna. Vattnet leds förbi broarna genom en tillfällig kanal som grävs genom 
Kapellgatan strax norr om broarna. För att inte sänka av dammen för mycket föreslås att 
även en yttre fångdamm anläggs. 

En provisorisk förbindelse för gång- och cykeltrafik i form av en ställning över 
fångdammen föreslås. 

5.4 Kraftverket 
Det befintliga vattenkraftverket föreslås vara kvar med i princip nuvarande utformning.  

Kraftverkets intagskanal har en bredd av 3,5 m och är försedd med ett bräddningsutskov i 
sidan mot ån. Verkets utloppskanal mynnar direkt till åns huvudfåra nedströms 
kraftverket. Fallhöjden är 2,5 m. Intaget är försett med grovrensgaller, risgrind och 
fingaller i lutning 35 grader med en största öppning av 30 mm. Flödesreglering sker i 
botten av intagskanalen med luckor. Kraftverkets turbin har en slukförmåga av 1,1 m3/s 
och dess generator producerar max 20 kW. Verket producerar ca 90 / 130 000 kWh/år. 
Turbinens återstående livslängd har bedömts vara 30-40 år. 

Vid byggandet av ny bro över intagskanalen kommer nuvarande mått och nivåer att 
behållas, vilket innebär att förutsättningarna för turbinen inte ändras. Kraftverkets fingaller 
kommer att kompletteras så att det största öppningsmåttet blir 14 mm mot nuvarande 30 
mm. I anslutning till intagskanalens fingaller och sidoutskov installeras en ränna som 
flyktväg för fisk, som annars skulle skickas ut genom sidoutskovet. 

5.5 Utrustning för vattenreglering 
Utrustning för reglering av vattennivåer är infäst till broarna och fördämningsmuren. 
Luckorna består av horisontella plankor mellan vertikalt placerade stålbalkar med H-
tvärsnitt. Avståndet mellan de vertikala stålbalkarna är max 1 m. 

Vid intagskanalen föreslås att vattenintaget regleras, på samma sätt som idag, med 
luckor som öppnar vid botten. 

Vid bron över Lagan, d v s den norra bron, förslås att reglering sker vid vattenytan, då 
detta minskar risken för att dammen ska kunna riskera att tömmas vid i händelse av fel. 
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Regleringen vid den norra bron utförs för att brädda vattenflödet, d v s för att hålla 
dammens vattenyta på lämplig nivå. Detta sker manuellt genom att lämpligt att plankor 
tas bort respektive sätts i. I nuläget finns 3 fack med mellanliggande plank. Efter 
ombyggnaden ökar brons fria öppning från 3,5 - 3,9 m till 6,0 m och därmed avses antalet 
fack öka till 4. 

6 LOKALISERING OCH OMGIVNING 

6.1 Lokalisering 
Broarna och kraftverket är belägna på och direkt vid Kapellgatan inom Vaggeryds tätort, 
cirka 150 m sydost om Vaggeryds missionskyrka.  

 

Figur 2: Översiktskarta. Den röda ringen visar fördämningens och broarnas läge. Den blå 
rutan visar kvarnens, med tillhörande kraftverk, placering. 

 

Figur 3: Aktuellt område vid kvarnen uppströms fördämningen.  
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Figur 4: Aktuellt område vid kvarnen nedströms fördämningen.  

.2 Planförhållanden 

6.2.1 Översiktsplan 
I gällande översiktsplan för Vaggeryds kommun, ”Översiktsplan 2012; Vaggeryds 
kommun Laga kraft 2014-04-28”, är miljön vid Vaggeryds kvarn utpekat som en 
kommunal kulturmiljö. Vidare nämns att bostäder planeras byggas söder om Vaggeryds 
kvarn, vilket idag är genomfört. 

6.2.2 Detaljplan 
Detaljplaner som berörs av aktuellt projekt är: 

· Förslag till utvidgning och ändring av stadsplanen för Södra Parkområdet m.m. i 
Vaggeryds köping, november 1967 (rev. 26 november 1969). 

· Del av Södra Park i Vaggeryds tätort (laga kraft 1998-07-18). 

6.2.3 Övriga planer 
I kommunens grönplan från 2008 framhålls att Lagans strandkanter utgör viktiga gröna 
stråk för de som bor i Vaggeryd. Man vill skapa ett sammanhängande grönt stråk utmed 
vattendraget och arbeta med ljussättning i området vid kvarnen och aktuella broar.  

Under 2017 har kommunen tagit fram ett program för utveckling av vattennära 
mötesplatser vid Lagan. Kvarnmiljön är en av dessa mötesplatser som man vill utveckla bl 
a genom belysning av vattnet och kvarnbyggnaden. 

6.3 Kulturmiljö 
Vaggeryds kvarn och miljön kring denna är utpekad som en kommunal kulturmiljö. Det är 
sedan 1600-talet känt i Vaggerydsborna malde sitt mjöl här. Här har även under lång tid 
funnits en såg. 1904 anlades ett kraftverk för produktion av el, vilket blev starten för 
elektrifieringen av Vaggeryd. 

Kvarnbyggnaden omfattas av Industrimiljöinventeringen, där den bedömts tillhöra klass 2 
(www.lstGIS.se).  
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6.4 Vattendraget 

6.4.1 Allmänt 
Berört vattendrag är Lagan (huvudavrinningsområde 98) delen Stödstorpaån – Sandsjön. 
Vattendragssträckan från Sandsjön till Stödstorpaån är cirka 9,4 km och saknar sjöar. 
Vattendraget domineras av lugnflytande sträckor med små inslag av svagt strömmande 
och strömmande sträckor. Utmed sträckan finns tre vandringshinder (Mölna kvarn, 
Vaggeryds kvarn och Götaforsdammen). Mölna kvarn ligger uppströms Vaggeryds kvarn, 
Götaforsdammen och Götafors kraftverk nedströms. 

Den ekologiska statusen i aktuellt avsnitt av Lagan bedöms idag vara måttlig. 
Vattendraget bedöms inte uppnå god kemisk status på grund av förekomsten av 
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) i fisk . För Lagan delen Stödstorpaån – 
Sandsjön gäller följande miljökvalitetsnormer: 

 Ekologisk status Kemisk ytvattenstatus 

Kvalitetskrav God ekologisk status 2021 God kemisk ytvattenstatus  

Undantag - Mindre stränga krav fördifenyleter 
och kvicksilver och 

kvicksilverföreningar samt PBDE 
(bromerade difenyletrar) 

6.4.2 Naturmiljö 
Enligt Länsstyrelsens naturvärdesinventering från 2005, har den aktuella delen av Lagan 
(delen Käringsjön-Fågelforsdammen) ett lågt naturvärde. Öring förekommer, enligt 
inventeringen, i några få små tillrinnande vattendrag i den övre delen av Lagan. Vidare 
anges att forsärla och strömstare finns längs sträckan. Lagan rinner här genom 
Vaggeryds tätort vilket medför negativ påverkan från bl a dagvatten och utsläpp från 
industrier och avloppsreningsverk.  

Fördämningarna vid Vaggeryds kvarn och Mölna kvarn är definitiva vandringshinder för 
fisk. 

Åbotten vid Kvarndammen består av delvis berg och delvis av mycket grov friktionsjord. 
Fördämningen bedöms vara placerad på ett naturligt stalp, se bild 2 ovan. 

 

Figur 5: Område 39 och 41, Översiktlig naturvärdesinventering av Lagans stränder, 
Kråkfot Natur AB mf l, 2016. Den röda ringen visar Kvarnbrons läge. 
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I den översiktliga naturvärdesinventeringen från 2016, se figur 5 ovan, anges att 
delområde 39 är en sumpskog med blandlövskog av högt värde, med bl a fin miljö för 
fåglar och fladdermöss. Delområde 41 bedöms ha måttliga naturvärden och utgörs av en 
blandlövskog med asp, rönn, björk och sälg av varierande ålder.  

Elfisken utfördes under sommaren 2015 i Lagan nedströms Vaggeryds kvarn och 
nedströms Götaforsdammen. Fångsten nedströms Vaggeryds kvarn var mycket blygsam 
och bestod av 3 mörtar och en liten gädda samt en signalkräfta. Nedströms 
Götaforsdammen påträffades abborre, lake, mört, gädda och signalkräfta. 

Enligt information från Hjortsjöns och Vaggerydsortens fiskevårdsområdens hemsidor 
finns gädda, abborre, sik och ål i vattenområdena uppströms och nedströms Kvarnbron 

 

 

Figur 6: Lagan nedströms fördämningen vid Vaggeryds kvarn 

6.4.3 Hydrologi 

Dimensionerande vattenflöden och vattenstånd 

För dimensioneringen av de nya broarna har ett hydrologiskt dimensioneringsunderlag 
avseende förhållandena vid fördämningen tagits fram. Hänsyn till framtida ökande 
nederbördsmängder till följd av klimatförändringar har tagits genom uppräkning med en 
justeringsfaktor enligt Trafikverkets regelverk. Justeringsfaktorn har i detta fall bedömts 
vara 1,2. 

Vattenflöden och vattenstånd vid Kvarndammens fördämning beräknats till: 

HHQ100, klimat = 23 m3/s 

HHQ50, klimat = 20 m3/s 

MHQ klimat = 9,5 m3/s 

HHW100 = +197,4 MW = +196,75 

HHW50 = +197,3 MLW = +195,7 

MHW = +196,9 LLW50 = +195,65 
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Vid vattenståndsberäkningarna har det förutsatts att luckorna vid bräddutskovet vid norra 
bron är stängda vid normal- och lågvattenföringar. Vattennivån i dammen ligger idag 
relativt konstant och varierar enligt uppgift normalt mellan ca +196,7 och +196,8 m.  

Kringliggande fastigheter riskerar att periodvis översvämmas då omgivande mark ligger 
på nivån cirka +197,15 - +197,20. 

Reglering av vattennivåer vid Kvarndammen 

Driftsförutsättningarna vid Vaggeryds kvarn är beroende av mängden vatten som släpps 
från sjöarna uppströms vid Mölna kvarn. 

Vid normala vattenflöden till lågvattenflöden når knappt halva vattenmängden kraftverket 
vid Vaggeryds kvarn jämfört med den mängd vatten som släpps vid Mölna. Den övriga 
vattenmängden tas upp av växtlighet, infiltreras eller avdunstar på sträckan mellan 
kraftverksägarna. Ett nära samarbete med telefonkontakt mellan kraftverksägarna i Mölna 
respektive Vaggeryds kvarn säkerställer att vattennivån hålls relativt konstant i 
Kvarndammen. 

En sten i dammen strax öster om kvarnen har använts som riktmärke för reglering av 
vattennivån i Kvarndammen. Dammens nivå varierar under normala förhållanden med 
som ungefär 0,2 m. Skillnaden mellan dammens högsta och lägsta nivå är vanligtvis cirka 
0,1 m, d v s dammens nivå varierar vanligen mellan ca +196,7 och +196,8 m.  

 

Figur 7: Sten som används för reglering av vattennivån 

Vid normal drift passerar allt vatten i intagskanalen genom turbinen. Vattenhastigheten i 
intagskanalen är då max 0,25 m/s. Då vattenföringen ökar och överstiger turbinens 
slukförmåga, bräddas vatten ut genom intagskanalens sidoutskov. 

När intagskanalen är helt öppen kan maximalt 3 / 5 m3/s avbördas genom turbinen och 
sidoutskovet.  

6.5 Vattenverksamheter 

6.5.1 Götaforsdammen 
Götaforsdammen ligger inom Vaggeryd Södra Park 1:8 knappt 2 km nedströms 
Kvarndammen. Vattendom för kraftverk och damm meddelades 2017-05-11 (dom M803-
16). Dammägare och underhållsansvarig är Vaggeryds kommun. Arrendator av 
kraftverket är Vaggeryds Energi AB. 

Tillströmning av vatten sker främst från Hjortsjön, men även delvis från Lagans huvudfåra. 
Tillståndgivna regleringsnivåer för dammen är dämningsgräns+ 194,32 samt 
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avsänkningsgräns +194,00 ( RH 70). Genom turbinen får högst 2,7 m3/s ledas, under 
förutsättning att Waggeryds Cell ABs rätt att avleda för produktionsändamål inte 
begränsas. 

6.5.2 Mölna kvarn 
Mölna kvarn ligger ca 4 km uppströms Kvarndammen inom fastigheten Mölna 1:12. Här 
finns en dammbyggnad för reglering av uppströms liggande sjöar (Fängen-Sandsjön-
Käringasjön) och ett mindre vattenkraftverk. För Mölna kvarn gäller domarna AD47/1952 
och A50/1969. Dammägare och underhållsansvarig är Vaggeryds kommun. Driften av 
dammen har övertagits av fastighetsägaren till Mölna 1:12 som även äger kraftverket. 

Tillståndgivna regleringsnivåer för dammen är dämningsgräns+ 201,98 samt 
avsänkningsgräns +201,6 (troligen RH 70). 

6.6 Trafik, stadsbild och rekreation &friluftsliv 
Kapellgatan är en återvändsgata med liten årsmedeldygnstrafik (ÅDT). Några trafiksiffror 
finns inte uppmätta, men de fåtal fordon som passerar broarna har verksamheter i 
kvarnen eller fastigheten Södra Park 1:11 (enfamiljsvilla) som målpunkt. Södra Park 1:11 
har rätt till utfart över de aktuella broarna. Erforderlig trafik till och från Södra Park 1:1 och 
kvarnen sker nu provisoriskt via GC-vägnätet söder ut mot området Södra Park.’ 

Miljön kring Vaggeryds kvarn med dammens vattenspegel är en uppskattad och vacker 
miljö i tätortens stadsbild och ingår i ett omtyckt promenad- och cykelstråk. Lagans 
strandkanter utgör viktiga gröna stråk för de som bor i Vaggeryd, vilket bl a framhålls i 
kommunens grönplan. I kommunens program för utveckling av vattennära mötesplatser 
vid Lagan pekas miljön vid Vaggeryds kvarn ut som en mötesplats man vill utveckla bl a 
genom belysning av vattnet och kvarnbyggnaden. 

7 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 

7.1 Väsentliga miljöaspekter 
De väsentliga miljöaspekterna i projektet bedöms vara grumling av vatten vid utförandet, 
d v s vid rivning av befintliga broar och byggande av nya broar samt vid anläggandet av 
fiskvägen, inverkan på de hydrologiska förhållandena, inverkan på naturmiljön, inverkan 
på kulturmiljön och inverkan på stadsbilden och möjligheten till rekreation och friluftsliv. 
Dessa miljöaspekter kommer att behandlas i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 
ska tas fram inför ansökan. 

7.2 Kulturmiljö 
Det valda alternativet innebär att befintliga broar och brofästen byts ut, och ersätts med 
nya anläggningar. Den kommunalt utpekade kulturmiljön vid Vaggeryds kvarn kommer på 
så vis att i möjligaste mån bevaras. Detta tillsammans med att kraftverket fortsätter att 
vara i drift innebär att den långa historiska kontinuitet som kvarnmiljön och 
vattenkraftverket innebär för kulturmiljön i Vaggeryds samhälle fortsätter. 

7.3 Naturmiljö 
Den naturmiljö som finns i och kring Kvarndammen har utvecklats utifrån de vattennivåer 
och flöden som sedan mer än hundra år tillbaka råder den berörda delen av Lagan. 
Genom att vattennivåerna inte ändras i dammen och vattenmängden som passerar 
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anläggningarna (fiskvandringsväg, intagskanal, turbin och bräddutskov) inte påverkas av 
åtgärderna kommer inte förutsättningarna för naturmiljön i dammen och direkt nedströms 
denna inte att försämras. 

Den planerade fiskvandringsvägen underlättar för fisk och andra vattenlevande 
organismer att passera dammanläggningen, vilket bedöms vara positivt för naturmiljön. 
På sikt kan fiskvandringsvägen komma att utvecklas till en ny lokal biotop.  

Fisk har ytterst sällan påträffats vid turbinens fingaller, då vattenhastigheten genom 
kraftverket är låg. Då kraftverkets sidoutskov kompletteras med en vattenränna, skapas 
en flyktväg för fisk vilket bedöms minska risken för skador på fisk som passerar med 
vattnet genom sidoutskovet. 

7.4 Hydrologi 
Det sökta alternativet innebär att  

· ett minsta vattenflöde leds förbi anläggningen via fiskvandringsvägen. 
· förhållandena vid bron över intagskanalen (södra bron) ändras inte, d v s flödena 

som passerar kraftverkets turbin och vattenutskov förblir desamma. 
· öppningen vid bräddutskovet (norra bron) ökas från 3,5 – 3,9 m till 6 m. Genom 

reglering kommer vattennivåerna i dammen att hållas kvar på nuvarande nivåer. 
· den maximala mängden vatten som kan avbördas genom bräddutskovet ökar 

något, vilket kan ge ett ökat handlingsutrymme i vid extrema nederbörds-
situationer. 

· underkanten på de nya broarna läggs på nivåer som väljs utifrån bedömda 
framtida ökade nederbördsmängder till följd av klimatförändringar, vilket minskar 
risken för översvämningar uppströms fördämningen. 

De hydrologiska förhållandena uppströms och nedströms bedöms utifrån detta inte 
påverkas negativt till följd av de sökta åtgärderna. 

7.5 Trafik, stadsbild och rekreation & friluftsliv 
Broarna blir åter tillgängliga för fordonstrafik, vilket garanterar rätten till utfartsväg för 
fastigheterna Södra Park 1:11 och 1:4. Detta medför även full tillgänglighet för 
Räddningstjänsten. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik bevaras. 

Den vackra miljön kring Vaggeryds kvarn bibehålls, vilket är positivt för ortens stadsbild 
och för möjligheten till tätortsnära rekreation och friluftsliv. Den planerade 
fiskvandringsvägen bedöms kunna bidra positivt till upplevelsemiljön kring dammen. 

7.6 Förslag till åtgärder 
I detta skede föreslås följande åtgärder för att förebygga eller avhjälpa olägenheter från 
de sökta verksamheterna: 

· Entreprenören ska informeras om berörda naturintressen och instruktioner ska 
upprättas för att undvika att onödiga skador uppstår.  

· Körning med fordon i ån får inte ske. 
· Kemikalier, exempelvis oljor och drivmedel, får inte ställas upp eller hanteras på 

ett sådant sätt att risk föreligger för att de kan förorena mark och vattendrag. 
· Inom arbetsområdet används för fordon och arbetsmaskiner med drivmedel och 

oljor som är miljöklassade och saneringsutrustning ska finnas tillgängligt. 
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· Grumling ska undvikas så långt som möjligt. Grumlingsförhindrande åtgärder, t ex 
sedimentskärmar eller arbete inom fångdammar, ska vidtas. 

· Försiktighet vid uppställning och hantering av bränslen och oljor 
· Vatten som läcker in i schaktgropar och där grumlas ska samlas upp och släppas 

på ett sådant sätt att ån inte grumlas. 
· Betongblandat vatten skall inte släppas ut i vattendraget i någon större mängd. 
· Rivning av befintliga broar ska göras på ett sådant sätt att inga byggnadsdelar 

faller ner i vattnet. Inte heller får skrot och byggavfall ramla i vattnet. 
Arbetsområdet, inklusive vattendragets botten så långt som möjligt, ska rensas 
från skrot och byggavfall. 

Anläggandet av en fiskvandringsväg förbi kraftverks- och dammanläggningen och 
åtagandet att upprätthålla ett minsta flöde genom denna, är också åtgärder som vidtas för 
att minska den negativa inverkan på miljön som följd av fördämningen och kraftverket. 
Dessa åtgärder har arbetats in direkt i den föreslagna utformningen av verksamheten. 
Andra skyddsåtgärder som arbetats in direkt i utformningen är förtätningen av kraftverkets 
fingaller och att verkets sidoutskov förses med en flyktväg för fisk. 

8 INNEHÅLL I MKB 

Planerad tillståndsansökan kommer att åtföljas av en teknisk beskrivning och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ett preliminärt förslag till disposition av 
miljökonsekvensbeskrivningen redovisas nedan. 

1 SAMMANFATTNING 
 

2 INLEDNING  Bakgrund 
Administrativa uppgifter 
Lokalisering 
Berörda fastigheter 

 

3 PROJEKTBESKRIVNING Befintliga verksamheter 
Planerade verksamheter 
Utförande 

 

4 ALTERNATIV Studerade alternativ 
   Nollalternativ 
   Jämförelse mellan alternativ 
 

5 MKB-PROCESS Syfte 
Metodik 
Samråd 

 

6 FÖRUTSÄTTNINGAR  Gällande planer 
Vattendraget 

 Allmänt 
 Hydrologi 
 Naturmiljö och fiske 
 Miljökvalitetsnormer 

Kulturmiljö 
Stadsbild och rekreation & friluftsliv 
Miljömål 
Allmänna hänsynsreglerna 

 

7 MILJÖKONSEKVENSER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
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Avgränsningar 
Hydrologi  Påverkan 
  Effekter och konsekvenser 
  Åtgärder 
Naturmiljö och fiske 
Kulturmiljö  
Stadsbild och rekreation & friluftsliv 
Inverkan på miljömål och miljökvalitetsnormer 

 

8  KONTROLL 
 

9 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 

10  KÄLLFÖRTECKNING 
 
Eventuellt kan den tekniska beskrivning som ska bifogas tillståndsansökan och MKBn 
komma att redovisas i ett gemensamt dokument. 

9 KÄLLFÖRTECKNING 
Länsstyrelsen WebbGIS; http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/jonkoping/webbkarta 

Mölna kvarn: Enligt konsekvensutredning, Norconsult, juni 2017 

VISS, Vatteninformationssystem Sverige. Lagan: Stödstorpaån – Sandsjön SE637687-
140237 
http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA53942057 

Miljömålsportalen, http://www.miljomal.se 

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Jordarter 1:25 000-100 000, 
http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren 

Översiktlig inventering av Lagans stränder, 2016, Kråkfot Natur AB & Sundh Miljö 

Beräkning av dimensionerande flöden och vattennivåer för vägbro på Kapellgatan över 
Lagan vid kvarnen i Vaggeryd, dat. 2016-01-04, uppdrag 10213400, WSP 
Samhällsbyggnad. 

Lagans avrinningsområde, Naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005, 
Meddelande nr 2005:15, Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Översiktsplan för Vaggeryds kommun 2012. 
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-
planering/oversiktsplan.html 

Grönplan för Vaggeryd, antagen september 2008. Vaggeryds kommun. 
http://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-och-
planering/oversiktsplan /gronplaner.html 

Program för utveckling av vattennära mötesplatser Lagan, version 2017-10-17, Kragh & 
Berglund 
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WSP Sverige AB 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 36 500 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 700 
medarbetare. www.wsp.com 
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Sändlista  - Kvarnbron, Vaggeryds kommun
2018-03-08

E-post

Myndigheter
Länsstyrelsen i Jönköpings län jonkoping@lansstyrelsen.se
Miljö- och byggförvaltningen, Vaggeryds kommun miljobygg@vaggeryd.se

Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se
Kammarkollegiet registratur@kammarkollegiet.se
SMHI smhi@smhi.se
MSB registrator@msb.se

Föreningar mm
Waggeryds Museiförening larserik.joakimson@gmail.se
Vaggeryds Naturskyddsföreningen lissen.carlsson@gmail.com
Skillingaryd/Vaggeryds ornitologiska förening bo.slunge@live.se
Vaggeryds hembygdsråd appelqvist.70@hotmail.com
Älvräddarna info@alvraddarna.se

Hjortsjöns fiskevårdsområde goran.svensson@vaggeryd.se
Vaggeryds FVOF fredrik.gustafsson@carlfors.se
Lagans vattenråd nilserik.linner@tele2.se

Bolag
Vaggeryds Energi AB rikard.larsson@vaggeryd.se

Fastighetsägare kring Kvarndammen
Se Fastighetsförteckning  dat 2018-02-22
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