2017-05-31

Ida Ström
Vattenstrateg
0470-79 69 52

Till sakägare vid Hanefors och Brändekvarn,
berörda myndigheter m fl.

SAMRÅD KRING AVVECKLING OCH LAGLIGFÖRKLARING AV
HANEFORS KRAFTVERK SAMT LAGLIGFÖRKLARING OCH
MILJÖANPASSNING AV DAMMEN VID BRÄNDEKVARN
Växjö kommun äger flera dammar och vattenkraftverk. Ny kunskap om
miljöpåverkan och översvämningsrisker, förnyelsebehov på grund av uttjänta
anläggningar och nya kommande miljökrav medför att kommunen behöver
lagligförklara och miljöanpassa sina dammar och vattenkraftverk. Det
övergripande syftet är att tillvarata den småskaliga vattenkraftens möjligheter,
utveckla naturvärden, minimera översvämningsrisker och samtidigt bibehålla
och förvalta kulturmiljövärden.
Hanefors
Växjö kommun har som ägare för avsikt att avveckla Hanefors kraftverk och
lagligförklara kvarvarande anläggningsdelar, samt genomföra
biotopvårdsåtgärder i Aggaån. Syftet med åtgärderna är att återskapa
naturmiljöerna i Aggaån samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras.
Brändekvarn
Ägarna till dammen vid Brändekvarn i Aggaån samt Växjö kommun har för
avsikt att lagligförklara och miljöanpassa dammen. Syftet med åtgärderna är
miljöanpassa dammen samtidigt som de kulturhistoriska värdena bevaras.
Målsättningen är att förekommande fiskarter ska kunna vandra fritt förbi
anläggningen och att lämpliga livsmiljöer för strömlevande arter skapas på en i
övrigt mestadels lugnflytande sträcka av Aggaån mellan Torsjön och
Lidhemssjön.

Växjö kommun har tillsammans med Sweco och Jönköpings Fiskeribiologi
utarbetat förslag till åtgärder kring Hanefors kraftstation och Brändekvarn.
Tillstånd från Mark- och miljödomstolen krävs för genomförande av
åtgärderna. Med anledning till detta bjuder vi härmed in Er till ett
samrådsmöte där Ni har möjlighet att komma med synpunkter på de
planerade åtgärderna. Vi vill ha Era synpunkter på de planerade åtgärderna
senast fredagen 14 juli 2017. Synpunkter skickas till ida.strom@vaxjo.se
eller Ida Ström, Planeringskontoret, Box 1222, 351 12 Växjö. Märk mail
eller brev med ”Samråd Dammar”. Samråds- och tillståndsprocessen
beräknas pågå under hela 2017.
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Tid: kl. 17.00 – 19.00 tisdagen den 13 juni
Plats: Växjö Kommunhus, Kronobergsrummet
Läs gärna mer i bifogat samrådsunderlag. Detaljerad information om andra
pågående åtgärder, tillståndsansökningar, konsultrapporter mm. rörande
Växjö dammar finns också på kommunens hemsida:
http://www.vaxjo.se/dammar

Välkomna!
Ida Ström, vattenstrateg
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