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SävSjöStröm. Från sjön 
Alstern rinner den nästan 
tio mil långa Alsterån. På 
sin resa till Östersjön pas-
serar ån ungefär tio sam-
hällen och 20 vattenkraft-
verk och dammar, vissa av 
dem har funnits i mer än 
200 år och har anor sedan 
medeltiden. Nu hotas 
dammarna av rivning ef-
ter att länsstyrelsen har 
startat ett tillsynsärende 
där de kontrollerar om 
dammarna har tillstånd.

– Länsstyrelsen vill att 
man ska ha tillstånd enligt 
miljöbalken för att få ha 
kvar de här dammarna. De 
säger att de inte vill riva ut 
dammarna, men det är det 
de vill göra, säger Thomas 
Sandberg, professor eme-
ritus vid KTH och styrelse-
ledamot i Alsteråns kraft-
verksförening.

Tillstånden kan ta tid att 
få och är dessutom dyra. 
Orimligt dyra, enligt Mo-
nica Haider (S), riksdags-
ledamot i miljö- och jord-
bruksutskottet som besök-
te dammen i Sävsjöström 
tillsammans med Lars-

Ove Johansson, ordföran-
de i LRF sydost och Håkan 
Lundgren som arbetar 
med vattenfrågor på LRF 
Sydost.

Om en ägare till vatten-
kraftverket söker tillstånd 
på egen hand kan det i sin 
tur leda till avveckling och 
då står ägaren i stället i 
skuld, vilket också kan bli 
mycket dyrt.

– I dag kostar processen 
om tillstånd mer än vad 

det gör att hålla i gång vat-
tenkraftverken och dam-
marna. Vi vill ha förnybar 
energi i Sverige och det var 
samtliga partier förutom 
Liberalerna, Vänsterpar-
tiet och Sverigedemokra-
terna överens om i energi-
överenskommelsen, säger 
Monica Haider.

År 2012 fick länsstyrel-
serna i landet i uppdrag av 
regeringen att öka tillsy-

nen av vattenkraftverken i 
landet. Enligt Thomas 
Sandberg har det i stället 
endast handlat om att jaga 
giltiga tillstånd.

Den 13 juni i år besökte 
länsstyrelsen dammen i 
Sävsjöström och det som 
tidigare har fungerat som 
tillstånd, en häradsdom 
som kom till före den för-
sta vattenlagen 1918 räck-
te inte längre.

– Helt plötsligt gäller det 
inte längre. Nu har vi hit-
tat ett privilegiebrev från 
1730 och då återstår det 
att se om länsstyrelsen 
tycker att det räcker som 
tillstånd, men jag tror inte 
det. Vi accepterar att alla 
kraftverk som inte har till-
stånd i miljöbalken ska få 
en prövning, men den en-
skilde ägaren ska inte stå 
för kostnaderna. I stället 
kan länsstyrelsen använda 
den möjlighet till ompröv-
ning som finns i miljöbal-
ken, säger Thomas Sand-
berg.

Håkan Lundgren på LRF 
Sydost har jobbat med vat-
tenfrågor i flera år. Han 

upplever att länsstyrelsen 
inte ser till helheten.

– Tjänstemännen tolkar 
lagstiftningen på olika 
sätt.  Jag hoppas att det blir 
ett omtag med det här, inn-
an det blir för sent. Händer 
inget kommer det sunda 
förnuftet att lida. Att jaga 
svåra och dyra tillstånd 
och riva ut dammarna är 
helt fel väg att gå. Vi behö-
ver fler vattenkraftverk, 
inte färre, både ut miljö-
synpunkt och för att det 
skapar sysselsättning på 
landsbygden, säger han.

Om länsstyrelsens före-
lägganden går igenom 
kan det vara slutet för sjön 
Alstern. Möjligheten att 
reglera sjön vid torka eller 
översvämningar försvin-
ner om dammluckorna tas 
bort, något som kommer 
vara viktigt vid eventuella 
klimatförändringar. Sam-
ma sak kan hända med Äl-
gasjön, Hovgårdssjön och 
Möckeln.

– Vattendirektivet följs 
extremt hårt i Sverige. 
Vårt intresse att ha kvar 
dammarna och regle-
ringen är mycket liten 
jämfört med de som bor 
intill sjöarna, säger Tho-
mas Sandberg.

CharlOtte StjernkviSt

●● Mindre vattenkraftverk, nödvändiga dammar och kulturarv 
hotas av rivning. Orsaken är dyra tillstånd och bristen på ett hel-
hetstänk, anser kritiker.

Thomas Sandberg, styrelseledamot i Alsteråns kraftverksförening och Håkan Lundgren, arbetar med vattenfrågor på LRF Sydost önskar ett helhetstänk från 
Länsstyrelserna. Foto: Charlotte StjernkviSt

Dammen vid Alstrån i Sävsjöström riskerar att försvinna på 
grund av dyra tillstånd.

Dyra tillstånd gör att 
Alstern kan försvinna

Kungörelse
om detaljplan 
som vunnit
laga kraft 
 
Miljö- och byggnads-
nämnden har 2016-06-09 
§ 73 antagit detaljplan 
för Handelskompaniet 
1, Åseda samhälle, Upp-
vidinge kommun. Anta-
gandebeslutet för detalj-
planen vann laga kraft 
2016-07-06. 
Den som vill ha ersättning 
för skador på grund av 
detaljplanen, enligt 15 kap. 
§ 5 Plan- och bygglagen, 
måste väcka talan inom 
två år från det datum då 
planen vann laga kraft.  
 
MILJÖ- OCH
BYGGNADSNÄMNDEN

Förändrade 
öppettider  
i sommar
Under sommaren kom-
mer en del kommunala 
verksamheter att ha för-
ändrade öppettider.

ÅSeda. På Uppvidinge 
kommuns hemsida in-
formerar man om att 
både receptionen och tu-
ristinformationen till 
och med den 12 augusti 
är öppen måndag till fre-
dag klockan 08.00 till 
15.00.

Biblioteken i Alstermo, 
Nottebäck, Älghult och 
Lenhovda kommer att 
vara stängda fram till och 
med den åttonde augusti, 
däremot kommer biblio-
teket i Åseda att vara öp-
pet under ordinarie öp-
pettider under hela som-
maren. 

Ungdomsmottagning-
en i Åseda håller stängt till 
och med vecka 32 och 
öppna förskolan i Åseda är 
stängd under vecka 30 till 
33. Under vecka 28 och 29 
har de öppet tisdagar, ons-
dagar och torsdagar.
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