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SävSjöStröm. Oron över 
hur det ska gå med de 
gamla vattenkraftverken 
och dammarna längst med 
Alsterån är stor. Flera äga-
re till dammarna och vat-
tenkraftverken bekymrar 
sig bland annat över ske-
nande kostnader vid till-
ståndsprövningar samt 
hur miljön och kulturhis-
torian påverkas vid even-
tuella förlägganden. Kost-
naderna för tillstånds-
prövningarna är höga och 
det kan i slutändan landa 
på flera miljoner kronor, 
beroende på hur mycket 
som måste undersökas.

– Risken att skada det 
enskilda allmänna intres-
set är väldigt stor. I samma 
ögonblick som vattenfö-
ringen i ett vattendrag 
börjar regleras kan vatten-
ytan sänkas för mycket 
uppströms och samtidigt 
orsaka översvämningar 
både uppström och ned-
ströms. Det gör att det är 
väldigt mycket som måste 
undersökas för att skapa 
en bra grund för på vilka 
premisser verksamheten 
får lov att bedrivas. Ju 
större risk för konsekven-
ser desto dyrare blir det att 
ta fram material, säger 
Thomas Persson, chef för 
miljövårdsenheten på 
länsstyrelsen i Kronobergs 
län.

thomas Sandberg, pro-
fessor emeritus vid KTH 
och styrelseledamot vid 
Alsteråns kraftverksfören-

ing menar at gamla till-
stånd som kom till före 
den första vattenlagen 
1918 tidigare har gällt som 
tillstånd. Han har själv ett 
exempel på en häradsdom 
som helt plötsligt inte 
längre gäller. Men vad som 
anses vara giltiga tillstånd 
från förr finns det enligt 
Thomas Persson vid läns-
styrelsen väldigt få utav.

– Det finns gamla till-
stånd av olika sorter men 
man måste titta på vad 
som prövades då. Det är 
inte ovanligt att det finns 
en dom som tillåter en an-
läggning att mala mjöl, 
men så vill man istället an-
vända den för att driva el-

produktion. Det går inte. 
Mjölmalning är en helt an-
nan verksamhet än elpro-
duktion. Finns det gamla 
hävdar som tillkom från 
någon gång på 1800-talet 
gäller de bara om dammen 
har förblivit oförändrad 
sedan dess och det är det 
väldigt få som har, säger 
Thomas Persson.

När Smålandsposten be-
sökte dammen i Sävsjö-
ström upplevde flera ägare 
till övriga dammar längst 
med Alsterån att länssty-
relsen inte såg till helhe-
ten vad det gäller miljö- 
och kulturpåverkan på de 
aktuella platserna. De 

upplevde att de blev jaga-
de på tillstånd och kände 
sig motarbetade.  Detta vill 
inte Thomas Persson vid 
länsstyrelsen kännas vid.

– I grunden har vi ingen-
ting emot vattenkraftpro-
duktion utan vår uppgift 
är att se till att den bedrivs 
med den miljöhänsyn och 
de regler som finns i dag. 
Vi bedriver väldigt mycket 
dialog med ägarna i det 
här vattendraget. Vi hade 
ett stort möte i slutet av 
maj och vi har träffat en 
del verksamhetsutövare. 
Vi ser inget syfte med att 
braka på med föreläggan-
den omedelbart utan vi är 
ute efter samförstånd och 

lösningar så gott det går. 
Vi ser gärna att man tar 
egna initiativ och att man 
samverkar kring till-
ståndsprövningarna, att 
man gemensamt går in 
och tar fram material ef-
tersom det ofta är samma 
material som behövs på de 
flesta anläggningar. På så 
vis kan man få ner kon-
sultkostnaderna, säger 
han.

vad det gäller kulturpå-
verkan menar Thomas 
Persson att länsstyrelsen 
alltid försöker genomföra 
miljöåtgärderna på så dis-
kreta sätt som möjligt.

– Den stora frågan är 

ganska ofta att eliminera 
det största problemet och 
ofta är det en fördämning 
som sätter stopp för fis-
kens vandring. Då är vårt 
krav väldigt ofta att man 
bygger en fiskväg och den 
kan anpassas mer eller 
mindre bra, så den inte ska 
skämma den ursprungliga 
miljön för mycket. Vi bru-
kar se till så det blir så 
snygga lösningar som möj-
ligt, säger han.
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●● Thomas Persson, chef för miljövårdsenheten på länsstyrelsen i 
Kronobergs län menar att de inte har någonting emot vatten-
kraftproduktion. De måste bara se till så att reglerna följs.

Sedan 1730 har dammen i Sävsjöström funnits. Tidigare fanns här ett järnbruk, som drevs med hjälp av vatten från ån. Nu 
menar Länsstyrelsen att det behövs tillstånd från miljöbalken för att ha kvar dammarna. Foto: Charlotte StjernkviSt

”Vi är ute efter samförstånd”

”Vi ser inget syfte 
med att braka på med 
förelägganden ome-
delbart utan vi är ute 
efter att få till samför-
stånd och lösningar 
så gott det går”

thomaS PerSSoN
Chef för miljövårdsenheten på
länsstyrelsen i Kronobergs län

älghult. – Vi struntar inte 
i det här, säger Frida 
Strand Jagne, enhetschef 
på Migrationsverket i 
Växjö som är väl medveten 
om problemen på Lenhov-
davägen i Älghult. 

Varje område har en bo-
endeansvarig person som 
är länken mellan fastig-
hetsägaren och de boende. 
Det finns en kontinuerlig 
kontakt.

– Allt vi får till oss tar vi 
vidare men kommunika-
tionen kunde vara bättre. 

I grund och botten 
handlar det om att husen 

är i väldigt dåligt skick.
– Det kan upplevas som 

att vi inte gör något, men 
så är det inte, säger hon. 
lägenheterna ni hyr är väl-
digt dåliga. är det ok att bo 
så?

Alla lägenheter är inte 
bebodda och i dem reno-
veras det nu och vart efter-
som de blir klara flyttas 
folk dit. På sikt ska det bli 
bättre!
De boende säger att det inte 
händer någonting när de 
påpekar felen för migra-
tionsverket. var för är det 
så?

De boende pratar med 
den boendeansvarige som 
i sin tur tar problemet till 
fastighetsägaren som ska 
åtgärda felen, men jag hål-
ler med om att det tar lång 
tid, ja!
tror du att det kommer bli 
bra?

Det är klart att det ska. 
Vi har vissa krav och lä-
genheterna ska på sikt nå 
den standarden. 
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●● Husen har stått utan nödvändigt underhåll för 
länge och vi jobbar på det, säger Frida Strand 
Jagne på Migrationsverket.
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