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thomas.norrman@hallstahammar.se

Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet
Förstudie - utveckling av nedre Kolbäcksåns natur- och
rekreationsvärden i Hallstahammars kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 1 § förordning (2003:598) om statliga bidrag
till lokala naturvårdsprojekt, att bevilja bidrag med 50 % av totalkostnaden, dock
högst 457 400 kronor, till det lokala naturvårdsprojektet "Förstudie - utveckling
av nedre Kolbäcksåns natur- och rekreationsvärden".
För beslutet gäller följande villkor:
1 Bidraget får enbart användas för de åtgärder som anges i detta beslut.
2

De resultat som finns beskrivna i detta beslut ska uppnås för att sökanden ska
få rätt till hela bidraget.
a

En referensgrupp har bildats och tagit fram en förstudie som ger en
helhetsbild av miljöproblem, åtgärdsbehov och potential samt förslag till
lämpliga lösningar för fiskvägar vid Intradammen, Korsådammen,
Sörstafors kraftverksdamm, Norrkvarn, Bultfallet och Bruksfallet.
Referensgruppen har genom flera informationsmöten utfört en analys av
miljöpåverkan och tekniska förhållanden, som exempelvis genomgång
av befintliga vattendomar och analys av förutsättningar för omprövning,
nyprövning eller ändringar. Resultatet har beskrivits i en rapport som
innehåller kart-, kalkyl- och ritningsbilagor samt gestaltningar med
mera. Rapporten och dess bilagor ska kunna användas som underlag för
samråd enligt miljöbalken. Den ska även kunna användas vid kommunal
samhällsplanering samt vid detaljutredning och genomförande av fysiska
åtgärder som tillgängliggörande av strandmiljöer och skapande av
fiskvägar vid befintliga vandringshinder.

b

Ett möte har hållits med kommunstyrelsen och berörda inom
Mälarenergi där resultat från förstudien presenterats och förslag till
fortsatt arbete beskrivits och diskuterats. Detta presenteras i en kort
rapport.

3

Projektet ska vara slutfört senast den 1 juni 2019.

4

En slutrapport i enlighet med förordningen ska inrapporteras i LONAregistret och en påskriven utskrift ska lämnas in till Länsstyrelsen senast tre
månader efter det att projektet är slutfört.
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5

Vid marknadsföring och information om projektet, och i alla dokument som
framställs inom projektet ska det tydligt framgå att "Statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt". Det
gäller böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden,
hemsidor med mera. Naturvårdsverkets symbol "LONA" ska användas.

6

Allt material som tas fram och som presenteras digitalt ska vara tillgängligt
för alla. Till exempel ska en rapport sparas i lämpligt digitalt format, som en
PDF-fil, och inte vara inskannad. Detta möjliggör att det kan läsas upp i olika
talsyntesprogram.

7

Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen. Anmälan ska ske i
god tid. Om projektet inte kan fullföljas ska Länsstyrelsen underrättas
omgående.

8

Faktiska utgifter samt kostnader för arbetstid (både kommunal, ideell eller
annan) ska redovisas enligt medföljande redovisningsmall samt i LONAdatabasen.

Beskrivning av ärendet
Hallstahammars kommun har ansökt om bidrag om 457 400 kronor för att göra en
förstudie som berör Kolbäcksån från Trångfors kraftverksdamm till Lagårdssjön
nedströms Korsågrenen och utloppskanalen från Västerkvarns kraftverk.
Förstudien kommer att:
1. Utreda lämpliga lösningar för fiskvägar vid Intradammen, Korsådammen,
Sörstafors kraftverksdamm, Norrkvarn, Bultfallet och Bruksfallet.
Lösningarna ska analyseras avseende påverkan på kulturmiljö, naturmiljö,
långsiktig hållbarhet, ekonomiska förutsättningar och ekologisk potential.
2. Ta fram förslag till vattenhushållning vid Västerkvarns kraftverk med
syfte att vidmakthålla de goda upp- och nedvandringsförhållanden som
idag föreligger, men samtidigt beakta de ekologiska och driftmässiga
behov som gäller i Korsågrenen.
3. Ta fram förslag till åtgärder och ombyggnader av befintliga vattenuttag i
området för att skapa en säkrare tillgång till kylvatten för industri, men
samtidigt minimera ekologiska effekter av vattenuttaget.
4. Ta fram förslag till ytterligare åtgärder kring berörda vattenanläggningar
med syfte att tillgängliggöra och höja områdets rekreationsvärden och
eventuellt kompensera för den påverkan som kan ske av andra åtgärder.
5. Utreda de frågor som uppkommit i samband med tidigare
tillståndsprocesser och utredningar som:
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a. Geotekniska förhållanden och eventuell påverkan av utrivningar på
trömsholms kanal.
b. Behovet av utökad minimitappning vid Trångforsdammen, förbi
Hallstahammars kraftverk med syfte att säkerställa ekologisk potential,
rekreationsvärden och estetisk miljö.
c. Behovet av biotopvårdande insatser i området mellan Sörkvarnsforsen
upp till Trångforsdammen, även detta med syfte att maximera ekologisk
potential, rekreationsvärden och estetisk miljö.
d. Åtgärdsalternativ och gestaltning av lösningar vid Kosådammen och
Intradammen som beaktar närboendes intressen, leder till en hållbar
situation ur ett dammägarperspektiv, och minimerar risker för ett fortsatt
vattenuttag.
Sammanfattningsvis finns ett stort behov av att ta ett ”samlat grepp” kring de
åtgärder, investeringar, omprövningar mm som krävs för att nedre Kolbäcksån ska
klara att uppnå beslutad miljökvalitetsnorm och för att de anläggningar som
berörs ska uppfylla dagens och framtidens miljökrav, dammsäkerhetskrav och
arbetsmiljökrav. De utredningar som tidigare gjorts har gett värdefull information,
men saknat en helhetsbild av miljöproblem, åtgärdsbehov och potential i området.
En förstudie som till stor del baseras på det material som tagits fram tidigare är
därför nödvändig. Detta skulle också bli ett värdefullt underlag för de
omprövningar som får förväntas genom ny lagstiftning på området.
Inom Hallstahammars kommun uppmärksammas behovet av att upprätta en
grönstrukturplan, som ett viktigt beslutsunderlag i samhällsplaneringen. Den såväl
gröna som blå strukturen som Kolbäcksåns strand- och vattenmiljöer utgör, binder
samman kommunen, och måste värnas och utvecklas för att tillvarata bland annat
de stora ekologiska värden och rekreationsvärden som finns. Möjligheterna att
utveckla miljöerna kring Kolbäcksån för rekreation och friluftsliv avgörs till stor
del av vilka åtgärder som blir aktuella vid förekommande vandringshinder och
vattenkraftverk.
Projektet kommer att drivas av Hallstahammar kommun och Mälarenergi
Vattenkraft AB.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven enligt förordningen (2003:598)
om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Projektet syftar till Framtagande
av underlag (kategori 02). Projektet bidrar därmed till att uppfylla miljömålet
Levande sjöar och vattendrag (huvudsakligt miljömål).
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Förstudien utgör underlag för planering av åtgärder som långsiktigt bidrar till
ökade ekologiska värden och ökade möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Resultatet av förstudien kommer att förvaltas/användas som underlag vid
kommunal samhällsplanering samt vid detaljutredning och genomförande av
fysiska åtgärder som tillgängliggörande av strandmiljöer och skapande av
fiskvägar vid befintliga vandringshinder. Projektet bidrar till att hitta lämpliga och
brett förankrade lösningar för fiskvägar i Kolbäcksåns nedre lopp. Projektets
totalkostnad är ur naturvårdssynpunkt rimlig för att genomföra de resultat som
avses i projektet.

Ekonomi
75 % av projektet utbetalas medan projektet pågår, resterande 25 % utbetalas efter
att projektet avslutats och slutredovisats till Länsstyrelsen. Utbetalning av bidrag
görs av Länsstyrelsen till kommunen i enlighet med nedanstående
utbetalningsplan. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att tidigarelägga planerade
utbetalningar om förutsättningar finns.
2018
343 050 kr

Efter slutrapportering
114 350 kr

Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när slutrapporten
har godkänts av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan kräva att de utbetalade bidragen
helt eller delvis återbetalas enligt 12 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag
till lokala naturvårdsprojekt.
Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för
genomförande och redovisning av projektet. Det är därför av stor vikt att skriftliga
avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer för de enskilda
åtgärderna.

Övriga upplysningar
Detta beslut befriar inte kommunen från skyldigheten att söka de tillstånd eller
föra de samråd som kan krävas enligt andra författningar.
LONA-registret finns på lona.naturvardsverket.se.
Enligt 14 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala
naturvårdsprojekt får detta beslut inte överklagas.
Beslutet har fattats av avdelningschef Johan Wretenberg med
naturvårdshandläggare Sandra Guldbrand som föredragande.
Bilaga:
1. Redovisningsmall
Kopia:
Mälarenergi Vattenkraft AB, Johan Lind, johan.lind@malarenergi.se

