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FÖRENINGEN ÖNNE SLUSS
ÖNNE SLUSS
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

1

Inledning

Föreningen Önne sluss planerar att anlägga en kanal mellan sjöarna
Unnen och Bolmen samt i kanalen bygga en sluss för båttrafik. Enligt
Miljöbalken ska en tillståndsansökan föregås av samråd med berörda
myndigheter och särskilt berörda. När samrådet är avslutat ska sökande
redogöra för hur samrådet gått till, vilka som bjudits in och vad som
framkommit och lämna samrådsredogörelsen till Länsstyrelsen.
På uppdrag av Föreningen Önne Sluss redogör Fiskevårdsteknik nedan
för samråden som genomförts samt de inkomna yttrandena.
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2
2.1

Genomförande
Samråd med Länsstyrelsen

Ett kombinerat avgränsnings- och undersökningssamråd genomfördes
med Länsstyrelsen i Kronobergs län 2018-03-13. Mötesprotokoll framgår av bilaga 1. Ett samrådsunderlag skickades till Länsstyrelsen inför
mötet 2018-02-12. Efter samrådet genomfördes ett antal kompletteringar
på begäran av Länsstyrelsen som skickades in skriftligen 2018-05-03.
2018-06-11 meddelades beslut från Länsstyrelsen att ansökt verksamhet
ska antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslut framgår av bilaga 2.
2.2

Allmänt samråd

Ett samråd genomfördes 2018-08-23 på Tallklinten i Odensjö med
särskilt berörda där även allmänheten bjudits in. Samrådet föregicks av
en inbjudan till särskilt berörda samt annonsering i lokalpressen. I
samband med anmälan fanns en länk med möjlighet att ladda ned ett
samrådsunderlag. Mötesprotokoll från samrådet framgår av bilaga 3.
Deltagare gavs möjlighet att skriftligen lämna synpunkter fram till 201809-01.
2.3

Samrådsinbjudan myndigheter

Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och Naturvårdsverket
bjöds in till samråd 2018-10-02 med erbjudande om ett fysiskt möte vid
behov (bilaga 4). I samrådsinbjudan inkluderades samrådsunderlaget.
Myndigheterna gavs möjlighet att skriftligen lämna synpunkter fram till
2018-11-01. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket meddelade att de avstod från att lämna yttranden i ärendet (bilaga 5 och 6).
Kammarkollegiet svarade inte på inbjudan.
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3
3.1

Inkomna skrivelser
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen beslutar att vattenverksamheten i form av anläggandet och
driften av slusskanal mellan sjöarna Unnen och Bolmen på fastigheterna
Odensjö-Vret 2:8 och Odensjö-Vret 2:46 i Ljungby kommun, ska antas
medföra en betydande miljöpåverkan (bilaga 2).
Länsstyrelsens bedömning utgår från att avledningen med vatten från
sjön Unnen innebär en sannolik risk för lägre vattennivåer i Önne å.
Risken består i att den pump som föreslås för att kompensationspumpa
vid lågvatten i Unnen kan handhas fel eller sluta fungera. Även parametern konnektivitet riskerar att påverkas eftersom fisk i sällsynta fall kan
välja att vandra genom kanalen.
Kommentar
Sökande har genomfört en utredning avseende vattenhushållningen som
ingick i samrådsunderlaget. För att utesluta negativ påverkan vid låga
vattenstånd i Unnen föreslås att en pump installeras för att kunna kompensationspumpa vatten från Bolmen till Unnen.
Låga vattenflöden i Önne å är direkt kopplat till rådande vattennivåer i
Unnen vilka i sin tur är direkt mätbara och kan övervakas. För att
minimera risken för handhavandefel av pumpen vid situationer med låg
vattenföring föreslår sökande att ett kontrollprogram upprättas. Kontrollprogrammet syftar till att säkerställa att pumpning sker korrekt samt
att avbryta all slussning i det fall att pumpen slutar fungera som avsett.
Slussen med tillhörande kanal påverkar inte möjligheten för fiskar att
vandra fritt i Önne ås huvudfåra. Dock finns risken att enstaka fiskar
vandrar upp i kanalen till slussen istället för i den befintliga vattendragsfåran med en fördröjning i vandringen som följd. Eftersom det absolut
dominerande flödet alltid går i vattendragets huvudfåra bedöms risken
för detta som mycket liten och att fisk i dessa fall kommer kunna identifiera en framkomlig vandringsväg genom Önne å.
Konnektiviteten i uppströms och nedströms ritning för Önne å bedöms i
nuläget som god. För att parametern ska klassas som måttlig, vilket är
steget under god, ska följande beskrivning gälla:
25 % till mindre än 65 % av de vandringsbenägna fiskarterna enligt referensförhållandet saknas på grund av bristande konnektivi-
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tet i uppströms och nedströms riktning eller saknar möjlighet att
vandra inom eller genom ytvattenförekomsten (HVMFS 2013:19)
Att 25 – 60 % av vandringsbenägna fiskarter ska saknas i Önne å som
följd av att enstaka fiskar vandrar in i slusskanalen bedöms inte utgöra
någon som helst risk.
3.2

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund

Svenska Insjöfiskarena skriver i sitt yttrande att miljökonsekvensbeskrivningen vid tillfället för samrådet saknade koppling till miljöbalken
3 kap 5 § (bilaga 7). Om detta åtgärdas i ansökan har Insjöfiskarena inga
invändningar mot åtgärden.
Kommentar
Som påtalat under samrådet kommer kopplingen till miljöbalken 3 kap 5
§ inkluderas vid uppdateringen av miljökonsekvensbeskrivningen inför
ansökan.

3.3

Privatpersoner

Boende på fastigheterna Odensjö-Vret 2:10, 2:9, 2:39, 2:45 och 2:43
inkom med ett yttrande per e-post 2018-08-31 (bilaga 8). Yttrandet uttrycker att pengarna som investeringen i en sluss innebär kan nyttjas bättre inom
andra områden för landsbygdsutveckling. Vidare ifrågasätts om beräkningarna för antalet slussningar stämmer samt hur det tagits fram.
Vid en ökning av båttrafiken i området menar personerna att djurlivet kan
påverkas med bland annat utter, storlommen och fiskgjuse. En annan aspekt
som lyfts är sophanteringen med risker för ökad nedskräpning.
Personerna frågar om muddringens påverkan på sjön samt frågan hur
sjömärken ska hanteras i Unnen.

Kommentar
Miljöprövningen ska inte ta hänsyn till huruvida det finns andra alternativa investeringar i landsbygdsutveckling som kan vara likvärdiga eller
bättre. Enligt miljöbalken 11 kap 6 § får en vattenverksamhet endast
bedrivas om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger
kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den. I samrådsunderlaget ingick en redogörelse av de samhällsekonomiska fördelarna som en
sluss vid Önne skulle innebära. Bedömningen har gjorts att fördelarna
överväger de skador och olägenheter som uppstår av den.
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Antalet slussningar är en uppskattning baserat på antalet båtar i Bolmen
och Unnen samt erfarenheter från andra liknande slussar.
Vid slussen kommer en servicebyggnad upprättas med sophantering.
Ökningen av båttrafikens bedömda påverkan på djurlivet kommer
beröras i vid ansökan och redovisades även i samrådsunderlaget samt vid
samrådet. Påverkan bedöms som störst på strandzonerna vid kanalens
mynning. Kanalens mynning i Unnen har därför placerats med ett tillräckligt avstånd från våtmarken Maren för att minska påverka på miljön i
Maren. Eftersom det är ett begränsat strandområde som omfattas bedöms
påverkan på fisk- och djurlivet vara försumbar.
Muddringens påverkan och föreslagna skyddsåtgärder kommer beröras i
vid ansökan och redovisades även i samrådsunderlaget samt vid samrådet. Grumlingen från muddringen bedöms inte påverka fisk- och djurliv
då den är temporär. Muddring i Bolmen och Unnen medför att ett djupstråk
kommer att tas upp vid kanalens anslutning till sjöarna. Muddring utförs
endast inom ett begränsat område varpå påverkan på fisk- och djurlivet
bedöms vara liten.

I samband med att sluss och slusskanal anläggs kommer sjömärken
märka ut djupfåran genom Stora drag i Kvarnsjön/Unnen. Sjökort finns
framtaget över Unnen och Unnens fiskevårdsförening ansvara för att
sätta ut märkning. Önne Sluss kommer att verka för att detta genomförs.

Fiskevårdsteknik AB

Viktor Hebrand
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Protokoll från myndighetssamråd enligt miljöbalken 6 kap avseende tillståndsansökan för
Önne sluss, Ljungby kommun, Kronobergs
län
Datum
2018-03-13
Plats
Länsstyrelsens lokaler i Växjö
Närvarande
Länsstyrelsen i Kronobergs län:
Charlotte Scholtz, Vattenhandläggare
Theodor Samuelsson, Fiske- och vattenvårdsenheten
Trafikverket:
Göran Svantesson
Konsult åt verksamhetsutövare/sökande:
Viktor Hebrand, Fiskevårdsteknik
Verksamhetsutövare/sökande, Föreningen Önne Sluss:
Anders Pettersson
Claes-Eric Claeson
Sven-Erik Eriksson
Christer Danielsson
Magnus Andersson

Inledning och presentation
Mötet började med att Charlotte Scholtz hälsade alla välkomna till Länsstyrelsen. Charlotte meddelade att Jan Grosen tyvärr inte kunde delta på
mötet. Länsstyrelsen erbjöd sig därmed att komma till Odensjö om ytterligare möte behöver hållas som en del i samrådsprocessen.
Charlotte meddelade att det samrådsunderlag som tillhandahållits av sökande var omfattande men påpekade att en del delar av underlaget var
från 2006 och därmed inte helt uppdaterat.
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Viktor påtalade att sökande är medvetna om detta och att syftet varit att
MKB ska uppdateras till tillståndsansökan. Vi vill dock avvakta med att
höra synpunkter från Länsstyrelsen och samråd innan ändringarna görs
vilket vi uppfattat som syftet med avgränsningssamrådet. Anders påpekade att det framgår av samrådsunderlaget i inledningen på sidan 3 att
vissa underlag togs fram 2006 och kommer att uppdateras i form av en
teknik beskrivning respektive en miljökonsekvensbeskrivning vid tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen.
Därefter följde en presentationsrunda av samtliga deltagande.
Viktor presenterade därefter projektets syfte, nuvarande förhållande, sökt
verksamhet, nollalternativ, miljökonsekvenser och samhällsekonomi genom bifogad presentation (bilaga 1). Efter presentation öppnades mötet
för synpunkter från Länsstyrelsen.

Frågor och diskussion
Charlotte frågar om Föreningen har haft samråd med Länsstyrelsen i Hallands län. Föreningen svarar att vi inte haft det och inte har för avsikt att
ha det eftersom anläggningsområdet ligger inom Kronobergs län. Gränsen går i Önne å. Vid återställning av Önne å skedde en samordning och
man beslutade då att Kronobergs län var huvudansvariga. Föreningen påtalar att deras uppfattning från tidigare möten med Länsstyrelsen var att
frågor om Bolmen brukar hanteras av Kronobergs län som i sin tur samverkar med andra Länsstyrelser vid behov.
Charlotte påtalade därefter att första steget i samrådet var ett så kallat
undersökningssamråd där syftet är att bestämma om den sökta verksamheten har en betydande miljöpåverkan eller inte. I detta fall har Föreningen bett om att samordna undersöknings- och avgränsningssamråd. Charlotte frågar därför om Föreningen anser att den sökta verksamheten har
en betydande miljöpåverkan eller inte. Föreningen svarar att de inte anser
att den sökta verksamheten har en betydande påverkan. Länsstyrelsen
behöver mer underlag för att avgöra om planerade arbeten innebär en betydande påverkan.
Charlotte tar därefter upp de delar som Länsstyrelsen saknar.
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Översiktsplan
I underlaget tas planbestämmelser upp men det framgår inte om området
ingår i översiktsplanen för Ljungby kommun. Sven-Erik meddelar att
området inte ingår i kommunens översiktsplan. Detta bör enligt Charlotte
framgå tydligt av handlingarna.
Kultur
Därefter informerar Charlotte om att de har samrått internt med kulturenheten. Kulturmyndigheten har framfört ett önskemål om att Föreningen
ska söka tillstånd enligt KML (kulturmiljölagen). En arkeologisk utredning kan bli aktuell eftersom bygget tar mycket mark i anspråk och att
det finns närliggande fornlämningar. Föreningen rekommenderas därmed
ta kontakt med Martin Karlsson på Länsstyrelsen med telefonnummer
010-2237128.
Miljökvalitetsnormer
Charlotte talar därefter om miljökvalitetsnormerna. Det finns ett mål att
nå god ekologisk status för berörda vattenförekomster fram till och med
2021. Miljökvalitetsnormerna får inte försämras till följd av åtgärderna. I
underlaget saknas det en tydlig redogörelse för hur varje miljökvalitetsnorm påverkas och bevis för att de inte försämras. Det omfattar även
själva arbetena.
Föreningen frågade därefter om dessa kompletteringar kan ske i samband
med ansökan till Mark- och miljödomstolen eller om kompletteringarna
måste ske som en del av samrådsprocessen. Länsstyrelsens syn på detta
var att kompletteringar ska ske i samband med samrådsprocessen genom
att föreningen skickar ett kompletterande till Länsstyrelsen efter detta
möte. Först därefter kan en bedömning göras om det innebär betydande
miljöpåverkan eller ej.
Strandskydd
Charlott påtalar därefter att en strandskyddsdispens ska sökas.
Enskilda intressen
Vidare påtalar Charlotte att det inte framgår vilka enskilda intressen som
kan komma att påverkas, exempelvis andra vattendomar eller markavvattningsföretag. Detta måste tydligare framkomma av materialet.
Föreningen meddelar att inga kända enskilda intressen genom andra vattendomar men att detta ska undersökas mer noggrant och förtydligas.
Sydvatten har råvattenuttag ur Bolmen. Vid forskningsstationen i Tiraholm sker en en kontinuerlig analys av vattnet i Bolmen. Sydvatten
kommer att bjuda in till det lokala samrådet.
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Vattenavledning
Theodor från fiskevårdsgruppen frågar därefter vilken påverkan som vattenavledningen momentant får och inte enbart den redovisade medelavledningen per dag. Viktor förklarar att vatten tas från Unnen som är ett
stort magasin och därmed är den momentana påverkan väldigt lite. Theodor efterlyser att detta utreds i mer detalj och tydligt framgår samt att det
eventuellt presenteras som varaktighetsdiagram för Önne å. Viktor menar
att det går att förtydliga hur den momentana påverkan är på Unnen av ett
uttag om 250 m3 som en slussning innebär under de ca 5-10 min som en
slussning pågår. Theodor påpekar att det är speciellt intressant att titta på
hur den momentana påverkan är vid låga nivåer, under +144,20, samt
precis däröver då ingen kompensationspumpning sker.
Theodor undrar även hur pumpning och drift ska skötas eftersom det
finns risk för mänskliga fel som påverkar nivån i Unnen och därmed flödet i Önne å. Viktor menar att ett kontrollprogram kan tas fram där extra
försiktighetsmått tas vid låga nivåer i Unnen.
Muddring
Theodor undrar även om den fördjupning som muddringen innebär kan
påverka fiskars vandring och att de leds in i slussen genom den djupfåran
som skapas. Detta vore bra om detta behandlades.
Vidare diskuteras muddringens påverkan och hur grumling kan begränsas. Föreningen kommer även att komplettera med kartor var man avser
att muddra. Viktor föreslår att ytterligare skyddsåtgärder övervägs.
Klimatförändringar
Charlotte påpekar även att MKB även ska innehålla hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka.
Slutligen sker en sammanfattning av Anders och Viktor kring uppfattningen av de kompletteringar som Länsstyrelsen efterfrågar. Till dessa
hör:
Förtydligande av gällande planbestämmelser
Kontakta kulturmyndigheterna
Utredning kring eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer
Ansökan om strandskyddsdispens
Förtydligande om enskilda intressen som kan påverkas
Förtydligande om vattenavledningens påverkan
Förtydligande om muddringens påverkan
Sökande avser att göra en komplettering till Länsstyrelsen. Viktor föreslår att sökande ska återkomma med förslag på datum när en sådan komplettering kan vara på plats.
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Därefter undrar Föreningen om det finns några frågor från Göran Svantesson. Han menar att det fortfarande är tidigt i processen och att frågor
om detaljutformning på bro och underhåll av den är bättre att diskutera
vid ett senare tillfälle.
Deltagarna tackar för mötet och samrådet anslutas.

Fiskevårdsteknik AB

Viktor Hebrand
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Agenda
• Inledning
• Nuvarande förhållanden
–

Planförhållanden

–

Hydrologi

–

Naturmiljö

–

Kulturmiljö

• Sökt verksamhet
–

Teknisk utformning

–

Genomförande

• Nollalternativ
• Miljökonsekvenser
–

Friluftsliv

–

Vattenhushållning

–

Naturmiljö

–

Kulturmiljö

• Samhällsekonomi

• Sammanfattning
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Inledning
• Föreningen Önne sluss
• Anlägga kanal och sluss mellan sjöarna
Unnen och Bolmen
• Vattenverksamhet är tillståndspliktigt
• Undersöknings- och avgränsningssamråd
• Underlag från 2006 - vissa behov av
uppdatering
• Utredning vattenhushållning 2017
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Syfte
• Möjliggöra båttrafik mellan Bolmen och Unnen
• Bidra till landsbygdsutvecklingen och hållbart jobbskapande
• Bidra till ökad rörlighet inom regionen

• Öka besöksnäring
• Öka tillgängligheten av området kring Önnekvarn

• Projektet stöds av Ljungby, Hylte, Gislaved och Värmano kommun
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–
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–

Genomförande
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–
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Vattenhushållning
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• Sammanfattning
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Lokalisering

Fastigheter: Odensjö-Vret 2:8 och Odensjö-Vret 2:46
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Planbestämmelser
• Inga särskilda planer eller områdesbestämmelser vid Önnekvarn
• Sjön Bolmen är riksintresse för yrkesfiske
• Bolmentunneln är riksintresse för vattenförsörjning
• Området runt Bolmen är också riksintresse för friluftsliv
• Området berörs inte av något Natura 2000-område
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Hydrologi
• MQ Önne å: 3,3 m3/s
• Unnen avbördas med naturlig tröskel
• Beräknat vattenstånd Unnen: +144,06 till +144,64
• Bolmen regleras, +140,50 – 141,90

Karaktäristiska flöden

Vattenföring (m3/s)

Vattenstånd (RH00)

HHQ

14,0

144,64

MHQ

8,7

144,53

MQ

3,3

144,32

MLQ

0,55

144,17

LLQ

0,22

144,06
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Naturmiljö 1(3)
Kalhygge
Granskog

Bolmen
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Naturmiljö 2(3)
Kalhygge
Granskog

Unnen
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Naturmiljö 3(3)
Önne å

Unnen/
Kvarnsjön

Unnen utlopp

Bolmen
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Kulturmiljö
• Inga kända kulturminnen eller fornlämningar inom
anläggningsområdet
• Kulle norr om kanal – fornlämning
• Fornåker söder om kanal
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Agenda
• Inledning
• Nuvarande förhållanden
–

Planförhållanden

–

Hydrologi

–

Naturmiljö

–

Kulturmiljö

• Sökt verksamhet
–

Teknisk utformning

–

Genomförande

• Nollalternativ
• Miljökonsekvenser
–

Friluftsliv

–

Vattenhushållning

–

Naturmiljö

–

Kulturmiljö

• Samhällsekonomi

• Sammanfattning
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Sträckning

Fiskevårdsteknik AB

Slusskammare
• Mått: 22 x 5,5 x 1,5
• Tre portar
• dH 2,5 – 3,5 m
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Kanal sektion
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Bro

Fiskevårdsteknik AB

Muddring Unnen
Muddring vid till +142,4 (1,6 m)

Fiskevårdsteknik AB

Muddring Bolmen
Muddring vid till +139,0 (2,0 m)

Fiskevårdsteknik AB

Drift
• Avledning av vatten från Unnen för
slussning
• 250 m3 per slussning
• Högsäsong semesterperiod juli och helger
maj-sept

• Fri slussning mellan 10:00 – 22:00
• Max ca 15 slussningar per dygn
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Genomförande
• Sluss och vägbro först
• Sluss prefabricerad
• Avledning väg 546 öster om vägbro
• Schaktning kanal
• Länshållning för arbete i torrhet
• Överskottsmassor till markplanering
• Anslutning Unnen och Bolmen schaktas
med försiktighet
• Muddring från pråm

Fiskevårdsteknik AB

Agenda
• Inledning
• Nuvarande förhållanden
–

Planförhållanden

–

Hydrologi

–

Naturmiljö

–

Kulturmiljö

• Sökt verksamhet
–

Teknisk utformning

–

Genomförande

• Nollalternativ
• Miljökonsekvenser
–

Friluftsliv

–

Vattenhushållning

–

Naturmiljö

–

Kulturmiljö

• Samhällsekonomi

• Sammanfattning

Fiskevårdsteknik AB

Nollalternativ
• Ingen kanal, sluss och bro byggs
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Agenda
• Inledning
• Nuvarande förhållanden
–

Planförhållanden

–

Hydrologi

–

Naturmiljö

–

Kulturmiljö

• Sökt verksamhet
–

Teknisk utformning

–

Genomförande

• Nollalternativ
• Miljökonsekvenser
–

Friluftsliv

–

Vattenhushållning

–

Naturmiljö

–

Kulturmiljö

• Samhällsekonomi

• Sammanfattning
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Miljökonsekvenser
• Utgå från befintlig MKB
• Uppdateras utifrån genomförda förändringar
• Vattenhushållning
• Synpunkter från samråd

Fiskevårdsteknik AB

Friluftsliv
• Gynna det rörliga friluftslivet i Unnen och Bolmen
• Landsbygdsutveckling i trakten av Önnekvarn
• Kulturella värden vid Önnekvarn lyfts fram
• Natur mer tillgänglig för allmänheten
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Vattenhushållning
Vattenstånd vid bilden ca +144,30

• Max vattenavledning: 48 l/s genomsnitt dygn
– 5 l/s från läckage
– Antaget 15 slussningar per dygn
– 250 m3 per slussning

+144,20

• Unnen stor sjö – påverkan endast 0,25 mm/dygn
• Medeltal per år: 16 l/s
+143,90

• För att utesluta negativ påverkan på Önne å
föreslås att vatten pumpas motsvarande läckage
och slussning under de perioder som Unnens
vattenstånd understiger +144,2.
• 144,2 är nivå för lågvattensfåra i Unnens naturliga
utlopp
• Vattenflödet är då 0,66 m3/s (MLQ 0,55 m3/s)

Effekterna av vattenavledningen på naturmiljön i Önne å bedöms
obetydliga och har ingen påverkan på miljökvalitetsnormen.

Fiskevårdsteknik AB

Naturmiljö
Byggskede
• Byggskedet störst påverkan
• Buller – bygg endast dagtid
• Muddring – temporär grumling
–

Muddring vid lågvatten för minskad spridning

• Tillfällig grundvattensänkning kring kanal
–

Inga brunnar bedöms påverkas – mätning sker i kända brunnar

Drift
• Ökat besöksfrekvens i området

• Buller från båttrafik endast dagtid
• Försumbar störning för fisk och djurlig från ökad trafik – mynningen placerad långt
från Maren där störningen bedöms vara störst
• Djupstråk genom muddring – bedöms inte ha negativ inverka på växt och djurliv
• Verksamheten kommer inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids för
vattenförekomsten

Fiskevårdsteknik AB

Kulturmiljö
• Kulturella värden kring Önnekvarn lyfts fram
och tillgängliggörs
• Anläggningen påverkar inga kända
fornlämningar eller kulturminnen
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Samhällsekonomi
Samhällsekonomiska fördelar
• Ökad rörlighet för båttrafik
• Ökad tillgång till kulturhistoriskt intressant plats med vacker natur
• Besöksnäring till Önnekvarn
• Turistnäringen i regionen gynnas
• Jobbskapande
• Möjligheter för sidoverksamheter
• Investering har beräknats till ca 20 mkr
• Ingen byggnation påbörjas om inte projektet är fullt finansierat

• Intäkter från slussning och sponsorer täcker löpande driftskostnader
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Sammanfattning
• Gynna det rörliga friluftslivet i Unnen och Bolmen
• Landsbygdsutveckling i trakten av Önnekvarn
• Kulturella värden vid Önnekvarn lyfts fram
• Byggskedet störst påverkan på miljö med buller och tillfällig grumling vid muddring
• Driftskedet bedöms inte påverka miljön nämnvärt
• Kompensationspumpning utesluter påverkan på Önne å

Miljökonsekvenserna bedöms obetydliga och medför inte någon
försämring av miljökvalitetsnormerna

Fiskevårdsteknik AB
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BESLUT
Datum

Ärendenummer

2018-06-11

531-865-2018

Föreningen Önne sluss
Odensjö 4
34172 Lidhult
c/o Fiskevårdsteknik I Sverige AB
e-post: viktor.hebrand@fiskevardsteknik.se

Elektronisk delgivning

BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar att vattenverksamheten i form av anläggandet och driften
av slusskanal mellan sjöarna Unnen och Bolmen på fastigheterna Odensjö-Vret
2:8 och Odensjö-Vret 2:46 i Ljungby kommun, ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
Detta beslut kan inte överklagas särskilt.
BESKRIVNING AV ÄRENDET
Den 12 februari 2018 inkom Föreningen Önne Sluss till Länsstyrelsen med en
begäran om samråd gällande anläggande av slusskanal mellan sjöarna Unnen och
Bolmen på fastigheterna Odensjö-Vret 2:8 och 2:46 i Ljungby kommun.
Anläggningen syftar till att öppna upp en vattenväg för fritids- och
passagerartrafik. Projektet syftar också till att främja landsbygdsutvecklingen i
trakten. Kanalen föreslås lokaliseras söder om samhället Önnekvarn. Slussens
mått är 22 x 5,5 x 1,5 meter. Vid slussen ska installeras en pump för möjligheten
att kompensationspumpa vatten vid låga vattenstånd i Unnen. Servicehus och
parkering ska byggas. En slussning beräknas ta ca 10 min att genomföra och
vattenåtgången är ca 250 kubikmeter. Det innebär en avledning från Unnen om
ca 0,42 kubikmeter/s i 10 min. Unnen är en relativt stor sjö med en areal om
16,86 km 2. Det innebär att Unnens vattenytan endast kommer att sjunka med
0,01 mm till följd av vattenavledningen om 250 kubikmeter. Slussningarna
bedöms kunna vara ca 15 per dygn under högsäsong. Den 13 mars 2018 hölls ett
undersökningssamråd mellan Föreningen och Länsstyrelsen. Vid samrådsmötet
begärde Länsstyrelsen att få in ett antal kompletteringar, bl.a. en beskrivning på
hur verksamheten inverkar på miljökvalitetsnormerna och vattenhushållningens
påverkan på kringliggande vattenområden. Den 20 mars 2018 inkom Föreningen
med en samrådsredogörelse och den 3 maj 2018 inkom Föreningen med
efterfrågade kompletteringar. Av de kompletteringar som inkommit vad gäller
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verksamhetens inverkan på miljökvalitetsnormer så framgår på sidan 8 bl.a.
följande.
Slussen med tillhörande kanal påverkar inte möjligheten för organismer
att vandra fritt i Önne ås huvudfåra. Dock finns risken att organismer
vandrar upp i kanalen till slussen istället för i den befintliga vattendragsfåran.
Slussen är en periodvis oframkomlig väg vilket innebär att de då
kan fördröjas i sin vandring. Det huvudsakliga vattenflödet kommer
dock fortsatt alltid att gå genom vattendragets befintliga huvudfåra. Vid
lägsta lågvattenföring rinner 220 l/s i Önne å, att jämföra med maximalt
43 l/s i slusskanalen i genomsnitt över dygnet under de perioder som
slussningen är mest intensiv. Vid slussning kommer momentant vattenflödet
i slusskanalen att uppgå till ca 420 l/s under en period av ca 10
min. Detta sker dock under den begränsade period som själva slussningen
pågår.

På samma sida framgår samtidigt, noterar Länsstyrelsen, att parametern
konnektivitet upp – och nedströms i vattendraget inte bedöms komma att
påverkas negativ.
MOTIVERING TILL BESLUTET
Av 6 kap. 20 § punkten 2 miljöbalken (1998:808, MB) framgår att en specifik
miljöbedömning ska göras i fråga om en verksamhet eller åtgärd som ska prövas
för ett tillstånd som avses i 9 eller 11 kap. eller för en tillåtlighet som avses i 17
kap., om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
En specifik miljöbedömning krävs inte för en sådan prövning som avses i 24 kap.
3, 5, 8 eller 9 §.
Av 6 kap. 23 § MB framgår att Den som avser att bedriva en sådan verksamhet
eller vidta en sådan åtgärd som avses i 20 § första stycket 2 ska undersöka om
verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
En sådan undersökning behöver dock inte göras om
1. den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden anser att en
betydande miljöpåverkan kan antas,
2. frågan om betydande miljöpåverkan har avgjorts i föreskrifter som regeringen
har meddelat med stöd av 21 §, eller
3. den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden har förelagts att
ansöka om ett tillstånd som avses i 9 kap. 6 a §.
Av 10 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) framgår bl.a. att vid
undersökning eller beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 23 eller 26 § miljöbalken ska
hänsyn tas till
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1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper,
2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och
3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.
Av 11 § samma förordning som ovan framgår vidare att i fråga om
verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper enligt 10 § ska särskild
hänsyn tas till
1. verksamhetens eller åtgärdens omfattning och utformning,
2. hur verksamheten eller åtgärden bidrar till kumulativa miljöeffekter
tillsammans med andra verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller
som har anmälts och får påbörjas,
3. verksamhetens eller åtgärdens användning av mark, jord, vatten, biologisk
mångfald, andra naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt,
4. det avfall och andra förväntade restprodukter som verksamheten eller åtgärden
ger upphov till,
5. föroreningar och störningar från verksamheten eller åtgärden,
6. sannolikheten för allvarliga olyckor som är relevanta för den aktuella
verksamheten eller åtgärden, och
7. risker för människors hälsa.

Länsstyrelsens bedömning
Den aktuella vattenverksamheten består bl.a. av vattenavledning i syfte att skapa
en sluss så att fritids- och passagerarbåtar kan passera mellan Bolmen och Unnen.
I detta syfte ska också en kanal anläggas.
Avledningen med vatten från sjön Unnen och Bolmen kan innebära en sannolik
risk för lägre vattennivåer i Önne å. Den garanti för att detta dock ej ska inträffa
är anläggandet av en pump som föreslås ska installeras vid slusskammaren. För
det fall denna pump skulle handhas fel eller sluta fungera av annat skäl, föreligger
dock en risk för att vattennivån i Önne å blir märkbart låg och medför
konsekvenser på vattenmiljön.
Vattenverksamheten innebär därtill en risk för inverkan på parametern
konnektivitet, detta med tanke på att fisk, förvisso i sällsynta fall, kan välja att
vandra genom kanalen. Enligt miljörättsliga principer är redan en risk för att en
skada kan komma att inträffa, något som ska undvikas och beaktas.
Miljökvalitetsnormerna har genom EU-rättslig praxis nu karaktären av att vara
rättsligt bindande och en norm får varken försämras eller riskeras att nå
förbättring.
Med hänsyn till vad som nämnts ovan och med stöd av 10 och 11 §§
miljöbedömningsförordningen (2017:966), bedömer Länsstyrelsen att den sökta
verksamheten ska anses medföra en betydande miljöpåverkan.
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INFORMATION
Att verksamheten medför en betydande miljöpåverkan innebär att det fortsatta
samrådet ska avse en s.k specifik miljöbedömning, se härför bl.a. 6 kap. 28 §
miljöbalken

DE SOM DELTAGIT I BESLUTET
Beslutet har fattats av chef vattenvårdsfunktionen Jan Grosen med
vattenvårdshandläggare Charlotte Scholz som föredragande.

SÅ HÄR HANTERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Protokoll från samråd enligt miljöbalken 6
kap avseende tillståndsansökan för Önne
sluss, Ljungby kommun, Kronobergs län
Datum, tid
2018-08-23, kl 16:00-17:30
Plats
Tallklinten Odensjö
Närvarande
Bifogad närvarolista (bilaga 2:1).
Konsult åt verksamhetsutövare/sökande:
Viktor Hebrand, Fiskevårdsteknik
Verksamhetsutövare/sökande, Föreningen Önne Sluss:
Anders Pettersson
Claes-Eric Claeson
Sven-Erik Eriksson
Christer Danielsson
Inbjudan och annonsering
Inbjudan för samrådet skickades till kommuner, myndigheter, föreningar,
företag och privatpersoner som är berörda av den sökta
verksamheten (bilaga 2:2). Vidare annonserades samrådet i lokalpressen:
Hallandsposten, Värnamo Nyheter och Smålänningen.
Samrådsunderlag har varit tillgängligt för nedladdning för deltagarna.
Presentation
Mötet började med att Sven-Erik Eriksson hälsade alla välkomna till mötet och gav en kort bakgrund. Därefter lämnade han över ordet till Viktor
Hebrand.
Viktor Hebrand presenterade syfte, nuvarande förhållanden, sökt verksamhet, miljökonsekvenser och samhällsekonomi med ledning av en presentation (se samrådsprotokoll 2018-03-13). Därefter öppnades mötet för
frågor från deltagarna.
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Frågor och synpunkter
Biltrafik
Lars-Olof Svensson, fastighetsägare Odensjö-Vret 2:21 och 2:8 uttryckte
oro för att biltrafiken kan komma att bli ett problem eftersom det redan
idag är för höga hastigheter på bilarna på väg 546. De har arbetat för att
begränsa hastigheten men har inte fått till stånd några hastighetsbegränsningar på vägen. Hur kommer parkering att hanteras?
Viktor Hebrand svarar att en parkering kommer att anläggas i området
norr om slusskammaren där även ett servicehus kommer att finnas.
Lars-Olof menar att det även bör finnas plats för parkering under byggtiden eftersom det kommer att vara många intresserade. Vidare påpekade
Lars-Olof att fastigheterna Odensjö-Vret 2:8 och 2:21 har ändrats efter
nyåret där delar av 2:8 överförts till 2:21. Slussen öster om väg 546 ligger således till fullo på 2:21, vilket omfattas av nuvarande nyttjanderättsavtal.
Yrkesfiske Bolmen
Mats Ingvarsson från Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund, påpekade
att Bolmen är ett riksintresse för yrkesfiske och att miljökonsekvensbeskrivningen måste adressera eventuell påverkan på yrkesfisket enligt miljöbalken 3 kap. 5§. Insjöfiskarna är i grunden positiva till projektet och
hyser inga farhågor om att yrkesfisket ska påverkas. De ser gärna att en
dialog förs med Insjöfiskarna för att säkerställa att MKB täcker de delar
som den behöver med avseende på att Bolmen är ett riksintresse för yrkesfiskare.
Viktor Hebrand svarar att en MKB togs fram 2006 men kommer att uppdateras med aktuell information och utifrån de synpunkter som kommer
in vid samrådet. I detta arbetet kommer den att beröra påverkan på yrkesfisket och Föreningen Önne Sluss ser mycket positivt på att en dialog kan
föras med Insjöfiskarna i detta arbete.
Tekniska frågor och kostnad
Kerstin Lindestam, Odensjö Sockenråd, frågade om slusskammaren
kommer att ha raka väggar, kostnaden för slussning samt om det kommer
finns gångvägar längs med slussen.
Viktor Hebrand, svarade att slusskammaren kommer att ha lodräta väggar. Det är den grävda kanalen som kommer ha sluttande slänter. Sluss-
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ningen kommer troligen kosta ca 150 kr tur och retur. Slussen kommer
att ha gångvägar längs med den norra stranden.
Annonsering
Anders Johansson, markägare vid Unnen samt representerar Unnens
FVO, menar att vissa markägare runt Unnen och Bolmen inte vet om att
samrådet äger rum.
Viktor Hebrand svarar att alla närmst berörda fastighetsägare har bjudits
in personligen men att det inte varit möjligt att skicka personliga inbjudningar till samtliga fastighetsägare runt Unnen och Bolmen. Dessa är inte
heller direkt påverkade av den sökta verksamheten. Vidare har annonsering gjorts i god tid i lokalpressen.

Driftkalkyl
Göran Nennfors, fastighetsägare och Unnens Fvof, efterfrågade en driftskalkylen och påpekade att det är viktigt att det finns medel att driva slussen och dess underhåll.
Viktor Hebrand svarade att det finns en framtagen driftkalkyl. Denna innehåller intäkter från slussning, reklam-/sponsorintäkter samt försäljning
(fiskekort och kiosk). Kostnaderna innehåller personalkostnader, driftskostnader (el, sophämtning, mm) och löpande underhåll.
Torsten Johansson ville gärna se driftskalkylen varpå den vid slutet av
samrådet presenterades övergripande.
Muddring
Anders Johansson, fastighetsägare och Unnens Fvof, frågade även vilken
påverkan som muddringen kommer att ha på Önne å. Finns det risk för
igenslamning av lekbottnar?
Viktor Hebrand svarar att det kommer ske en grumling vid muddringen.
En viss grumling är i sig inte farligt för fisk under kortare perioder och
förekommer naturligt vid högflöden. Det som ska undvikas är igenslamning av lekbottnar etc. Risken för detta i Önne å är väldigt liten eftersom
det endast är finkornigt material som kan transporteras ned till Önne å
och att detta inte kommer sedimentera utan föras med strömmen. För att
utesluta negativ påverkan kommer dock ett antal skyddsåtgärder att företas. Bland annat kommer all muddring ske innanför en siltgardin. Det innebär att grumlingen inte ska sprida sig utanför området som är inhägnat
med gardinen. Vidare kommer muddring ske utanför känsliga perioder
för fisken.
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Anders Johansson frågade även hur ofta men kommer att behöva underhållsmuddra.
Viktor Hebrand svarade att det troligen kommer krävas underhållsmuddring men att det är svårt att säga med vilket mellanrum. Den största risken för detta är i Bolmen där Önne å kan föra med sig partiklar som sedimenterar i den muddrade kanalen.
Per Berglund, Bolmens FVO, frågade till vilket djup som man kommer
att behöva muddra.
Viktor Hebrand svarade att man kommer att muddra för att uppnå 1,5 m
djup vid lägsta vattenstånden vilket motsvarar nivån +142,5 i Unnen och
och +139,4 i Bolmen. Detta framgår av bilagorna i samrådsunderlaget.
Båttrafik
Per Berglund uttryckte även att bli en ökad båttrafik vid Önnekvarn. För
att hantera den ökade trafiken och undvika möten i kanalen kan det finnas behöv av bojplatser i Kvarnsjön och vid anslutningen till Bolmen.
Viktor Hebrand förklarade att det kommer att finnas partier med breddningar i slusskanalen för att hantera möten. Att även ha bojplatser innan
man kommer in i kanalen kan också vara ett alternativ för att hantera trafiken.
Per Berglund uttryckte att han inte i detta läge ser något negativt med
projektet men påtalar att det är viktigt att inte Önne å påverkas.
Pumpning
Per Berglund frågade om pumpning av vatten vid låga vattenstånd i Unnen kan medföra en grumling.
Sven-Erik Eriksson, ordförande Föreningen Önne Sluss, svarade att den
pump som planeras att användas har en relativt låg effekt. Risken för
grumling vid pumpning ses därför som väldigt låg.
Infiltrationsanläggningar
Jonas Alowersson, fastighetsägare Odensjö-Vret 2:14, påpekade att de
har anlagt en ny infiltrationsanläggning som i området ned mot den framtida slusskammaren, söder om fastigheten. Den nya anläggningen är godkänd av Ljungby kommun. Kommer slussen att påverka denna anläggning och kommer Ljungby kommun kunna godkänna infiltrationsanläggningen med de förändrade förutsättningarna?
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Viktor Hebrand svarar att vi måste undersöka närmre hur infiltrationsanläggningen påverkas samt att vi ska undersöka godkännandet med
Ljungby kommun.
Lars-Olof Svensson, fastighetsägare Odensjö-Vret 2:21 och 2:8 uttryckte
att de har en liknade infiltrationsanläggning på Odensjö-Vret 2:21.
Sophantering
Torsten Johansson och Lars-Olof Svensson, påtalade båda att sophantering kan komma att bli ett problem. Kanotister har tidigare lämnat sopor
runt Bolmen och Unnen vid rastplatser och även ute på öar. Risken är att
soporna ökar längs med stränderna med ökad trafik.
Viktor Hebrand svarar att det kommer att finnas ett servicehus med sophantering vid slusskammaren.
Lars-Olof Svensson, framställde ett krav på kommunerna att sophanteringen måste skötas på ett bra sätt.
Samhällsekonomiska rapporter
Maria Berglund, Värnamo kommun, undrar om det finns några studier
från liknande projekt kring vilka samhällsekonomiska värden det kan tillföra.
Christer Danielsson, revisor Föreningen Önne Sluss, svarade att det inte
finns några exempel på nybyggnationer av slussar att jämföra med. I
Helgasjön vid Växjö finns en liknande sluss, Åby kvarn, som ansluter
Helgasjön med Asasjön. Här finns en ångare vilket är n populär turistattraktion. Det skulle vara intressant att undersöka mer kring detta.
Båttrafik, lokal påverkan
Mats Ingemarsson frågade vilken lokal påverkan som avgaserna från den
ökade båttrafiken kommer att ha.
Viktor Hebrand svarade att den ökade trafiken innebär en viss påverkan
för djurliv i närområdet vid kanalöppningen. Av den anledningen har kanalöppningen vid Unnen placerat sen bit från våtmarken Maren som anses vara en extra känslig miljö. Vi förväntar oss inte att avgaserna kommer att ha en märkbar påverkan.
Vägbro
Magnus Gunnarsson, Ljungby Kommun, frågade om den segelfria höjden för vägbron.
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Sven-Erik Eriksson, svarade att den segelfria höjden kommer att vara 3,3
m.
Elkabel
Anders Johansson påpekade att det ligger en elkabel i Vretviken som
man måste se upp för vid muddring.
Viktor Hebrand svarade att kablar kommer att undersökas vid en detaljprojektering.

När samtliga frågor hade ställts avslutades samrådet. Deltagarna kan inkomma med synpunkter fram till 2018-09-01 genom annonserad e-post
till Föreningen.
Efter mötet överlämnades ett skriftligt yttrande från Svenska Insjöfiskarena (se bilaga i samrådsredogörelse).
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Sakägar- och intressentförtekning för Önne Sluss

2017-12-05 CEC Rev1

Markägare med direkt anslutning till kanal och sluss
Fastighet
Odensjö-Vret 2:46
Odensjö-Vret 2:8
Odensjö-Vret 2:14
Odensjö-Vret 2:21

Ägare

Gatuadress
Postnummer
Vret Västergård 7
34172
Parkgatan 2
31451
Agust Bondesons Väg 3
30232
Parkgatan 2
31451

Postort
Lidhult
Unnaryd
Halmstad
Unnaryd

Jonas Johansson
Göran och Eva Ek
Bernt och Kerstin Strandqvist
Jansson Mark AB

Vret Hagen 6
Vret Borgen 8
Karsnäs 113
Box7047

34172
34172
31452
30007

Lidhult
Lidhult
Unnaryd
Halmstad

Alfred Johansson
Anders Johansson
Anders Johansson
Alfred Johansson
Jansson Mark AB
Anders och Marianne Pettersson
Per Larsson
Marianne Uldal och Anders Christensen
Niklas och Karin Marie Jansson
Jansson Mark AB
Zita Karlsson
Jansson Mark AB

Önne Karlshult
Vret Västergård 7
Vret Västergård 7
Önne Karlshult
Box7047
Skogsduvevägen 5
Önne 1
Veksövej 32
Box 7047
Box7047
Hantverksgatan 3
Box7047

341 72
341 72
341 72
341 72
300 07
433 49
341 72
DK2700
300 07
300 07
332 31
300 07

Lidhult
Lidhult
Lidhult
Lidhult
Halmstad
Partille
Lidhult
Brönshöj
Halmstad
Halmstad
Gislaved
Halmstad

Klas Nilsson
Lars-Olof och Asta Svensson
Lars Jonas Aloversson
Lars-Olof och Asta Svensson

Markägare som berörs av muddring i Unnen eller Bolmen
Odensjö-Vret 2:39
Odensjö-Vret 2:45 2
Karsnäs
3:1
Önnekvarn
1:5

Övriga berörda fastighetsägare
Odensjö-Vret 2:17
Odensjö-Vret 2:7 2
Odensjö-Vret 2:19
Odensjö-Vret 2:18
Odensjö-Vret 2:23
Odensjö-Vret 2:24
Odensjö-Vret 2:30
Odensjö-Vret 2:20
Önnekvarn
1:6
Önnekvarn
1:4
Önnekvarn
1:7
Önnekvarn
1:2

Anm

Föreningar
Odensjö Hembygdsförening
Odensjö Sockenråd
Odensjö Jaktvårdsförening
Löckna Hamns Yacht Club
Båtklubben Oden
Bolmens förenade båtklubbar
Bolmens Fiskevårdsområdesförening
Naturvårdsförening i Hylte
Unnaryd - Jälluntofta Hembygdsförening
Unnaryd Samhällsföreningen
Unnens Fiskevårdsområdesförening
Odensjö LRF Lokalavdelning
Unnaryd LRF Lokalavdelning

Jenny Svensgård
Kerstin Lindestam
Rasmus Nilsson
Peter Ljunggren
Björn Svensgård
Björn Svensgård
Per Berglund
Anders Tullander
Sören Kabell
Fritz Allendorff
Anders Johansson
Klas Nilsson
Sune Palm

Gällestorp Lövhultet.
Östra Vret
Basunvägen 2
Svarvaertorpsvvägen 5
Odensjö Solsäter 1
Odensjö Solsäter 1
Angelstads-Ryd2
Tovhultsvägen 5
Tryggsborg Södra
Prästgårdsvägen 4
Dyhult
Vret Västergård 7
Norra Vägen 23

341 72
341 72
302 93
334 31
341 72
341 72
341 94
314 94
314 52
314 51
341 72
341 72
314 51

Lidhult
Lidhult
Halmstad
Anderstorp
Lidhult
Lidhult
Ljungby
Landeryd
Unnaryd
Unnaryd
Lidhult
Lidhult
Unnaryd

341 83
314 80
331 83
332 80

Ljungby
Hyltebruk
Värnamo
Gislaved

78128
341 33
314 52
111 57
215 32
341 26

Borlänge
Ljungby
Unnaryd
Stockholm
Malmö
Ljungby

Kommuner
Ljungby Kommun
Hylte Kommun
Värnamo Kommun
Gislaved Kommun

Magnus Gunnarsson
Ronny Löfquist
Hans-Göran Johansson
Marie Johansson

Övriga intressenter
Trafikverket
Räddningstjänsten i Ljungby
Yrkesfiskare i Bolmen
Statkraft Sverige
Sydvatten AB
Polisen i Ljungby

Ärendemottagningen
Carl Håkansson
Nisse Ekwall

Box 810
Bredemadsvägen 2
Tiraholm
Sveavägen 9
Hyllie Stationstorg 21
Box 311

Göran Svantesson Växjö
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INBJUDAN TILL SAMRÅD FÖR PROJEKT ÖNNE SLUSS
Föreningen Önne sluss planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken för att anlägga en kanal
mellan sjöarna Unnen och Bolmen samt att i kanalen bygga en sluss för båttrafik. En ny bro
planeras även över kanalen för väg 546. Huvudsyftet är att öppna upp en vattenväg för fritidsoch passagerartrafik mellan sjöarna Unnen och Bolmen.
Samråd med myndigheter och särskilt berörda är ett led i tillståndsprocessen. De synpunkter
som lämnas vid samrådet kommer att beaktas i tillståndsprocessen. Ett samrådsunderlag har
tagits fram och är bifogat samt kan laddas ned genom följande länk:
https://fvt.egnyte.com/fl/2bjLFMs7vu
Föreningen Önne Sluss vill härmed bjuda in er att delta i samrådet. Om ni så önskar
ordnar vi gärna ett möte där vi kan presentera den planerade verksamheten och lyssna
på synpunkter och frågor.
I annat fall är ni välkomna att lämnas synpunkter och frågor skriftligen per e-post. Synpunkter
eller begäran om möte önskas senast 31 okt 2018.
Kontaktpersoner:
Sven-Erik Eriksson, ordförande Föreningen Önne sluss
E-post: bse.svenerik@gmail.com,
Tel: 0706-080542
Viktor Hebrand, ombud Fiskevårdsteknik
E-post: viktor.hebrand@fiskevardsteknik.se
Tel: 0707-915680
Vänliga hälsningar,
Föreningen Önne sluss
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Viktor Hebrand
From:
Sent:
To:
Subject:

naturvardsverket@naturvardsverket.se
den 8 oktober 2018 14:06
bse.svenerik@gmail.com; viktor.hebrand@fiskevardsteknik.se
NV-07086-18: Föreningen Önne sluss - ansökan om att anlägga en kanal med sluss och bro
mellan sjöarna Unnen och Bolmen

Naturvårdsverket tackar för inbjudan till samråd men avstår att delta och yttra sig i rubricerat ärende.
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.
Hälsningar Anna
ANNA BERGSTRÖM
------------------------------------------------------NATURVÅRDSVERKET
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet
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Viktor Hebrand
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Lena Thulin Plate <lena.thulinplate@havochvatten.se>
den 15 oktober 2018 12:47
viktor@fvt.se
bse.svenerik@gmail.com
Samråd enligt miljöbalken - Önne sluss (HaVs dnr 03169-2018)

Hej!
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende.
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten tagit
ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.
Med vänlig hälsning
Lena Thulin Plate
------------------------------Utredare
enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning
Havs- och vattenmyndigheten
010-698 60 30
Gullbergs Strandgata 15 , 411 04 Göteborg
Postadress: Box 11 930, 404 39 Göteborg
Lena.thulinplate@havochvatten.se
www.havochvatten.se

Levande hav, sjöar och vattendrag
till glädje och nytta för alla.
Havs- och vattenmyndigheten behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och myndighetens dataskyddspolicy, läs mer på
www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter
SwAM processes your personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and our Data Protection Policy, see www.havochvatten.se/sabehandlar-hav-dina-personuppgifter

1

Bilaga 7

Bilaga 8

Synpunkter gällande projekt Önne sluss
Vi anser inte att göra en sluss i Önne är bra. Ett projekt som detta kostar mycket pengar,
pengar som vi anser hade kunnat spenderas bättre för att få landsbygden mer levande. Det
hade varit bättre att göra fler projekt för pengarna som gynnar fler personer och att uppmuntra
de som idag anstränger sig för att hålla landsbygden levande. Att uppmuntra de personer som
lever på landsbygden och underlätta livet på landet, att använda pengarna till att göra det
möjligt med fler projekt för barn och ungdomar som bor här. Att bidra till att folk vill leva på
landsbygden anser vi är viktigare än att göra ett enda projekt som främst främjar turism.
Enligt beräkningarna ska det ske 600-700 slussningar per säsong. Hur har dessa siffror tagits
fram? En sommar som denna som varit varm tänker man att det borde vara mycket båtar ute
på sjöarna, men det har det inte varit. Hur ska en sluss locka en så stor ökning av båtlivet?
Om det blir en så stor ökning av båttrafiken kommer det kunna påverka djurlivet runt sjöarna.
I Önne å har man nyligen sett Utter, ett djur som är fridlyst. I Unnen häckar storlommen och
fiskgjuse. Om det blir en kraftig ökning av båttrafiken är risken stor att vi förlorar dessa fåglar
och Uttern. Vi ska främja att dessa djuren finns här och inte bidra till att de försvinner.
I projektplanen tas det upp gällande sophantering vid slussen. Men hur sker sophanteringen på
markerna runt omkring och på våra badstränder? Vem står för detta? Vi som bor här är väldigt
måna om vår natur och vill inte se våra badstränder nersmutsade, det påverkar både
människor och djur.
Efter att ha läst projektplanen och hört vad som sades på mötet märks det att det finns en hel
del som känns så genomtänkt. I kvarnsjön ska de finnas två stora klippor som ligger i tänkt
farled för slusstrafiken. Det är tänkt att de ska muddras för att få önskat djup i kvarnsjön. Hur
ofta ska detta ske för att bibehålla djupet? Hur kommer muddringen att påverka sjön och
fiskarna? Unnen saknar idag riktiga sjömärken, hur är tanken kring detta?

Jonas Boman och Lizelott Boman, Odensjö-Vret 2:10, 2:9, 2:39
Göran Ek och Eva Ek, Odensjö-Vret 2:45
Torsten Johansson och Anita Johansson, Odensjö-Vret 2:43

