
 

 
SÄVEÅNS VATTENRÅD 

 
c/o Göteborgsregionens kommunalförbund 

Besök Gårdavägen 2 | Post Box 5073, 402 22 Göteborg 
Tel 031-335 50 00 | Fax 031-335 51 17 

www.vattenorganisationer.se/savean/ 

 
Göteborg 27 november 2013 

 

 
Säveåns vattenråds synpunkter på ”Miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) för Finnatorps Vattenkraftverk” i 
Vårgårda kommun” 
 

Bakgrund och syfte 
 

Säveåns vattenråd har via e-post den 29 oktober 2013 beretts tillfälle att yttra sig över 

rubricerad MKB. 

 

Säveåns vattenråd verkar för att vattnet inom Säveåns avrinningsområde uppnår och håller en 

god ekologisk och kemisk status. Vattenrådet väljer att framföra sin övergripande synpunkt på 

MKB för Finnatorps vattenkraftverk i Vårgårda. 

 

I Säveån vid Horla har det funnits kvarnverksamhet och dämmen i flera hundra år. De senaste 

50 åren har endast elektricitet producerats eftersom kvarnverksamheten upphörde 1959. 

 

Området nedströms Finnatorps damm och kraftverk har bestånd av strömstationär öring 

och ett bestånd av flodpärlmussla (osäkert om den reproducerar sig). Kraftverk och damm har 

inte miljöpåverkan av det slag att det inte ska få fortsätta sin drift. Dessutom innebär 

dammens uppdämning av vatten att de uppströms liggande maderna enklare översvämmas så 

att deras biologiska värde bibehålls. 

 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att utgöra underlag för att pröva den nuvarande 

verksamheten i enlighet med miljöbalkens regler. 

 

 

Synpunkter från Säveåns vattenråd 
 

Vattenrådet vill framhålla vikten av att ha som mål att Säveån ska uppnå god ekologisk status 

med hjälp av olika insatser. Säveåns vattenråd är positivt till fortsatt drift av vattenkraftverket 

så att den kulturhistoriskt intressanta miljön kan bevaras och fortsatt visar på människans 

behov och nyttjande av vattenkraften förutsatt att man samtidigt arbetar för att uppnå en god 

ekologisk status i vattenförekomsten. 
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Minimitappningen bör regleras i vattendomen och ordnas på annat sätt än genom läckage. 

Ålledare bör installeras och åtgärder för att hindra nedströms-vandrande fisk att passera 

genom turbinerna bör vidtas, med fingaller eller annan långsiktigt hållbar lösning. Att det 

planeras för anläggande av en faunapassage bredvid kraftverket är mycket bra. 
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