
Välkommen till

samrådsmöte angående

Nietsakdammen



Dagordning

•Välkomna

•Presentation av deltagarna

•Varför är vi här? Bakgrund och syfte till mötet

•Vad ska hända med Nietsakdammen? Kommunens 

planer

•Frågestund och fika!



Nietsakdammen

•Har mist sin roll för 

kommunen

•Vandringshinder

•Avveckla dammen 

alternativt hitta annan 

lösning

Vassara

Torisjoki



• Gamla dämningar har funnits under hela 1900-talet för flottningen

• Nuvarande damm anlades för att säkra dricksvattentillgången

• Vattendom 1966

• Sedan 1996 används grundvatten – dammen har spelat ut sin roll

• Skötsel och underhåll belastar VA-kunderna, inte tillåtet enligt ”lagen om 

allmänna vattentjänster”

• Utgör ett vandringshinder, målet att nå God ekologisk status senast 2021 

(Miljökvalitetsnorm)

• Kommunen söker ny dom för att kunna avveckla dammen alternativt hitta 

annan lösning

Bakgrund



Samråd enligt 6 kap 4§
Miljöbalken

Rivning eller ändring av en damm kräver tillstånd, enligt 

11 kap 9§ Miljöbalken. Samrådet är del i 

tillståndsprocessen.

•Ska fånga upp synpunkter och intressen från berörda 

myndigheter, verksamhetsutövare och allmänhet som 

bedöms bli särskilt berörda.

•Ligger till grund för den miljökonsekvensbeskrivning 

som är en del i tillståndsansökan.



Nietsak, Torislombolo och Vassara träsk



Två huvudspår:

• Total utrivning, återskapande av naturliga 

förhållanden

• Lämna tröskel med eventuellt omlöp, kvarstår en viss 

dämmande effekt



Konsekvenser att beakta

• Vid olika flöden

• Vid olika tröskelhöjd

• För nivåerna i sjöarna

• För stadsomvandlingen

• Möjlighet för fisk och näringsdjur att återkolonisera 

och återta naturlig livscykel

• med mera



Total utrivning

Viskan
Foto: Terra Limnogruppen



Tröskling och ev omlöp

Bandlundsån
Foto: Lars Vallin, 
Sportfiskarna

Omlöp Tvärån Söderhamn 
Källa: Ekologisk Restaurering av 
vattendrag, Naturvårdsverket & 
Fiskeriverket 2008





Före åtgärd Efter åtgärd



Förr

Andra Sidan maj 1965

Vassara älv



Nutid







Möjlighet att yttra sig

• Alla sakägare och berörda

• Nu vid mötet

• Skriftligt senast 2013-02-12 till

charlotta.lindberg@vmbyran.se

eller Vatten & Miljöbyrån, att. Charlotta Lindberg

Bergvikskurvan 11C, 972 31 Luleå

Alla synpunkter är viktiga för att resultatet ska bli så

bra som möjligt!



Vad sker nu?

• Sammanställning av yttranden

• Länsstyrelsen beslutar om betydande miljöpåverkan

• Utökat samråd krävs

• Inventering av flodpärlmusslor 

• Studie av flöden och nivåer

• MKB – konsekvenser beaktas, bästa lösning söks

• Tillståndsansökan lämnas in

• Uppföljning viktig – vattenmyndigheten, MKN



Alla synpunkter är viktiga!

Vi svarar gärna på frågor nu!

Tack för att ni kommit! Glöm ej att 

lämna era synpunkter


