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Svar på motion om laxtrappa
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yrkande 1 avslås.
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yrkande 2 anses besvarat.
3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att yrkande 3 avslås.
Sammanfattning av ärendet
I motion från maj 2017 skriver Socialdemokraterna att i samband med
planeringen av kvarteret Aspebacken vore bra att planera både för djur och
människor. En laxtrappa förbi vattenkraftverket kunde kanske vara ett bra sätt
att möjliggöra för lax att vandra vidare i Lagaån för att leka.
Socialdemokraterna yrkar att:
1
2
3

Vi tar hjälp av utomstående experter och olika instanser för att se om det
är nödvändigt för djurlivet idag och i framtiden med en laxtrappa.
Vi undersöker möjligheterna för en laxtrappa förbi vattenkraftverket i
Ljungby.
Vi politiker får en uppfattning om vad ett sådant projekt skulle komma
att kosta.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att återremittera ärendet gällande
motion om laxtrappa förbi kvarteret Aspebacken för att se hur kommunen kan
gå vidare sedan riksdagen den 13 juni beslutade om en vattenkraftsmiljöfond
samt att utreda omlöp.
Kommunledningsförvaltningen föreslår nedanstående svar:
1

Vi tar hjälp av utomstående experter och olika instanser för att se om det
är nödvändigt för djurlivet idag och i framtiden med en laxtrappa.

Ändringarna i miljöbalken som betyder att samtliga vattenkraftverk ska ha
moderna miljövillkor innebär att frågan om behov av att anlägga fiskväg förbi
vattenkraftverket kommer att utredas i samband med omprövningen av
tillståndet.
2

Vi undersöker möjligheterna för en laxtrappa förbi vattenkraftverket i
Ljungby.

En undersökning av möjligheten för en fiskväg förbi vattenkraftverket i Ljungby
och eventuellt behov av anpassningar bör belysas i samband med planeringen av
kvarteret Aspebacken. Frågan kommer sannolikt mer specifikt att utredas senast
i samband med en omprövning av nuvarande tillstånd för vattenkraft.
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Vi politiker får en uppfattning om vad ett sådant projekt skulle komma
att kosta.

Det är inte möjligt idag att ge ett underlag för vad ett sådant projekt skulle
komma att kosta. Ljungby Energi AB som verksamhetsutövare ansvarar för
åtgärder som kan krävas efter en omprövning av gällande tillstånd. Det är Mark
– och miljödomstolen som beslutar om vilka åtgärder som är tillräckliga och
villkor som ska gälla. Eftersom Ljungby Energi AB har anmälts till den
nationella planen finns möjlighet att söka stöd från Vattenkraftens miljöfond.
Tjänsteskrivelsen är kommunicerad med Ljungby Energi AB.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöstrateg, 2019-02-12
Kommunfullmäktige § 70/2018
Motion av socialdemokraterna, maj 2017
Kommunfullmäktige § 53/2017
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat i enlighet med Lars-Ove Johanssons (C) yrkande.
Skickas till
Kommunfullmäktige
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