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1 Inledning och syfte 

1.1 Stora Ensos dammar i Hyttälvens avrinningsområde 

Stora Enso äger och ansvarar för två överfallsdammar inom Hyttälvens avrinningsområde, söder om 

Sunnemo i Hagfors kommun. Inga namn för överfallsdammarna har kunnat återfinnas annat än de namn som 

använts i biotopkarteringen som Länsstyrelsen i Värmland har utfört; Tutemohyttan (dammen) samt Gångbro 

(nedströms Kvarndammen). I kartbilden nedan är de namngivna ”Överfallsdamm”. 

 

Figur 1. Översiktskarta över Sunnemo samt Stora Ensos dammar i Hyttdammen, även Fortums dammar synd på 
kartbilden. Källa: (Lantmäteriet , 2021) 

Dammarna fyller inte längre någon funktion inom elproduktion. Som dammägare är man ansvarig för dammen 

och dess underhåll för att undvika skador på enskilda och allmänna intressen och dammägaransvaret innebär 

därför en skyldighet att inneha de tillstånd som krävs för verksamheten. I detta fall saknas tillstånd vilket är 

vanligt vid äldre dammar. 

Dammarna innebär definitiva vandringshinder för akvatisk fauna, vilket inverkar på vattensystemets möjlighet 

att inhysa livskraftiga fiskbestånd. 

I Hyttälven finns ytterligare två dammar som ägs av Fortum. Även där är en tillståndsprocess om utrivning av 

dammar igång.  

1.2 Administrativa uppgifter 

Berörda fastighetsbeteckningar  Hagfors Sunnemo 1:1 

Verksamhetsutövare Stora Enso Skog och Mark AB 

Organisationsnummer 559207-6375 

Postadress Åsgatan 22, 791 80 Falun 
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Kontaktperson Maria Stenqvist 

Telefon +46(0)76-899 22 05 

Län Värmlands län 

Kommun Hagfors kommun 

Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Värmlands län 

 

1.3 Planerad avveckling dammansvar 

Mot bakgrund av att berörda dammar inte fyller någon funktion i elproduktion samt att underhållskostnader för 

dammarna inte vägs upp av nytta för bolaget avser Stora Enso att avsluta pågående vattenverksamhet vilket 

innebär att rådande dammägaransvar upphör. Ett avslut av vattenverksamheten innebär att anläggningsdelar 

rivs ut och att möjligheten till reglering av vattenstånd och flöden upphör. 

Samtidigt som en utrivning av anläggningsdelar sker, genomförs så kallade biotopvårdande åtgärder i syfte att 

restaurera vattenmiljön till ett naturlikt förhållande som påminner om hur vattendraget såg ut innan dammen 

anlades. 

Då området nyttjas för rekreation kommer broarna över dammarna, inklusive betongfundamenten att behållas.  

1.4 Samråd inför ansökan om tillstånd 

Att riva dammar och restaurera miljön med biotopvårdande insatser är tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 

miljöbalken. För varje tillståndsprocess ska samråd äga rum. Samråd sker mellan verksamhetsutövaren och 

myndigheter, sakägare och andra som berörs av den planerade verksamheten. Syftet med samrådet är bland 

annat att ge berörda en möjlighet att påverka innehållet i ansökan och den planerade verksamhetens 

utformning, samt för att överväga om alternativ behöver utredas vidare. Samrådet ligger till grund för 

Länsstyrelsens beslut om verksamheten kan antas innebära en betydande miljöpåverkan eller ej. Stora Ensos 

initiala bedömning är att den planerade verksamheten inte innebär en betydande miljöpåverkan enligt 

miljöbalken. 

Tidigt i processen har detta samrådsunderlag tagits fram för att översiktligt beskriva den planerade 

verksamheten, och på ett övergripande plan redogöra för vilka miljökonsekvenser som bedöms uppstå av 

åtgärderna. Samrådsunderlaget avser uppfylla de krav som gäller för undersöknings- och 

avgränsningssamråd. Den fortsatta tillståndsprocessen framgår av figur 2. 

 

Figur 2. Samrådsprocessen i sin helhet, den blå rutan markerar vart i processen vi befinner oss nu.  
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1.5 Tidplan  

Samråd om preliminärt planerade åtgärder sker under sommaren/hösten 2021. Efter att synpunkter och 

yttranden inkommit till Stora Enso sammanställs en samrådsredogörelse. Parallellt sker arbeten med att ta 

fram handlingar till ansökan, såsom teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. Ansökan om tillstånd 

med tillhörande handlingar kan därefter lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Handläggning vid 

miljödomstolen tar normalt 6–12 månader. 
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2 Planerad verksamhet 

2.1 Målsättningar 

Stora Enso planerar för en utrivning av sina två dammar i Hyttälven, Sunnemo. Dammarna, som i dag är 

bestämmande sektioner för uppströmsliggande vattenytor, kommer att ersättas med naturliknande bäckfåror. 

Åtgärderna anpassas för att tillgodose natur-, rekreations- och kulturmiljövärden vid anläggningarna så långt 

det är rimligt. Målsättningar med planerad verksamhet är: 

▪ att pågående vattenverksamhet avslutas och att Stora Ensos dammansvar upphör. 

▪ att behovet av skötsel- och underhållsåtgärder avslutas. 

Som resultat av detta innebär åtgärderna även att fria vandringsvägar för fisk och annan vattenanknuten fauna 

tillskapas. 
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2.2 Tutemohyttan (dammen)  

Tutemohyttan (dammen) är idag uppbyggd av stensättning med en påbyggnad av betong. Vid platsbesök 

2021-05-10 inmättes vattenytan uppströms till +141,85 och nedströms till +140,35 i höjdsystemet RH2000. 

Detta ger en fallhöjd på ca 1,5 meter. Utskovets bredd uppgår till ca 5,2 m och tröskelnivån ligger på ca + 

141,15. Dammkroppen utgör även fundament till bron som löper över vattendraget.  

 

Figur 3. Tutemohyttan (dammen) sedd från uppströms sida, 2021-05-10. 
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Figur 4. Tutemohyttan (dammen). Befintlig utformning. Planvy.  

 

 

Figur 5. Tutemohyttan (dammen). Befintlig utformning. Längdsektion. 
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Planerad verksamhet 

Planerade åtgärder innebär att mittenpartiet av dammen rivs ut och ersätts med en naturlik strömfåra av 

naturgrus, sten och block. Övriga delar av dammkroppen ämnas att behållas, så att överfart över vattendraget 

möjliggörs på liknande sätt som idag. Planerade åtgärder innebär att inga delar av dammkroppen kommer att 

ha en dämmande effekt på vattendraget, vilket är en förutsättning för att vattenverksamheten ska kunna 

avslutas på platsen. Den nya strömfåran anläggs med en lutning på ca 6%, vilket motsvarar den lutning som 

återfinns i de naturliga sträckorna nedströms de befintliga dammarna. Den nya strömfåran anläggs genom att 

urgrävning av sediment görs längs en sträcka på ca 20 meter uppströms nuvarande damm. Nedströms 

nuvarande damm görs bottenuppbyggande åtgärder, längs en sträcka på ca 25 meter. Detta görs genom att 

placera ut täta jordmassor som sedan täcks med naturgrus och erosionsbeständigt material så som sten och 

block. Åtgärderna innebär att vattenytan uppströms nuvarande damm sjunker något, cirka 40 meter 

uppströms.  

 

Figur 6. Tutemohyttan (dammen). Planerade åtgärder. Planvy. 
 
 

 

Figur 7. Tutemohyttan (dammen). Planerade åtgärder. Längdsektion. 
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2.3 Gångbro nedströms Kvarndammen  

Dammen som kallas Gångbron nedströms kvarndammen är idag uppbyggd av stensättning med en 

påbyggnad av betong. Vid platsbesök 2021-05-10 inmättes vattenytan uppströms till +131,49 och nedströms 

till +129,37 i höjdsystemet RH2000. Detta ger en fallhöjd på ca 2,1 meter. Utskovets bredd uppgår till ca 7,2 m 

och tröskelnivån ligger på ca 131,42. Dammen utgör även fundament till bron som löper över vattendraget. 

 

Figur 8. Gångbro nedströms Kvarndammen sedd från nedströms sida, 2021-05-10 
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Figur 9. Gångbro nedströms kvarndammen. Befintlig utformning. Planvy. 

 

 

Figur 10. Gångbro nedströms kvarndammen. Befintlig utformning. Längdsektion. 
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Planerade åtgärder 

Planerade åtgärder innebär att mittenpartiet av dammen rivs ut och ersätts med en naturlik strömfåra av 

naturgrus, sten och block. Övriga delar av dammkroppen ämnas att behållas, så att överfart över vattendraget 

möjliggörs på liknande sätt som idag. Planerade åtgärder innebär att inga delar av dammkroppen kommer att 

ha en dämmande effekt på vattendraget, vilket är en förutsättning för att vattenverksamheten ska kunna 

avslutas på platsen. Den nya strömfåran anläggs med en lutning på ca 6%, vilket motsvarar den lutning som 

återfinns i de naturliga sträckorna nedströms de befintliga dammarna. Den nya strömfåran anläggs genom att 

urgrävning av sediment görs längs en sträcka på ca 20 meter uppströms nuvarande damm. Nedströms 

nuvarande damm görs bottenuppbyggande åtgärder, längs en sträcka på ca 20 meter. Detta görs genom att 

placera ut täta jordmassor som sedan täcks med naturgrus och erosionsbeständigt material så som sten och 

block. Åtgärderna innebär att vattenytan uppströms nuvarande damm sjunker något, cirka 40 meter 

uppströms.  

 

 

Figur 11. Gångbro nedströms kvarndammen. Planerade åtgärder. Planvy. 

 

 

Figur 12. Gångbro nedströms kvarndammen. Planerade åtgärder. Längdsektion. 
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2.4 Allmänt om planerade områden  

Stora Enso avser att anlita en entreprenör med erfarenhet av arbeten i vatten och restaurering av vattendrag. 

Genomförandet kommer även att ske i samråd med tillsynsmyndighet, då kontrollprogram för verksamheten 

ska upprättas och följas. 

Till berörda dammar finns befintliga vägar som planeras att användas. Vissa avsnitt av vägarna kan vara i 

behov av förstärkning för att möjliggöra transporter av tunga arbetsmaskiner, fordon och material. Alla vägar 

som nyttjas kommer att återställas till befintligt skick efter utförd entreprenad.  

Åtgärderna vid dammarna planeras att ske under lågflödesförhållanden och påbörjas normalt med en 

kontrollerad sänkning av magasinen genom borttagning av sättar/luckor under en längre tidsperiod. 

Rivningsarbeten, terrängmodellering och utläggning av sten, block och andra naturmaterial sker främst med 

grävmaskin på land och i vatten. Andra arbetsmaskiner som kan komma till användning är dumpers, lastbilar 

och hjullastare. Berörda arbetsområden kommer att markeras ut eller i förekommande fall stängslas in för att 

skydda obehöriga.  
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3 Berörda skyddsintressen och miljökonsekvenser 

Sträckan längs med Hyttälven är ett populärt strövområde som erbjuder fina rekreationsmöjligheter. 

Lövskogen i den djupt skurna ravinen hyser stola naturvärden och området ligger inom riksintresse för 

naturvården, Klarälvsdalen-Sunnemodalen. Delområdet Hyttdalen beskrivs som ett vattendrag i en djupt 

skuren ravin medlövskogsklädda sidor med rik flora och fauna. Planerad verksamhet bedöms inte medföra 

någon risk för skada på riksintresseområdet, eller de värden som det avser att skydda.  

3.1 Tutemohyttan (dammen)  

Miljöeffekter av planerade åtgärder bedöms beröra: 

▪ Fisk och vattenknuten fauna 

▪ Rekreationsvärden 

▪ Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer 

Tillsammans med ytterligare åtgärder i vattenförekomsten kommer konnektiviteten att förbättras och 

möjligheten att uppnå god ekologisk status ökar. Den kemiska statusen kommer inte att påverkas. Den 

grumling som kommer att uppstå är temporär och av övergående karaktär. Bro över vattendraget kommer att 

bibehållas för att rekreationsområdet inte ska påverkas negativt av planerade åtgärder.  

3.2 Gångbro nedströms Kvarndammen  

Miljöeffekter av planerade åtgärder bedöms beröra: 

▪ Fisk och vattenknuten fauna 

▪ Rekreationsvärden 

▪ Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer 

Tillsammans med ytterligare åtgärder i vattenförekomsten kommer konnektiviteten att förbättras och 

möjligheten att uppnå god ekologisk status ökar. Den kemiska statusen kommer inte att påverkas. Den 

grumling som kommer att uppstå är temporär och av övergående karaktär. Bro över vattendraget kommer att 

bibehållas för att rekreationsområdet inte ska påverkas negativt av planerade åtgärder.  
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4 Kommande miljökonsekvensbeskrivning  

Till kommande ansökan om tillstånd utarbetas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med MKB:n är att 

redovisa en samlad bild av nuvarande förutsättningar för området som kan komma att påverkas av planerad 

verksamhet, samt identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som verksamheten bedöms kunna 

medföra. I kommande MKB kommer dessa områden belysas speciellt: 

 Vattenmiljö  

 Rekreationsvärden  

 Naturmiljö  

 

Sökande anser att planerad verksamhet inte borde medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en så 

kallad liten miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.  
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