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Ansökan i miljömål
Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Tranås Energi AB ansökt om tillstånd
enligt miljöbalken till vattenverksamhet vid Tranås kvarn i Svartån, Tranås kommun. Bolaget
yrkar tillstånd
• att bibehålla och nyttja befintlig dammanläggning för produktion av vattenkraftsel,
• att anlägga och driva ett vattenkraftverk på fastigheten Smedjeholmen 1, Tranås
kommun,
• att avleda högst 8 m3/s till vattenkraftverket
Vidare yrkar bolaget att villkor 6 i gällande tillstånd av den 21 december 2005 (mål M 104005) för anläggande av en fiskväg, ändras så att minst 0,06 m3/s alltid ska släppas genom
utloppskanalen.
Verksamheten uppges beröra fastigheterna Tranås Ekmarksberg 1:1, Fröafall 2:1, 2:3,
Junkaremålen 2:1, Lövstad 2:1, Smedjeholmen 1, Stadshuset 1, Strömsholmen 1,
Tranåskvarn 1, Åsvallehulr 2:1, 2:4, 2:5, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:17, och Hemmanet 3, 4, 5.
En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Åtgärden omfattas av kraven på specifik
miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in
skriftligen senast den 7 augusti 2020.
Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid och senast vid
domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare framställda
yrkanden om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter som
förekommit under huvudförhandlingen.
Synpunkter skickas till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö
eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även epostadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 6020-19.
Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Susanne
Gliminger, Tranås kommun, Stadshusplan 1, 573 82 Tranås. Tel. 0140-681 00.
Kallelser och andra meddelanden införs i Smålands-Tidningen, Smålands Dagblad, VetlandaPosten, Tranås Tidning, Tranås-Posten.
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