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Yttrande över samråd enligt 6 kap. miljöbalken
avseende utrivning av Görarpsdammen i Råån,
Helsingborgs stad, Skåne län
SMHI har tagit del av ovan rubricerat samråd och har följande synpunkter.
SMHI ska förvalta den svenska hydrologiska infrastrukturen och därigenom inhämta och
förmedla kunskaper om landets hydrologiska förhållanden, se 3 §, förordning (2009:974)
med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. En del av detta är att
genomföra flödes- och vattenståndsmätningar i en stor mängd vattendrag i Sverige.
I Råån nordväst om Garntofta bedriver SMHI sedan år 1973 kontinuerliga
vattenföringsmätningar vid station 2127 Bröddebacken. Av handlingarna framgår att
utrivning av dammen kan påverka vattenståndet 1200 m uppströms vilket betyder att
stationen kan påverkas negativt av utrivningen. Efter utrivning behöver kontrollerande
mätningar göras av SMHI för att kunna avgöra om stationen påverkats både på höga och låga
vattenflöden. Skulle det visa sig att stationen 2127 Bröddebacken påverkats kommer SMHI
yrka på ersättning för kostnader för de åtgärder som behövs motsvarande 150 000 kronor.
SMHIs anser att stationen i Råån behövs för att kunna bedöma den hydrologiska situationen
med tanke på översvämningar och det framtida klimatet. Mätningarna på platsen behöver
bedrivas på ett sådant sätt att mätserien kan hållas ihop och användas för det den är avsedd.
För detta krävs att serien är homogen och så fri som möjligt från mänsklig påverkan.
SMHI har i övrigt inga synpunkter på ansökan men vill framhålla vikten av att hållas
underrättad av sökanden vad gäller när aktiviteter påbörjas och avslutas som kan påverka
mätserierna.
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Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av
Maud Goltsis Nilsson och Lena Eriksson Bram.

För SMHI

Bodil Aarhus Andrae
Chef Avdelning Samhälle och säkerhet
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