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Yttrande över utökat samråd gällande planerade
åtgärder vid Arbågadammen, Alsterån, Högsby och
Nybro kommuner
SMHI har tagit del av ovan rubricerat samrådsunderlag och har följande synpunkter.
Data från Vattenwebb
SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar
eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. Underlaget ska betraktas
som vägledande för samhällets allmänna behov, framtaget med den bakgrundsinformation och metod som varit tillgänglig vid beräkningstillfället. Beräknade
vattenflöden och statistik i Vattenwebb tas fram för en så stor mängd punkter att
manuell granskning av varje enskild punkt är omöjlig.
SMHI har under februari 2022 publicerat vattenföringsstatistik gällande perioden
1991-2020 i Vattenwebb. För det aktuella området i Alsterån är vattenflödet något
lägre baserat på perioden 1991-2020 än för perioden 1981-2010 vilket är det som
använts i underlaget.
SMHIs mätstation 75-855 GETEBRO
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.
Vid Getebro i Alsterån bedriver SMHI kontinuerliga vattenföringsmätningar sedan
1920. SMHI ser positivt att det i samrådsunderlaget tas upp att stationen kan påverkas
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under arbetet och att SMHI ska informeras två månader innan arbetsstart. SMHI
önskar även informeras när arbetet är klart. För vidare information om detta kontakta
registrator@smhi.se och ange referens 2022/814/14.1.

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av
Maud Goltsis Nilsson.
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