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Socialdemokraterna i Krokoms kommun 
säger ja till renovering av Långforsens 
kraftstation  
 
På Krokoms kommunfullmäktige 15 maj ska de reviderade ägardirektiven för det 
kommunägda bolaget Jämtkraft AB antas. Förslaget är att stycket om Långforsen stryks.  
 
Socialdemokraterna har sedan tidigare varit för en renovering av kraftstationen i Långforsen 
och kommer lägga fram förslag att bolaget ska renovera kraftstationen efter den 
lagakraftvunna domen som Jämtkraft har för en renovering av Långforsens kraftverk: 
 

- Vi ser att Jämtkraft har ekonomiska resurser och kunnandet så att det går att 
renovera kraftverket på ett miljömässigt och hållbart sätt som kommer kunna 
producera el som är fossilfritt och hållbart även i framtiden, säger Niklas Rhodin (S) 
oppositionsråd i Krokoms kommun.  

 
Socialdemokraterna ser att Långforsen och nedre Långan behöver stora investeringar i 
miljösatsningar för att stärka biologisk mångfald för vår närmiljö och bidrag till bland annat 
Länsstyrelsens men också Krokoms kommuns mål om ett fossilfritt Jämtlands län.  
 
Socialdemokraterna ser att Jämtkraft har de musklerna och kunnandet, men det är ett 
aktiebolag så det behövs också intäkter när man ger ett sådant direktiv. Det får man till viss 
del när renoveringen är klar. Idag är elpriserna högre och kommer sannolikt bli än högre i 
framtiden. Det är alltså en klimatmässigt smart och långsiktigt smart investering med en 
renovering av kraftverket.  
 
Vidare är det viktigt att den biologiska mångfalden i hela nedre Långan ska förbättras, här vill 
Socialdemokraterna skriva in i ägardirektivet att Jämtkraft ska jobba för att få till en bättre 
biologisk mångfald i hela nedre Långan, som har en sträcka på cirka fyra mil, där man kan få 
till stora förbättringar. Dessutom kommer fisket bli bättre med det omlöp som Jämtkraft vill 
anlägga:  
 

- Vi tycker att vi som ägarkommun måste ge tydliga direktiv till styrelsen i Jämtkraft. 
Med detta förslag visar vi också att det finns ett stort stöd i kommunen för en 
miljömässigt hållbar renovering av kraftverket, säger Niklas Rhodin (S), 
oppositionsråd.  

 
Följande text kommer Socialdemokraterna i Krokoms kommun att yrka på ska läggas in i 
ägardirektiven för Jämtkraft AB:  
 
Under avsnittet 1.3  ”MILJÖARBETE” lägga till följande textmassa: 
 



Inledning: Klimatfrågan är en av vår tids stora frågor, mycket tid och resurser satsas på att 
hitta lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser. IPCC (FN:s klimatpanel) har beräknat 
att en global minskning av utsläppen motsvarande 50 % behöver uppnås innan 2050. EU:s 
bindande klimat- och energimål till 2030 är att minska växthusgasutsläppen och andelen 
förnybar energi skall samtidigt öka. I klimatavtalet från Paris 2015 där världens länder 
beslutade att arbeta för att begränsa den globala uppvärmningen, ställs bland annat krav på 
en ökad andel förnybar energiproduktion. Den svenska regeringen har en vision om ett 
samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Omställningen till ett 
hållbart samhälle förutsätter politiska beslut som säkerställer biologisk mångfald och bidrar 
till en hållbar ekonomisk och social utveckling.  
 
Krokoms kommun/kommunfullmäktige har i sammanhanget ett samhällsansvar och 
ägaransvar i Jämtkraft AB. Kommunen skall styra genom ett tydligt ägardirektiv för att öka 
andelen förnybar energi, och klimatnytta med fokus på biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster.  
 

1. Jämtkraft AB skall enligt svensk rätt i lagakraftvunnen dom från Miljööverdomstolen 
2015-06-12 renovera Långforsens kraftverk, genomföra miljöåtgärder med byggnation 
av faunapassage och fiskavledare till skydd för nedströmsvandrande fisk. Arbetet med 
renoveringen skall genomföras med de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 
Jämtkraft AB åtagit sig att vidta enligt dom.  
 

2. Jämtkraft AB skall utifrån en positiv grundsyn och ett levande tidsdjup utreda de 
historiska tillgångar som finns i kulturmiljön kring Långforsens kraftverk. 
Målsättningen är att skapa ett relevant underlag för en fortsatt intressentdialog 
gällande den framtida gestaltningen och förvaltningen av kulturtillgångarna i området.  
 

3. Jämtkraft AB skall i samband med renoveringen av Långforsens kraftverk föra en dialog 
och samverka med intressenter som utifrån ett vetenskapligt perspektiv kan utreda 
och redovisa möjliga representativa exempel på biologiska åtgärder för hela Nedre 
Långan. Detta, med syfte att upprätthålla eller stärka vattendragets bevarandemål för 
Natura 2000-området. Slutsatserna skall sedan omvandlas till förslag på åtgärder som 
prioriteras och finansieras gemensamt i grad av nytta. I samband med genomförandet 
aktualiseras frågan om långsiktig förvaltning av Nedre Långan. 
 

För mer information:  

Niklas Rhodin, oppositionsråd: 076-1484701 

 
 
 
 

 


