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Ny EU-dom 
öppnar för 
vattenkraft
En ny dom i EU slår fast 
att hänsyn ska tas till 
behovet av förnybar 
energi. Domen som gäl-
ler utbyggnad av ett vat-
tenkraftverk i Österrike 
kan få återverkningar i 
Sverige.

EU-domen som kom i 
maj gäller ett litet vat-
tenkraftverk i Österrike 
som miljöprövades en-
ligt EU:s vattendirektiv.

EU-kommissionen 
hade vänt sig till EU-
domstolen för att pröva 
en vattenkraftsanlägg-
ning i floden Schwarze 
Sulm i Österrike. Enligt 
kommission var miljö-
påverkan för hög och 
därmed bör inte till-
stånd ges.

EU-domstolen har valt 
att beakta olika delar i 
prövningen och i sin 
dom slår man fast att 
”främjandet av el pro-
ducerad från förnybara 
källor utgör en viktig 
prioritering för unio-
nen”. 

Vidare framgår att 
användning av förny-
bara energikällor bidrar 
till miljöskydd och håll-
bar utveckling. I dom-
slutet hänvisas även till 
målen i FN:s Kyotopro-
tokoll om ramkonven-
tion för klimatföränd-
ringar. Därför ger dom-
stolen grönt ljus till ut-
byggnad.

Domen kan förändra 
läget helt och hållet, an-
ser Jan-Åke Jacobson, 
från Svensk Vatten-
kraftförening. 

– Utslaget i EU-dom-
stolen säger att man ska 
arbeta för förnybar en-
ergi. Detta har inte alls 
tagits med i tidigare do-
mar. Det nya domslutet 
innebär att man ska ta 
hänsyn till detta när 
tillstånd prövas, säger 
Jan-Åke Jacobson.

Jan-Åke Jacobson 
framhåller att det är 
orimligt att de riktiga 
små vattenkraftsan-
läggningarna ska utsät-
tas för samma hårda 
miljökrav som de stor-
skaliga anläggningar-
na. Han hoppas därför 
på förenklade regler 
och det är en fråga som 
ska behandlas av riks-
dagen i höst. 

– Irland är ett före-
gångsland som har in-
fört förenklade regler. 
Det borde Sverige ta till 
sig, säger Jan-Åke Ja-
cobson.

Jan BärtÅs

Ett regeringsbeslut av Alli-
ansen under förra man-
datperioden innebar att 
ett regleringsbrev skicka-
des ut till landets länssty-
relser om att öka tillsynen 
på vattenkraftsanlägg-
ningarna. 

Det var under ledning av 
miljöminister Lena Ek (C) 
som detta skedde. Lena Ek 
vill i dag inte kommentera 
dessa beslut och hur tan-
kegångarna gick. Hon har 
lämnat politiken och är  
i dag ordförande för Södra.

Eskil Erlandsson (C) var 
högst delaktig i beslutet 
och han ser problem med 
hur länsstyrelserna agerar 
i frågan och juridiken an-
vänds.

– Regleringsbrev brukar 
inte vara så detaljerade. 
Det var inte heller tanken 
när det detta skickades ut, 
säger han.

Eskil Erlandsson anser 
att många olika värden 

måste vägas in när man tar 
beslut om fortsatt verk-
samhet för vattenkraft. 
Allmänna hänsyn, kultur, 
miljö och historia ska spe-
la in.

– Här måste man gå var-
samt fram. Det är inte hel-
ler rimligt med dessa dyr-
bara juridiska processer.

Nu är frågan åter uppe 
på politikernas bord och 
till höst tar man ställning 
till om det blir förenklade 
regler för den småskaliga 
vattenkraften.

– Vattenkraften är en vik-
tig energikälla och särskilt 
för att den är reglerbar.

En som starkt engagerar 
sig i frågan kring vatten-
kraft är regionpolitikern 
Lennart Värmby (V), i 
Växjö.

– Det är ohållbart att alla 
dammar ska bedömas och 
miljöprövas, säger han.

Lennart Värmby suckar 
djupt när frågan om den 

småskaliga vattenkraften 
ifrågasätts.

– Hela framväxten av in-
dustrisamhället är kopplat 
till dammar och vatten-
kraftverk. Bara i elområde 
3 och 4, som rymmer Små-
land och Bergslagen finns 
runt 2 000 dammar.

Lennart Värmby fram-
håller att Kronoberg strä-

var efter att bli en hållbar 
region ur energisynpunkt. 
Då är den närägda och när-
producerade elkraften en 
viktig del och här ingår 
vindkraft, vattenkraft och 
solceller.

– EU säger också att den 
förnybara energin måste 
öka.

I fallet vattenkraft har 

energinyttan ställts mot 
miljö störningar. Miljöpar-
tisten Michael Öberg, från 
Älmhult, tycker det är rim-
ligt att även vattenkraften 
måste miljöprövas.

– Vi behöver småskaliga 
energikällor, som vatten-
kraft. Men miljöprövning 
kommer man inte undan. 
Sedan kan man fråga sig om 
det kan behövas enklare 
regler? Jag hoppas det kan 
gå, säger Michael Öberg.

Michael Öberg tycker inte 
man kan ställa samma 
hårda krav på små energi-
anläggningar som storska-
liga vattenkraftverk.

– Små gårdsverk utgör 
ofta inga stora miljöpro-
blem som de storskaliga 
gör, säger han.
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●● Politiskt är man enig om att satsa på förnybara energikällor  
i länet. Men att regeringens regleringsbrev till länsstyrelserna 
skulle få så negativa konsekvenser för vattenkraften hade man 
inte räknat med, menar förre landsbygdsministern Eskil Erlands-
son (C).

Att regleringsbrevet till länsstyrelserna skulle få så negativa konsekvenser för vattenkraften hade den förra regeringen inte räknat med, enligt tidigare lands-
bygdsminister Eskil Erlandsson (C). Foto: Per Sandeback

Politiker reagerar 
på konsekvenserna

”Här måste man gå 
varsamt fram. Det  
är inte heller rimligt 
med dessa dyrbara 
juridiska processer.”

EskiL ErLanDsson
Centern.

”Små gårdsverk  
utgör ofta inga stora 
miljöproblem som  
de storskaliga gör.”

MiChaEL ÖBErg
Miljöpartiet.
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Läs alla avsnitt

Det här var det tredje och 
sista avsnittet om den 
småskaliga vattenkraften.


