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VATTENKRAFT. Regeringens förslag till ny lagstiftning för
vattenkraften möter motstånd från både miljöhåll och från delar
av branschen. Den ena sidan är på väg till EU-kommissionen,
den andra sidan försöker arbeta om lagförslaget.
"En ganska bra medelväg." Så beskriver Naturskyddsföreningens
Ellen Bruno förslagen i promemorian Vattenmiljö och vattenkraft som
regeringen skickade ut på remiss i somras.
– Det finns så klart mycket föreningen skulle vilja ändra i förslagen,
men det tror jag även kraftbolagen skulle vilja. Det är många som har
bjudits in att ha synpunkter, men alla har faktiskt försökt att ge och ta i
den här processen, säger Ellen Bruno till Altinget.
Förslagen i promemorian syftar till att landets vattenkraftverk ska
lyda under moderna miljökrav, en process som kommer att ta ett par
decennier. Det ska dessutom ske på så sätt att Sverige lever upp till

EU-rätten, att regeringen böjer sig för tillkännagivande från riksdagen
samt att punkterna om vattenkraften i den blocköverskridande
energiöverenskommelsen genomförs.
SVAF: "Katastrofalt förslag"
Men Naturskyddsföreningens uppfattning om att förslaget utgör en bra
medelväg delas absolut inte av Svensk Vattenkraftförening, SVAF,
som representerar ägarna till den småskaliga vattenkraften.
– Det här förslaget lämnar fritt fram för ett antal myndigheter att driva
sin utrivningslinje, säger ordförande Thomas Sandberg till Altinget och
kallar förslaget för "katastrofalt".
– Jag undrar om ens departementet vet om vilka konsekvenser det
här förslaget får, säger Thomas Sandberg som anser att
myndigheterna (Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet,
vattenmyndigheterna och länsstyrelserna) är "befolkade av
tjänstemän som är besatta av att riva ut", det vill säga som anser att
mindre vattenkraftverk helst ska tas bort helt och hållet.
"Viktigt med rätt information"
Naturskyddsföreningens Ellen Bruno konstaterar att förslaget innebär
att den småskaliga vattenkraften både får pengar till processer och
åtgärder, genom den fond som branschen håller på att skapa, enklare
prövningsregler samt ett moratorium.
– Det är viktigt att ägarna av den småskaliga vattenkraften får rätt
information om de här förslagen. Det finns ett onödigt stort
misstroende i den här frågan från de småskaliga och från LRF, säger
hon.
Moratoriet i lagförslaget innebär att länsstyrelsen inte ska kunna
ålägga de vattenverksamheter som i dag helt saknar tillstånd, som
enbart har urgamla privilegiebrev eller drivs utifrån urminnes hävd, att
ansöka om tillstånd."Efter en enkel anmälan kan verksamheter som
inte anses ha tillstånd
också vänta med prövning till dess det är dags enligt planen." står det
i promemorian.
"Planen" är en nationell tidsplan som ska ange vilka verksamheter
som ska prövas när, den ska tas fram av myndigheterna och
förväntas sträcka sig över tjugo år.
Modifiering pågår

Onödigt stort misstroende eller ej – SVAF underkänner förslaget.
Tillsammans med ett antal andra aktörer arbetar organisationen med
ett modifierat lagförslag som ska presenteras under september. Ett
lagförslag som ligger nära regeringens men undviker fallgroparna i
detta, enligt Thomas Sandberg.
– Det ska klara energiöverenskommelsens krav. Det ska klara EU:s
krav. Det ska riktas in direkt på vattendirektivet och ställer
myndigheterna åt sidan, säger han.
Avvaktar alternativa lagförslaget
De andra aktörerna som deltar i detta arbete är Svenskt vatten,
Sveriges kommuner och landsting (SKL), Svenskt näringsliv och LRF.
SKL och Svenskt vatten har varit ute med synpunkter på regeringens
förslag, som de anser får orimliga konsekvenser för bland annat
vattenreningsverken.
"Heltokigt" säger Peter Sörngård på Svenskt vatten som menar att
förslagen i promemorian ger spridningseffekter i lagstiftningen som
han inte är säker på att departementet insett. Vad gäller det
alternativa lagförslaget intygar han att ett arbete pågår.
– Men det är inte färdigt. Vi vill se helheten innan vi beslutar hur vi
ställer oss till det, säger han till Altinget.
Miljöorganisation på väg till EU
En som är nästan lika missnöjd som Svensk vattenkraftförenings
ordförande, det är Älvräddarnas samorganisations generalsekreterare
Christer Borg. De två organisationerna SVAF och Älvräddarna kan
anses stå längst ifrån varandra bland de olika aktörerna.
Det som irriterar Älvräddarna allra mest i regeringens förslag är just
det så kallade moratoriet, som enligt organisationens tolkning innebär
att länsstyrelserna inte kommer att kunna utöva någon tillsyn alls
under 20 års tid.
– Det här tror vi att EU-kommissionen kommer att reagera på och vi
kommer att vända oss dit.
C: Väntar på remissvaren
Promemorians förslag har ännu inte förhandlats politiskt
i energiöverenskommelsens så kallade genomförandegrupp, det vill
säga mellan regeringspartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och
Centern.

– Det tar vi efter att vi har sett remissvaren, säger Centerns
energipolitiska talesperson Rickard Nordin och betonar att förslagen
måste leda till att kraven i energiöverenskommelsen uppfylls:
"schyssta miljöregler, inte fokus på att riva ut vattenkraftverk och att
det inte ska bli onödigt administrativt tungt för vattenkraftsägarna".
M: Hoppas på politiskt momentum
Riksdagsledamoten Lars Hjälmered, energipolitisk talesperson för
Moderaterna, betonar hur juridiskt komplex hela frågan är. Men han
säger att det nu finns en politisk momentum.
– Det finns naturligtvis nyanser i vad man tycker, men jag upplever att
det finns en vilja att hitta en lösning, en ambition som gör att vi kan
vara nära mål, säger han till Altinget.
Utmaningen, enligt Lars Hjälmered, är dynamiken mellan de parter
som står längst ifrån varandra.
– Man får inte underskatta sprängkraften mellan en organisation som
Älvräddarna och ägarna av de 1700 småskaliga kraftverken.
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