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AKTUELLT

STOCKHOLM
Ägare till småskalig vattenkraft 
vädjar till riksdagspolitikerna 
om att de ska ta kommandot 
över myndigheter som ägarna 
anser vägrar att efterleva tidi-
gare riksdagsbeslut.

Efter riksdagsbeslutet i juni 2018 bör-
jade ägarna till småskalig vattenkraft 
pusta ut. Äldre rättigheter skulle re-
spekteras och klassningen KMV, kraf-
tigt modifierade vatten, skulle tilläm-
pas fullt ut för att hårda miljökrav inte 
skulle ta knäcken på verksamheterna.

Men trots riksdagsbeslutet och in-
struktioner i regleringsbrev har Havs- 
och vattenmyndigheten inte ändrat sin 
vägledning på några väsentliga punkter.

– I stället för att underlätta pröv-
ningen har man lagt till nya miljö-
kvalitetsnormer. Sedan används KMV 
fortfarande inte alls i den utsträckning 
som vore möjlig, säger advokaten och 
miljörättsjuristen Arvid Sundelin.

”Har varit samma i flera år”
Det är en kritik som Johan Kling, 
verksamhetsstrateg på Havs- och 
 vattenmyndigheten, är delvis oförstå-
ende inför.

– Miljökvalitetsnormerna har varit 
desamma under flera år. När det  gäller 
KMV inväntar vi en ny EU-vägled-
ning, och det är något vi flera gånger 
har förklarat för företrädare för den 
småskaliga vattenkraften. Det finns 
redan i dagens vägledning möjlighet 

att använda KMV i vattenförekomster 
med små vattenkraftverk om kraven är 
uppfyllda, säger Johan Kling.

Riksdagsledamöterna Magnus Ja-
cobsson (KD) och Sten Bergheden (M) 
arrangerade i slutet av januari ett semi-
narium där branschen fick chansen att 
beskriva sin bild av läget. Deras partier 
har hoppat av energiöverenskommel-
sen men de är villiga att driva frågan 
via riksdagen.

Av de övriga riksdagsledamöter som 
gästade seminariet var det bara Rick-
ard Nordin (C) som kunde ge en in-
blick i hur de kvarvarande partierna 
i energiöverenskommelsen tänker gå 
framåt. Hans bild är att Miljöpartiet 

bromsar hårdare styrning av myndig-
heterna och att Socialdemokraterna 
inte bryr sig.

”Politisk styrning nödvändig”
Branschföreträdare varnar för att de 
stundande prövningsprocesserna 
kommer att sluta i kaos och i värsta fall 
i personliga tragedier. 

De menar också att på det sätt myn-
digheterna arbetar finns det inte en 
chans att det politiskt beslutade taket 
på 1,5 TWh i minskad elproduktion 
till följd av miljöåtgärder kommer att 
kunna hållas.

– De så kallade dialogmöten som 
hålls är ren envägskommunikation. 

Ytterligare politisk styrning är nödvän-
dig, säger Johan Hillström, ordförande 
i Västsvensk Vattenkraftförening.

Regeringen har ännu inte tagit beslut 
om hur arbetet med den nationella om-
prövningsplanen av småskalig vatten-
kraft ska gå till.

– Vi är i processen med att skriva 
instruktioner och därför råder kan-
ske något av ett vakuum. Det gäller att 
skapa en process där vi inte hamnar  
i ytterkantslägen, säger Patrik Eng-
ström (S), ledamot i genomförande-
gruppen för energiöverenskommel-
sen.
Göran Berglund 010-184 42 83
goran.berglund@landlantbruk.se

Vattenkraftsägare  
vädjar till politiker

Riksdagsledamöterna Magnus Jacobsson (KD) och Sten Bergheden (M) vill driva  
på för att inblandade myndigheter ska respektera den politiska viljan kring  småskalig 
vattenkraft. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Snart är det dags för nya 
resor med Land Lant-
bruk. I år går de till Irland 
och Zambia. Eva  Maria 
Friberg på N&N Resor 
som  under året anord-
nar studie resorna för 
Land Lantbruks  läsare 
berättar mer.

När bär det av och 
varför bör man följa med?
– Resorna går till Irland i oktober 

och Zambia i november. Det är två fan-
tastiska, helt olika tillfällen att utbyta 
erfarenheter med andra intresserade 
och höra allt från hur ländernas lant-
brukare anpassar sig efter politik och 

klimat till vilken teknik de använder.
Irland är betesdriftens land där 
både gräset och mjölkproduk-
tionen frodas. Vad kan resenä-
rerna förvänta sig av resan?
– Det blir mycket fokus på entrepre-

nörskap och politik. Irland är spän-
nande eftersom de där har lyckats öka 

mjölkproduktionen extremt mycket  
i en tid när den minskar i många andra 
länder. Förutom traditionella företag 
med mjölk, kött och betesuppfödning 
blir det besök på gårdar med mjölkfår 
och vattenbufflar. Där handlar det även 
om hur man ser möjligheter i en nischad 
produktion och gör det storskaligt.

Zambia odlar 
en stor bredd 
av grödor och är i 
princip själv försörjande 
på livsmedel. Kan du berätta mer 
om landets jordbruk och vilka 
studiebesök som planeras?
– Zambia är ett välutvecklat, fred-

ligt land med mycket modern teknik 
inom lantbruket. Det är en blandning 
av  stora och små gårdar som lyckas 
försörja den stora befolkningen med 
mat. Under  resan träffar vi många 
 entreprenörer och ser olika verksam-
heter, bland annat på en gård som ar-
betar nästan plöjningsfritt.
Kristina Hansén 010-184 42 97
kristina.hansen@landlantbruk.se

Hit går Land Lantbruks resor 2020

Under hösten anordnas läsarresor till Irland och Zambia med Land Lantbruk.

Kritik mot myndigheter: ”Är ren envägskommunikation”
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Politikerna: 
Småskalig 
vattenkraft är  
samhällsnytta
Från politiskt håll råder det 
inget tvivel om att även små-
skalig vattenkraft ska betrak-
tas som samhälls- 
nyttig verksamhet.
Det finns politisk majoritet i riks
dagen för att hjälpa den småskaliga 
vattenkraften att överleva.

– Det är nog så 
viktigt att den finns 
och att den får tyd
liga spelregler över 
tid. Nu har vi en 
ny lagstiftning och 
vi följer noggrant 
att intentionerna i 
denna följs, säger 
Patrik Engström, riksdagsledamot 
(S) och en av ledamöterna i genom
förandegruppen för Energiöverens
kommelsen.

Tveklöst  ja
På frågan om småskalig vattenkraft 
ska anses vara samhällsnyttig svarar 
Patrik Engström och Rickard Nor
din (C), även han ledamot i genom
förandegruppen, ett tveklöst ja.

– Det ska inte heller finnas någon 
gräns för hur småskalig den är. Det 
är inte utskrivet i klartext men där
med är det inte sagt att så inte skulle 
vara fallet, säger Rickard Nordin.

Både Patrik Engström och Rick
ard Nordin har förståelse för oron 
bland vattenkraftsägarna.

– Det har varit en lång och käns
losam debatt så visst kan jag förstå 
att de känner oro. Det är inte me
ningen att vi ska riva ut en massa 
vattenkraft men samtidigt så har vi 
att följa EUbestämmelserna, säger 
Patrik Engström.

Ska vara tydligt
Rickard Nordin tycker att det är 
rimligt att den småskaliga vatten
kraftens samhällsnytta skrivs in i 
det beslut om den nationella planen 
för miljöanpassning av vattenkraf
ten som regeringen har att fatta.

– Då blir det tydligt för myndig
heterna som har att hantera detta. 
Vi kan heller inte acceptera en så 
stor förlust i energiproduktionen 
som vattenmyndigheterna har talat 
om. I den nationella dialogen har vi 
hela tiden utgått från 1,5 TWh, sä
ger Rickard Nordin.

Både Rickard Nordin och Patrik 
Engström betonar politikernas an
svar för att det som har beslutats 
också genomförs av myndigheter
na.

– Det vore helt otroligt om vi po
litiker skulle sitta still om gränsen 
på 1,5 TWh överskrids. Då måste vi 
agera, säger Patrik Engström.
Göran Berglund

Orolig väntan för 
vattenkraftsägare
Ägarna till småskaliga vatten-
kraftverk vill veta om deras 
verksamhet är samhällsnyttig. 
Det spelar en avgörande roll  
inför den nationella miljö- 
prövning som stundar.
I början av juli utgick ett antal upp
drag från regeringskansliet med adress 
Havs och vattenmyndigheten, Hav. 
Regeringen vill bland annat att Hav ser 
över föreskrifterna för hur klassning av 
kraftigt modifierade vatten, KMV, ska 
gå till.

Enligt vattenkraftsbranschen spelar 
möjligheten till KMVklassning en 
nyckelroll för om verksamhetsutövar
na ekonomiskt ska klara av att miljöan
passa sina anläggningar. Då blir kraven 
på åtgärder inte lika hårda.

Krävs exakta instruktioner
Branschen vill också att partierna bak
om energiöverenskommelsen tydli
gare ska definiera vilka verksamheter 
som betraktas som samhällsnyttiga 
eftersom det är en förutsättning för att 
KMVklassas.

– Utan exakta instruktioner kommer 
ingen myndighet att göra något annor
lunda. Så har det varit historiskt, säger 
Johan Hillström, ordförande i Väst
svensk Vattenkraftsförening.

Den 1 oktober ska Hav presentera  

sitt förslag till hur den nationella  
planen för miljöanpassning av vatten
kraften, även kallad Nappen, ska ge
nomföras. Planen fastställs senare av 
regeringen.

Personliga tragedier
I ett brev till berörda riksdags ledamöter 
betonar Västsvensk Vattenkraftsfören
ing vikten av att det i Nappen uttryck
ligen framgår att småskalig vattenkraft 
är samhällsnyttig verksamhet.

– I annat fall kommer det att leda 
till mängder av utrivna kraftverk och 
åtföljande personliga tragedier, menar 
Johan Hillström vars familj själv drab
bats.

Hav har satt ett riktvärde för miljö 
anpassningen av vattenkraften på runt 
1,5 TWh i minskad energiproduktion. 
Det är också en politiskt accepterad 
nivå.

– Med den nya lagstiftningen kom
mer vi att få fler KMVklassade vat
ten, det är min övertygelse. Det gäller 
till exempel fördämningar. Samtidigt 
räcker inte enbart förekomsten av ett 
kraftverk för att karaktären i vatten
förekomsten ska ändras i den grad att 
den kvalificerar som KMV, säger Johan 
Kling, verksamhetsstrateg på Hav.

Vattenmyndigheterna på länsstyrel
serna har tidigare föreslagit utrymme 
för ett bortfall på 6 TWh, något som 

nu har reviderats. Men samtidigt har 
fortfarande bara 658 av landets cirka 
27 000 vattenförekomster klassats som 
KMV.

– För små kraftverk kan det i stället 
bli aktuellt med mindre stränga miljö
krav med hänvisning till att de annars 
får orimliga kostnader. Hur det ska be
räknas utreds för närvarande av Hav, 
säger Annika Ekvall, chef för Västerha
vets vattenvårdsdistrikt.

Påverkar vattenförekomsten
Annika Ekvall menar att KMV i första 
hand kan bli aktuellt även för små
skaliga vattenkraftverk när dämnings
området påverkar en stor del av vatten
förekomsten.

Johan Kling menar att den stora 
skillnaden mot tidigare är att regering
en nu fastslagit att KMV ska tillämpas 
om förutsättningarna är uppfyllda, inte 
att det bara är en möjlighet. Dessutom 
kan kulturmiljö och rekreation vägas 
in vid bedömningen.

Hav har också fått i uppdrag att re
dovisa hur andra EUländer tillämpar 
KMVklassningen.

Definitionen av samhällsnyttig verk
samhet berör inte bara vattenkraft utan 
även hamnar och markavvattning från 
i första hand jordbruket.
Göran Berglund 010-184 42 83
goran.berglund@landlantbruk.se

VATTENKRAFT. Johan Hillström, ordförande i Västsvensk Vattenkraftsförening, är orolig för att politikerna är för otydliga  
i förhållande till de myndigheter som håller i miljöanpassningen av vattenkraften.  FOTO: GÖRAN BERGLUND OCH TORBJÖRN ESPING

FAKTA: 1 800 kraftverk ingår i den nationella planen
■■ Cirka 1 800 vattenkraftverk och 600 
regleringsdammar har fått ingå i den 
nationella planen. De kommer där-
med att kunna drivas vidare i väntan 
på att miljöprövning sker i det aktu-

ella avrinningsområdet.
■■ Genom att finnas med i Nappen har 
vattenkraftsägaren möjlighet att 
få bidrag ur den nationella fonden, 
finansierad av de stora kraftbolagen, 

på 85 procent av kostnaderna.
■■ Prövningen kommer att starta tidi-
gast 2021 och det beräknas ta minst 
20 år innan alla anläggningar har 
miljöprövats.

Planen för miljöanpassningen snart klar
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