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§ 254

Yttrande över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för
vattenmiljö och vattenkraft
Ks/2017:292 370
Sammanfattning
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att senast den 2 oktober 2017 lämna
synpunkter på remiss över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för
vattenmiljö och vattenkraft.
Beslutsunderlag
Miljö- och energidepartementets remiss 2017-06-29
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-08-17 § 203 med tillhörande
tjänsteskrivelse
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2017-08-24 § 389 med tillhörande handlingar
Tekniska nämndens beslut 2017-09-12 § 209 med tillhörande handlingar
Statskontorets tjänsteskrivelse 2017-09-14 med tillhörande bilaga
Kommunalrådsyttranden enligt nedan
Majoritetsrådets förslag
Kommunalrådet Peter Jutterström (M) överlämnar upprättat förslag till
kommunens yttrande. Kommunalrådets förslag till kommunstyrelsens beslut:
 Yttrande över promemorian ”Vattenmiljö och vattenkraft” överlämnas till
Miljö- och energidepartementet enligt kommunalrådet Peter Jutterströms
(M) upprättade förslag.
Oppositionsrådets förslag
Kommunalrådet Mona Forsberg (S) instämmer.
KOMMUNSTYRELSENS BEHANDLING 2017-09-27
Yrkanden
Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Vidare yrkar kommunalrådet Ann-Marie Nilsson (C) med instämmande av
Staffan Eklöf (SD) följande tillägg i upprättat förslag till kommunens yttrande:
 Särskild hänsyn tas till kostnader vid omprövning av gamla tillstånd för
små anläggningar.
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla kommunalrådens samstämmiga förslag
d.v.s. kommunalrådet Peter Jutterströms (M) förslag.
Kommunstyrelsen beslutar härefter att bifalla kommunalrådet Ann-Marie
Nilssons (C) tilläggsyrkande i vilket Staffan Eklöf (SD) instämt.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har alltså beslutat följande:
 Yttrande över promemorian ”Vattenmiljö och vattenkraft” överlämnas till
Miljö- och energidepartementet enligt kommunalrådet Peter
Jutterströms (M) upprättade förslag med följande tillägg:
 Särskild hänsyn tas till kostnader vid omprövning av gamla tillstånd
för små anläggningar.

Beslutet expedieras till:
Miljö- och energidepartementet
Mhn
Stbn
Tn
Vattensamordnaren
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Miljö-och energidepartementet

Yttrande över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för
vattenmiljö och vattenkraft
Jönköpings kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss över
promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och
vattenkraft.

Jönköpings kommun ställer sig positiv till förslagen i promemorian som avser
omprövning av gamla tillstånd avseende vattenkraft. Förslaget går i linje med vad
Jönköpings kommun sedan lång tid tillbaka tillskrivit regeringen avseende
vattendomen för Vättern som beslutades år 1958. Jönköpings kommun har sedan
år 1999 även tillskrivit kammarkollegiet flertalet gånger avseende den gällande
domen med önskan om att ansöka om omprövning av densamma. I och med den
kunskap som Jönköpings kommun sedan flertalet år tillbaka inhämtat avseende
Vätterns tippning och klimatförändringarna har kommunen önskat ompröva
domen. Domen är inte tidsbegränsad och ingen omprövning av domen har skett.
Kammarkollegiet är den myndighet som skulle driva större ärenden av mer
nationell betydelse men pga. avsaknad av pengar i budgeten har de avstått detta.
Kommunen tolkar promemorian som aft det är fokus på vattenkraft.
Jönköpings kommun ställer sig frågande till om det har beaktats att föreslagna
ändringar i miljöbalken kan få orimliga konsekvenser för vattenverksamhet som
betecknas miljöfarlig verksamhet såsom t ex avloppsreningsverk och
dagvattenhantering Miljö- och energidepartementet måste klargöra om endast
vattenkraft och annan vattem'eglerande verksamhet avses. Om så är fallet måste
det tydligt framgå i lagtexten. Enligt kommunens uppfattning belyser inte
konsekvensutredningen följderna för miljöfarlig verksamhet utan den är speciellt
inriktad på vattenkraft vilket gör den klart bristfällig om mer än vattenkraft och
annan vattenreglerande verksamhet omfattas av promemorian.
Den föreslagna stoppregeln i 5 kap. 3 § milj öbalken innebär en över
implementering av EU:s krav om att Sverige ska tillämpa God ekologisk status
och ramdirektivets undantag i enskilda fall. Undantagen går sällan att tillämpa på
vatten- och avloppsverksamheter. Stoppregeln får då orimliga konsekvenser för
vatten- och avloppsverksamheter. Följden av förslaget blir således att utbyggnad
av t ex reningsverk hindras och därmed hindras också bostadsbyggande. I vissa
områden i landet riskerar milj ökvalitetsnormer och annan lagstiftning att inte
kunna följas när befolkningen ökar
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Fragmentering av vattendrag, bl.a. genom anläggande av kraftverks- och
regleringsdammar, och utraderande av landbiotoper genom överdämning samt
torrläggning av forsar och strömfåror har stor påverkan på den fysiska miljön och
på berörda ekosystem i sjöar och rinnande vatten inom avrinningsområdet. Även
enstaka hinder i ett system kan förändra hela systemets struktur och funktion med
risk för att vissa arter helt slås ut. Fysisk påverkan har av vattenmyndigheterna
identifierats som en av de största anledningarna till att man i dag inte uppfyller de
kvalitetskrav om god ekologisk status och god ekologisk potential som gäller
enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmilj ön.
Avslutningsvis anser Jönköpings kommun att i den kommande nationella
handlingsplanen bör hänsyn tas till såväl kulturmiljö som administrativ tyngd och
kostnader.
Med hänvisning till ovanstående lämnar Jönköping kommun följande synpunkter:
-

-

-

-

-

-

Jönköpings kommun ställer sig positiv till förslagen i promemorian som avser
omprövning av gamla tillstånd avseende vattenkraft
Jönköpings kommun ställer sig starkt kritisk till att förslaget skulle gälla all
typ av vattenverksamhet. Förslaget anses positivt så länge det avser vattenkraft
och annan vattemeglerande verksamhet. Avser föreslagna ändringar i
milj öbalken all milj öfarligt verksamhet får det orimliga konsekvenser för
infrastruktur såsom avloppsverksamheter. Jönköpings kommun avstyrker ett
sådant förslag.
Föreslagna lagändringar, med avseende på vattenkraft och vattenreglerande
verksamhet, kommer förenkla och snabba upp arbetet med att nå fastställda
milj ökvalitetsnormer för vatten.
Ett framtagande av en nationell plan för hanteringsordning av förekommande
vattenverksamheter kommer ge en tydlig vägledning och tidsplan för både
verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet.
Det finns en rad värdefulla kulturmiljöer, en del grundläggande på urminnes
hävd, som är högst angelägna att bevara för att visa och öka kunskapen om
vattenkraftens betydelse genom historien. Anpassningar till vattenlevande
organismer, vandringsvägar, ekologiskt funktionella strandzoner etc är dock
möjliga att genomföra och bör göras även på dessa platser.
Särskild hänsyn tas till kostnader vid omprövning av gamla tillstånd för små
anläggningar.

JÖNKÖPINGS QMMUN

(

7:

Ånn-Ivlarie Nilsson

Ulf Frans son

Kommunstyrelsens ordförande

Tf stadsdirektör

