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SUNNE KOMMUN
Där Opp, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 13:40-

Plats och tid

Paragraf

13:50
186
Gunilla Ingemyr (C), ordförande
Henrik Frykberger (M)
Tobias Eriksson (S), vice ordförande
Agneta Carlsson (S)

Beslutande

Björn Gillberg (HS)

Berit Westergren, kommunchef

Övriga närvarande

Gunilla Nyström, sekreterare
Anders Olsson, verksamhetschef samhällsbyggnad och säkerhet, § 186

Utses att justera

Björn Gillberg

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2017-10-10, omedelbar justering
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Sekreterare

Ogilla Nyström
Ordförande

Gj^iilla Ingemar //
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Justerare

Björri Gillberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Allmänna utskottet, § 186

Sammanträdesdatum

2017-10-10

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-10

Datum då anslaget tas ned

2017-11-01

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten
Underskrift

'Cl

Giöiilla Nyström
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2017-10-10

Au § 186

Remiss av promemoria med förslag till ändrade
bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft
Dm-KS2017/505/06
Allmänna utskottets beslut
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse godkänns som kommunens yttrande
på Miljö- och energidepartementets promemoria.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och energidepartementet har för yttrande översänt en remiss med
förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft. Remissen

innehåller förslag till regeländringar för att genomföra delar av den
energipolitiska överenskommelsen från 2016 och för att förändra det
svenska genomförandet av ramdirektivet för vatten.
Ett förslag är att alla vattenkraftsverk ska förses med moderna miljövillkor.
Omprövning ska ske enligt en nationell plan. Branschen ska fullt ut
finansiera kostnaderna för arbetet. Vidare föreslås en stoppregel införas.
Kommunstyrelsen beslöt 2017-09-19 uppdra till allmänna utskottet att
godkänna Sunne kommuns remissvar som upprättas i samråd med
verksamhetschef Anders Olsson

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-02
SKLs sammanfattning 2017-07-03

Beslutet skickas till:
Miljö- och energidepartementet
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2017-10-02
SUNNEKOMMUN
Allmänna utskottet

Remiss av promemoria med förslag till ändrade
bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft
KS2017/505/06
Förslag till beslut
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse godkänns som kommunens svar på
Miljö- och energidepartementets promemoria.

Sammanfattning av ärendet
Miljö- och energidepartementet har för yttrande översänt en remiss med
förslag till ändrade bestämmelser for vattenmiljö och vattenkraft. Remissen
innehåller förslag till regeländringar för att genomföra delar av den

energipolitiska överenskommelsen från 2016 och för att förändra det
svenska genomförandet av ramdirektivet för vatten.
Ett förslag är att alla vattenkraftsverk ska förses med moderna miljövillkor.
Omprövning ska ske enligt en nationell plan. Branschen ska fullt ut
finansiera kostnaderna för arbetet. Vidare föreslås en stoppregel införas.

Utredning av ärendet
Alla vattenverksamheter med koppling till produktion av vattenkraftsel ska
förses med moderna miljövillkor. Det innebär att villkoren inte får vara

äldre än 20 år. Det medför att de flesta av Sveriges ca 2000
vattenkraftsverk kommer att behöva omprövas. Omprövning av
verksamheten ska ske i en ordning som bestäms i en nationell plan som

bygger på största möjliga nytta för vattenmiljön med minsta möjliga
negativa inverkan på nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.
Verksamhetsutövaren ansvarar för att omprövning sker och för kostnader
förknippade med omprövningen. Vattenkraftsbranschen kommer att inrätta
en fond där verksamhetsutövaren kommer kunna ansöka om ersättning för
prövningskostnader, miljöåtgärder och produktionsbortfall. Den enskilde
verksamhetsutö våren får dock stå för en självrisk motsvarande 15%.
Vid omprövning av en verksamhet föreslås att prövningen som huvudregel
ska omfatta hela verksamheten.
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En myndighet eller kommun får inte tillåta att en verksamhet eller åtgärd

påböijas om det äventyrar möjligheten att följa en miljökvalitetsnorm för
vatten eller försämrar vattenmiljön (stoppregeln).
Det kommer bli möjligt för exempelvis en kommun att ge undantag från
stoppregeln. Kommuners beslut om undantag ska då överprövas av den
länsstyrelse som också är vattenmyndighet.
Sunne kommun tillstyrker att:
• En nationell plan för moderna milj övillkor upprättas.
• Natur- och kulturvärden ska vägas in i arbetet med den nationella
planen och vid tillståndsgivning. Dessa frågor måste ges tyngd för att
hindra att åtgärder som exempelvis rivning av dammar medför förlust
av natur- och kulturvärden som bildats med åren.
• Den branschgemensamma fonden inrättas, förutsatt att den även
omfattar småskaliga kraftverk och dammar.
Sunne kommun avstyrker att:

• Stoppregeln i 5 kap 3 § miljöbalken införs. Den föreslagna regleringen
får effekter på alla miljöfarliga verksamheten, vilket inte på ett tydligt
sätt framgår i utredningen och heller inte har konsekvensutretts. Den
kommer exempelvis att gälla för VA-verksamheter och vid
detalj planering och riskerar försvåra, fördyra och i vissa fall
omöjliggöra projekt. Förslaget måste omarbetas och genomarbetas

innan det kan tillåtas ligga till grund för en lagändring
• Laglighetsförklaringen tas bort. Den behöver finnas kvar åtminstone
under en övergångsperiod för att underlätta för äldre små anläggningar

att till rimlig kostnad få en anläggning legaliserad för att i ett senare
steg gå vidare med tillstånd/villkor
• Enskilda sakägares kostnader vid en prövning inte längre ska bekostas
av verksamhetsutövaren. Den regel som finns sedan länge innebär att
exploatören ersätter de exploaterades kostnader, något som ur
rättssäkerhetssynpunkt är mycket viktigt. Denna regel bör kvarstå.
• Den länsstyrelse som också är vattenmyndighet ska kunna öveipröva
en kommuns beslut om undantag från stoppregeln. Det innebär en
omotiverad inskränkning i det kommunala självstyret.
Något som saknas i utredningen är konkreta förslag beträffande en

förenklad och kostnadsmässigt rimlig tillståndsprövning av småskaliga
anläggningar och äldre dammar. Prövningen måste kunna vara flexibel och
anpassas till dessa små verksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-02
SKLs sammanfqttning 2017-07-03
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Berit Westergren/ / Anders Olsson
Kommunchef ' '' Verksamhetschef

Beslutet skickas till: Miljö- och energidepartementet

