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Sollefteå kommuns yttrande över remissen förslag ändrade
bestämmelser vattenmiljö och vattenkraft
Allmänna synpunkter
Sollefteå kommun ser det som positivt att en nationell helhetssyn ska anges som grund för
de prövningar och omprövningar som behöver göras för att produktionen av vattenkraftsel
ska förses med moderna miljövillkor.
Ämnesområdet är svårt, komplext och delvis även kontroversiellt. Det framgår inte tydligt
i promemorian hur elproduktionsförluster ska ställas mot miljönyttan. I sakens natur ligger
att det knappast går att ange någon entydig formel för detta, men det är viktigt att den
nationella planen ställer upp en rimlig målbild över vad som är möjligt att kräva för att
uppnå en balans mellan elproduktion och förbättring av den ekologiska statusen.
Kommentarer till vissa avsnitt
Avsnitt 10.2 Nationell plan för moderna miljövillkor. Planen föreslås i promemorian tas
fram av Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyndighet och Affärsverket svenska
kraftnät i samverkan med ett antal andra statliga myndigheter och länsstyrelserna. Eftersom
vattenmiljön och dess status i hög grad har lokal betydelse särskilt i de kommuner där
vattenkraften byggts ut borde den kommunala nivån finnas med i arbetet med framtagandet
av planen. T ex med någon eller några representanter för de större vattenkraftkommunerna
som ju också har lång erfarenhet av den aktuella problematiken. Såsom varande Sveriges
näst största vattenkraftkommun vore det naturligt för Sollefteå kommun att delta.
Avsnitt 10.4 Omprövning för moderna miljövillkor. Det för den nationella planen centrala
begreppet moderna miljövillkor är i promemorian relativt allmänt beskrivet. Det bör
förtydligas att dessa miljövillkor utgår från de förordningar som är relevanta inom
vattenförvaltningen i Sverige för att uppnå EU:s ställda miljökrav och de huvudregler som
återfinns i miljöbalkens första och andra kapitel.
Avsnitt 10.8. Vattenkraftsbranschen förutsätts i promemorian fullt ut finansiera de
kostnader som uppkommer, för till exempel omprövning av vattenverksamheter som gör
att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter. För detta
ändamål ska inrättas en fond med branschgemensam finansiering. En fondlösning sådan
den håller på att utformas i samtal mellan intressenterna förutsätter att de synpunkter som
överenskommits i dialog mellan myndigheter och branschföreträdare implementeras i
lagstiftningen på berörda områden. Det innebär bl a att den nationella avvägningsplan som
ska tas fram ges tydlig rättslig relevans och inrymmer överenskomna målsättningar i
avvägningen mellan energimål och miljömål.
Samtidigt är det viktigt att den planen blir adaptiv, så att nya landvinningar både inom
elsystemteknik och miljöskyddsåtgärder kan implementeras löpande. Det är också viktigt
att det säkerställs att myndigheter och domstolar ges tillräckliga resurser för att prövningen
av åtgärder i de enskilda verksamheterna ska medge en effektiv och adaptiv
miljöbalksprövning.
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Övrigt
Kommunen vill i sammanhanget understryka angelägenheten av att nuvarande system med
bygdeavgiftsmedel bibehålls. Även om dessa medel är förhållandevis begränsade fyller de
ändå en viktig roll för stimulans av olika utvecklingsinsatser på lokal nivå i de bygder som
påverkas av vattenkraftens utbyggnad.

