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RH-Kraft har tagit del av förslaget till lagändring samt övrigt material i Promemorian och yrkar att
förslaget avstyrks i sin helhet.
Förslaget till lagändring är svårtolkat och inte rättssäkert. Det är ett hot mot äganderätten,
demokratin och saknar stöd hos befolkningen omkring våra vattendrag i södra och mellersta Sverige.
Förslaget strider gravt mot fyra grundbultar i lagstiftning för ett demokratiskt rättssamhälle, förutsägbarhet - rättssäkerhet - likabehandling - objektivitet.
RH-Kraft uppmanar miljö- och energidepartementet att sluta konstruera allehanda kryptiska juridiska
formuleringar för att sänka den småskaliga vattenkraften. Från politiskt håll (både Svenskt och EU)
har genom tillkännagivande deklarerats att den småskaliga vattenkraften ska kunna vara kvar. Då har
miljö- och energidepartementet att förhålla sig därefter
Energiöverenskommelsen förespråkar förenklingar vid tillståndsansökningar av befintliga
anläggningar och att verksamhetsutövaren inte ska drabbas av orimliga kostnader. Detta uppfylls
inte.
Verksamhetsutövare med äldre tillstånd, troligtvis före 1918, men helt säkert före 1880 kan inte få
tillstånd till fortsatt verksamhet. Detta resulterar i massutrivning av kraftverk. Alltså måste äldre
rättigheter återfå den rättskraft de alltid haft. Alla anläggningar med äldre tillstånd måste anses
lagligt tillkomna. En övergångsbestämmelse i likhet med de som funnits med i de tidigare
vattenlagarna måste införas.
Alla vattenförekomster med vattenkraftverk ska alltid klassas som kraftigt modifierade (KMV) vilket
är fullt möjligt enligt EU:s vattendirektiv. Det skall räcka med att god ekologisk potential uppnås. Om
vattenförekomsten inte är KMV-klassad och kraftverksägaren gör alla miljöåtgärder som är möjliga så
uppnås ändå inte god ekologisk status, och då måste kraftverket rivas ut, vilket är helt absurt.
Ingen konsekvensanalys för verksamhetsutövaren har gjorts, vilket är helt oacceptabel.
Förslaget är ett brutalt övergrepp på den grundlagsskyddade äganderätten och måste avstyrkas i
sin helhet.
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