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Barsbro Kraft AB säger nej till förslaget till ny lagstiftning för vattenmiljö och vattenkraft.
Förslaget 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.

Vårt förslag som berör dammar och småskalig vattenkraft är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kammarkollegiet fråntas rätten att föra talan i prövningsmål om småskalig vattenkraft.
En myndighet som tar hand om alla tillstånd för vattenmiljö och vattenkraft.
Urminneshävd, privilegiebrev, häradsdomar och vattendomstolsdomar skall gälla som
tillstånd för småskalig vattenkraft och dammar.
Lagligförklaring för småskalig vattenkraft skall vara kvar.
Utbyggnadsförbudet skall undantas vid befintliga dammar med småskalig vattenkraft i
vattendrag med utbyggnadsförbud.
Fastighetsskatten skall tas bort från småskalig vattenkraft.
Ett vattenverksamhetstillstånd för småskalig vattenkraft och dammar, som har medgivits i
miljödomstol, skall inte kunna överklagas av annan statlig myndighet.
Kostnader för ansökan av tillstånd för småskalig vattenkraft, vad gäller arbetstid och
utredningar, skall myndigheterna stå för.
Miljöorganisationer, myndigheter och kommuner, som överklagar eller begär omprövning av
ett tillstånd om vattenverksamhet som berör småskalig vattenkraft, skall stå för alla
kostnader som överklagan eller omprövningen medför.
Vattenverksamhet, som inte skadar allmänna eller enskilda intressen, skall få göras utan
tillstånd.
Ett nytt tillstånd skall gälla tills vidare och skall inte omprövas utan anledning som är till stor
betydelse för samhället.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet, får inte tillgripas om det kan
äventyra verksamhetsutövarens överlevnad och ekonomi.

Konsekvens utredning
Lagförslaget är skrivet så att det kan användas för utrivning av alla dammbyggnader i små
vattendrag. Utrivning kan framtvingas utan att någon beskrivning av förändringarnas påverkan på
samhället behöver göras.
Varje lag som kan framtvinga en stor förändring av samhället måste innehålla krav på utredning av
förändringens konsekvenser. Konsekvensbeskrivning saknas i lagförslaget.

Bakgrund för småskalig vattenkraft
Kännetecknande för småskalig vattenkraft är att den framförallt finns i landskap med små
höjdskillnader och är utbyggd under flera hundra år.
Det flacka landskapet medför att också låga dammvallar påverkar stora ytor uppströms. Varje
fördämning har skapat inte bara en kvarndamm utan också en sjö. Det sjösystem som skapats är nu
en del av samhällets infrastruktur. Sjösystemen är i högsta grad Kraftigt modifierade vattendrag och
har nu en biologisk mångfald och en ekologisk status som utplånas om fördämningarna rivs ut.
Varje dammvall behövs för att systemet skall fungera. Utrivning orsakar störning av ekosystemen och
infrastrukturen uppströms och nedströms. Vattennivåer lämnas utom kontroll och kommer, även vid
normala nederbördsmängder, att variera mellan översvämning och torra åbottnar.
Kommande lagförslag för reglering av småskalig vattenkraft måste innehålla krav om
konsekvensbeskrivning
Varje myndighet som driver krav på tillståndssökande skall som underlag för tillståndskravet
presentera konsekvensbeskrivning av den utrivning som kan bli resultatet av krav på
tillståndsansökan.
Den konsekvensbeskrivning som myndigheten upprättar skall innehålla
Karta som visar det nya vattendraget med ytans normala utbredning och vattnets djup
Uppskattning av variationer i vattenflöde och ytor som kommer att översvämmas vid höga
flöden
• Påverkan på grundvattennivå
• Beräkning av konsekvens för bestånd av insjöfisk
• Beräkning av konsekvens för sjöfågel och rovfåglar som lever vid vatten
• Beskrivning av viken växtlighet som kommer att kolonisera de torrlagda sjöbottnarna
• Plan för hur ägande och ansvar för de torrlagda sjöbottnarna skall fördelas
• Inventering av de vattenverksamhetsföretag som påverkas och möjlighet till fortsatt
verksamhet
• Uppskattning av skadeståndskrav som kan resas med anledning av sänkta och oreglerade
vattennivåer
Konsekvensbeskrivningen skall gå på remiss till berörda kommuner.
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