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Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft.
Lagförslaget, förslag till miljö fond och BMT förslaget förkastas i sina helheter.
Motivering:
1. FN vill ha kvar vattenkraft av miljö skäl.
FN:s internationella klimatpanel, IPCC, som samlar världens ledande klimatexperter gjorde en samanställning av ett hundratal olika LCArapporter 2011 (livscykel, från byggnation till utrivning)
Hur många gram koldioxid (CO2/kWh) per producerad kilowattimme som genereras av olika energiformer sett ur ett LCA-perspektiv.
IPCC konstaterade:
Vattenkraft
4 gram CO2/kWh
Vindkraft
12 gram CO2/kWh
Kärnkraft
16 gram CO2/kWh
Solceller
46 gram CO2/kWh
Naturgas 469 gram CO2/kWh
Kolkraft 1001 gram CO2/kWh

2. EU vill hindra Sverige från utrivning av vattenkraften enligt.

– EU‐kommissionen vill inte att Sverige stänger ner den småskaliga vattenkraften eller river mindre
dammar för att uppnå god ekologisk status, säger Enrico Brivio.
– Vad EU:s ramdirektiv för vatten istället ber om är att det sker en korrekt planering, där man tar
hänsyn till vattenkvalitén, vid projektering av vattenkraft eller mindre dammar, fortsätter han.
Enrico Brivio är EU‐kommissionens talesperson i miljöfrågor. Han använder alltså ordet projektering.
Av skrivningen i övrigt framgår att det handlar om prövning av nyetableringar av exempelvis
infrastruktur och vattenkraft. Inte äldre anläggningar.
3. Riksdagen har en Energiöverenskommelse som bör förhindra utrivning:
4. Regeringen med S i spetsen:

”Det kan givetvis inte komma i fråga att i samband med miljöbalkens ikraftträdande generellt upphäva alla tillstånd och
liknande godkännanden i enskilda ärenden som har meddelats med stöd av nuvarande lagar. Besluten bör i stället förbli
gällande även sedan miljöbalken har trätt i kraft. Tillståndsbesluten och andra beslut skall anses vara meddelade med stöd av
motsvarande bestämmelser i miljöbalken.”
5. Retroaktiv lagstiftning:
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