Sid1(2)

*

”'Gå-”w

M

KAM

MAR

KO

LLEGI

ET

Dnr3.1-06384-2018

2018-10—26
YTTRANDE

ochenergidepartementet
Miljö—

Rättsavdelningen

Miljöprövningsenheten
10333Stockholm
m.registrator@regeringskansliet.se

avregeringsuppdraget
redovisning
Naturvårdsverkets
krav
utifrån
"Kategorisering avverksamheter ochåtgärder
dnrM2017/o3195/Me
på miljökonsekvensbeskrivning",
bland
vattenverksamheter,
förtalanfrämstiärendensom gäller
yttrandepå
därförsitt
koncentrerar
och dammar. Kollegiet
annat vattenkraftverk

Kammarkollegiet

detsom attde förslag
harförstått
Kammarkollegiet
om vattenverksamhet.
förslagen
och
vattenverksamhetinteremitterats
anmälningspliktig
som lämnas beträffande
därförinteska kommenteras.
från MKBframgårattkategorierna
iredovisningen
AV författningsförslagen
(20171966).
i 6 § miljöbedömningsförordningen
bilaga1 ska införas
direktivets

kommer vattenkraftverk,
(HaV)redovisning
Havs- ochvattenmyndighetens
Enligt
intelängreautomatisktbedömas som innebärandebetydande
förslaget,
enligt

förändringen
skulle kunna varaden största
(BMP) ochattdetta
miljöpåverkan
attdetär ovanligt
HaV angeri sinredovisning
jämförtmed dagensbestämmelser.
med olikatyperav ombyggnationer
och mer vanligt
med heltnya vattenkraftverk
vanligtatt
innebärattdetär relativt
Vilket
itillstånden,
av villkor
eller förändringar
ska innebära
ettvattenkraftverk
det skeren bedömning om en åtgärdsom gäller
BMP enligt miljöbedömningsförordningen.
men prövningar
är ovanliga,
Kammarkollegietinstämmer iattnya vattenkraftverk
Ettbra underlagi dessaärendenär av största
skerfortfarande.
av vattenkraftverk

skablisåbrasom
etc.
av Villkor
ochutformningen
viktförattbedömningarna
att
ochvattenkraft”
angesiprop. 2017/20181243 "Vattenmiljö
Samtidigt
möjligt.
och
ska utformasså attdetinteblironödigtadministrativt
prövningssystemet

deneftersträvade
till
iförhållande
fördenenskilde
betungande
ekonomiskt
andra
eller
Vattenverksamhetbeståendeiminikraftverk
miljönyttan.
medföraBMP (ochdärmed krävs en MKB)
bedöms emellertid
vattenkraftverk

enligt

ochHaVis argumentförattändrapå dettaårattdetär
nuvarandelagstiftning
ur ett
anser,
Kammarkollegiet
med heltnya vattenkraftverk.
ovanligt
bordeansesha så
ävenfortsättningsvis
attvattenkraftverk
miljöperspektiv,
attde medförBMP. Härigenomkan det
förmiljön
konsekvenser
allvarliga
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säkerställas
att dessavattenverksamheter
utredspå ett tillräckligt
antalet.

sättäven om de

är få till

Kammarkollegiet
föreslår
mot den angivna
bakgrunden
att ett tillägg
görs iförslaget
till
6 § miljöbedömningsförordningen
med den innebördenatt vattenverksamhet
med
minikraftverk
eller andra
vattenkraftverk
inkluderas.
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