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Yttrande angående remiss om paus av omprövning av 

moderna miljövillkor 

Länsstyrelsen Kalmar län tillika Vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt (nedan 

Vattenmyndigheten) har tagit emot Miljödepartementets begäran om yttrande angående 

remiss avseende paus av omprövning för moderna miljövillkor, ert diarienummer 

M2022/02251. 

Vattenmyndigheten har inget att erinra mot att omprövningen pausas på föreslaget sätt, men 

kan inte överblicka konsekvenserna för arbetet med revidering av miljökvalitetsnormer då det 

inte framgår av handlingarna vad pausen ska omfatta och vilka analyser som ska göras. 

Vattenmyndigheten yttrar sig särskilt om nedanstående delar i bilaga 1 promemorian. 

 

Skälen för förslaget 

Mot bakgrund av den förändrade situationen på elmarknaden och behovet av att säkra ett robust 

energisystem som förmår att snabbt svara upp mot förändrade behov behöver effekterna av hittills 

genomförda omprövningar kartläggas och behov av ändringar av nuvarande system för prövning av 

moderna miljövillkor ses över. Omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften föreslås pausas för att 

medge tid för sådan analys och översyn, samt för genomförandet av de förändringar av systemet som 

analysen kan komma att leda till. 

Den förändrade situationen på elmarknaden går inte att koppla till omprövningarna för att 

förse vattenkraften med moderna miljövillkor. De miljöåtgärder som prövningarna resulterar 

i kommer inte att påverka elproduktionen de närmaste åren. 

De omprövningar som genomförts hittills är begränsade i antal och omfattar mestadels 

småskalig vattenkraft, vilket medför att de inte kan anses vara representativa för hela 

prövningsomfattningen. De slutsatser som går att dra av dessa torde därför vara begränsade. 
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Konsekvenser för länsstyrelserna 
För att genomföra den nationella planen har länsstyrelserna byggt upp en stor organisation, rekryterat 

personal och upphandlat konsulter. Även om omprövningen pausas behöver länsstyrelsernas 

samverkansprocesser och framtagande av underlag och vattenmyndigheternas översyn av 

miljökvalitetsnormer fortgå. Förslaget att pausa omprövningarna medför mer tid för både 

samverkansprocessen och översynen av normerna innan ansökan för moderna miljövillkor senast ska 

lämnas in, vilket bedöms vara positivt för såväl länsstyrelserna som för övriga berörda aktörer. 

Vattenmyndigheten instämmer i bedömningen att pausen innebär mer tid för översynen av 

miljökvalitetsnormer och för samverkansprocessen. 

 

Konsekvenser för miljön 

Ett syfte med omprövningen för moderna miljövillkor är att förbättra förutsättningarna för Sverige att 

nå de miljökvalitetskrav som ramdirektivet för vatten ställer för vattenförekomster. Detsamma gäller 

Sveriges skyldigheter att nå kraven i art- och habitatdirektivet. Omprövningen förbättrar också 

förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. En konsekvens av 

förslaget att pausa omprövningen blir att även de miljöförbättrande åtgärder som följer av de enskilda 

prövningarna senareläggs. Utöver detta bedöms förslaget inte ha någon miljöpåverkan. 

Vattenmyndigheten har uppfattat att det fortsatta arbetet med NAP ska utredas under 

pausen. Vattenmyndigheten bedömer att det då är av stor betydelse att planeringsmålet 

rymmer de åtgärder som Natura 2000-lagstiftningen ställer krav på. En minskning av 

utrymmet för miljöåtgärder skulle försvåra uppnåendet av EU-åtagandena inom art- och 

habitatdirektivet och vattendirektivet samt de nationellt uppsatta miljömålen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten får inte leda till att strängare krav i annan EU-gemensam 

lagstiftning inte kan uppnås och planeringsmålet behöver därför spegla sådana krav. 

 

EU-rättsliga konsekvenser 

EU-kommissionen har inom ramen för ett s.k. överträdelseärende (överträdelsenummer 2007/2239) 

kritiserat Sverige för att inte säkerställa att befintliga vattenkraftsanläggningar inte hindrade 

uppnåendet av miljömålen enligt ramdirektivet för vatten. Ärendet stängdes i anslutning till att 

Sverige införde bestämmelserna om omprövning av vattenkraftverk och dammar för att säkerställa att 

de drivs med stöd av moderna miljövillkor och inte lägger hinder i vägen för att följa ramdirektivet för 

vattens krav. De vattenkraftverk och dammar som innebär att Sverige inte lever upp till de krav som 

följer av ramdirektivet för vatten behöver åtgärdas. Att pausa prövningarna enligt den nationella 

planen kan således utgöra ett problem i förhållande till Sveriges EU-rättsliga åtaganden i den 

utsträckning en miljöanpassning inte kommer till stånd på annat sätt. 

Vattenmyndigheten ser positivt på att denna aspekt finns med i de analyser som ska göras 

under pausen, men vi kan inte överblicka vilka EU-rättsliga konsekvenser som pausen kan 

medföra eftersom vi inte vet vad pausen kommer resultera i. Vi vill dock anföra att det är 

viktigt att pausen inte förlängs utöver förslaget om ett år. 
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Beslut avseende detta yttrande har fattats av Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör för Södra 

Östersjöns vattendistrikt, efter föredragning av Anna Karlsson, samordnare. I ärendet har 

även Katrin Herrlin Sjöberg, samordnare, medverkat. 

 

 

IRENE BOHMAN 

Beslutande 

Anna Karlsson 

Föredragande 

 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 


