BILAGA

Vårt dnr:
17/03627

Bilaga:
1

2017-07-03

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Sammanfattning av förslagen i Miljö- och
energidepartementets promemoria 2017-06-29
Den promemoria från Miljö- och energidepartementet som remitterades den 29 juni
innehåller förslag till regeländringar för att genomföra de vattenkraftsrelaterade
delarna av den energipolitiska överenskommelsen från 2016 och för att förändra det
svenska genomförandet av ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) mot bakgrund av
EU-kommissionens kritik mot Sverige.

Alla vattenverksamheter med koppling till produktion av vattenkraftsel ska förses
med, och upprätthålla, vad som kallas moderna miljövillkor. Dessa ska inte vara äldre
än 20 år, om inte annan tid anges i tillståndet. De moderna miljövillkoren ska uppnås
genom en ny omprövningsbestämmelse. De nya prövningarna ska ske utifrån en
nationell plan för moderna miljövillkor som ska göra avvägningar mellan tillgång till
vattenkraftsel, på nationell nivå, och behov av miljöförbättrande åtgärder. Planen ska
ange när olika verksamheter ska prövas och vilka som behöver prövas i ett
sammanhang.

Förslaget innebär även bl.a. att kravet på att en vattenverksamhet ska vara
samhällsekonomiskt motiverad (11 kap. 6 § miljöbalken) tas bort och att möjligheten
till viss lagligförklaring av vattenkraftverk och dammar för vattenkraft tas bort.

Regeln vid prövning av såväl miljöfarlig verksamhet som vattenverksamhet ändras så
att huvudregeln blir att vid ändring av en verksamhet ska alla miljöeffekter prövas (16
kap. 2 §). Viss möjlighet till s.k. ändringstillstånd finns kvar.

I syfte att möta EU-kommissionens kritik mot det svenska genomförandet av
ramdirektivet för vatten och en dom från EU-domstolen 2015, den s.k. Weserdomen,
justeras 2 kap. 7 § i miljöbalken och föreslås en ny bestämmelse om
miljökvalitetsnormer i 5 kap. 3 § miljöbalken. Bestämmelsen innebär att en myndighet
och en kommun inte får tillåta att en verksamhet eller åtgärd påbörjas eller ändras på
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ett sätt som äventyrar möjligheterna att följa en miljökvalitetsnorm enligt 2 § eller
försämrar vattenmiljön i strid med en sådan norm.

Miljökvalitetsnormerna berör både vattenverksamheter (t.ex. infrastrukturprojekt)
miljöfarliga verksamheter (t.ex. avlopp) och detaljplaneläggning för åtgärder som kan
påverka miljökvalitetsnormerna för vatten, inklusive bostäder samt byggnader för
kommunal och landstingskommunal verksamhet.

Vad gäller behov av följdändringar i plan- och bygglagen drar promemorian slutsatsen
att sådana inte behövs.
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