Vattendelegationen Norra
Östersjön
Sammanträde via Skype/telefon den 20
april angående samrådsunderlag för
KMV vattenkraft
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b) Förtydliganden i samrådsunderlagen
c) Kompletteringar/revideringar

3. Förslag till ställningstagande
4. Uppföljningsfrågor

1. Inkomna synpunkter
• Klas Lundberg
– Samrådsmaterialet har inte, i tillräcklig omfattning, kunnat baseras på den
nationella prövningsplanen i det kommande lagförslaget eller på de nya
vägledningar och föreskrifter som lagförslaget förväntas leda till.

– Det finns felaktiga hänvisningar i rapporten gällande innehållet i den nationella
strategin.
– I rapporten finns vilseledande text rörande hur stor den egentliga
produktionsförlusten (i TWh) verkligen kan bli då det finns otydligheter rörande
KMV och ”samtliga vattenförekomster som berörs av vattenkraften”
– Uppenbar risk att samrådsunderlaget och dess åtgärder inte ligger i linje med
det som uttryckts i Energiöverenskommelsen och de processer som pågår
kring ny lagstiftning och myndighetsuppdrag.

• Petter Ström
– Instämmer med Klas synpunkter

1. Inkomna synpunkter
• Lennart Gladh
– Kritiserar den nationella strategin, som inte beaktar miljöintressena
tillräckligt och inte inkluderar behovet av icke produktionspåverkande
åtgärder, t.ex. i biflöden
– Menar att åtgärdsfonden är underdimensionerad och inte bygger på PPP
då det endast är det 8 stora bolagen som bidrar och sänkt fastighetsskatt
som finansierar (finansieras i sin tur på skattekollektivet genom höjd
energiskatt)

2a. Dialog med ME-dep
• Ingen förlängd tidsfrist att vänta
• Viktigt hålla tidplan så att beslut 2021 samt
rapportering till EU 2022 genomförs i tid
• Orimligt invänta helheten för KMV innan beslut.
Bättre ta successiva beslut

• Tillämpning av KMV och undantag ”fullt ut”
innebär inte att all vattenkraft initialt ska klassas
som KMV

2a. Dialog med HaV
• Vill helst avvakta och invänta uppdrag från regeringen för att
revidera föreskrifter och vägledningar
• Förståelse för att VM vill gå på samråd om KMV vattenkraft
enligt plan men efterlyser förtydliganden i underlagen hur
”helheten” för vattenkraften kommer att hanteras
• Helheten inkluderar analys av hur tillkommande åtgärder för
småskalig vattenkraft kommer att påverka elproduktion och
reglerförmåga
• Helheten inkluderar också strategi för att se över möjligheter
klassa ytterligare vattenförekomster som KMV (pågående
regeringsuppdrag)

2b. Förtydliganden inför samråd
• hur åtgärder vid småskalig vattenkraft kommer att påverka
elproduktion och reglerförmåga för att i varje fall ge en
grov helhetsbild att ställa i relation till planeringsmålet i
den nationella strategin,
• att möjligheter att klassa ytterligare vattenförekomster som
KMV hanteras inom ramen för vattenmyndigheternas
pågående regeringsuppdrag
• metodiken för hur sänkta kvalitetskrav, dvs undantag från
god ekologisk potential har tillämpats

2c. Kompletteringar/revideringar
•

Fullt ut tillämpa att det räcker med ett vattenflöde på 5 m3/s i fiskvägar så
vida totala vattenföringen inter understiger 5m3/s. Då ska 5% av MQ
tillämpas. Minskar påverkan på produktionen ytterligare (ca 0,2 TWh
mindre)

•

Missiv tas fram som sammanfattar och förtydligar hur vattenkraften
kommer att hanteras som helhet

•

Skriftlig återkoppling på inskickade synpunkter ”av större” vikt från
delegater

•

Delegationen ges möjlighet läsa och kommentera missivet samt om
möjligt de kompletterade och uppdaterade delarna av
samrådsunderlaget. Dock handlar det om mycket begränsat tidsfönster
(1-3 dagar)

3. Förslag till ställningstagande
• Vattenmyndigheten går ut på samråd under perioden 2 maj
till 15 september 2018 med förslag på miljökvalitetsnormer
för vattenförekomster klassade som kraftigt modifierade
(KMV) med avseende på vattenkraft.
• Vattenmyndigheten kommer dock i samband med samrådet
att informera om eventuella förändringar som skulle kunna
föranledas av ett kommande regeringsbeslut med anledning
av propositionen Vattenmiljö och vattenkraft.

3. Uppföljningsfrågor
• Skriftlig återkoppling på inskickade synpunkter ”av större”
vikt från delegater,

• Delegationen ges möjlighet läsa och kommentera missivet
(25 april?) samt om möjligt de kompletterade och
uppdaterade delarna av samrådsunderlaget.
• Mer?

