
Svensk Energi kritiserar förslag
(ERA 2013-10-01) Svensk vattenkraft är för viktig för att slarvas bort. Det 
säger Svensk Energi i en kritisk kommentar till förslagen från utredningen 
om vattenverksamhet.

Vattenverksamhetsutredningen presenterar idag sitt delbetänkande. 

Utredningens huvudsyfte är att på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt 
säkerställa att vattenverksamheter bedrivs i överensstämmelse med 
miljöbalkens hänsynsregler och EU-rättsliga krav. Förslagen som redovisas 
kommer att minska den CO2-fria elproduktionen, vilket kommer att äventyra
Sveriges förnybarhetsmål. 

Kjell Jansson, vd på Svensk Energi, kommenterar: 

– I delbetänkandet föreslås en lagregel som öppnar upp för en fullständig ny
prövning av i princip hela den svenska vattenkraften. Vi anser att det saknas
en genomgripande analys av förslagets påverkan på statsbudgeten, 
kommunala budgetar, näringslivets konkurrenskraft och 
vattenkraftproducenterna samt elpriset. Det är av största vikt att dessa 
frågor utreds före vidare beredning. 

Utredningen säger vidare att det ska vara verksamhetens bristande 
överensstämmelse med miljöbalken och EU-rätt som ska ligga till grund för 
behovet av en ny prövning. Kjell Jansson igen: 

– Vi kan konstatera att lagförslaget inte säkerställer att en ny prövning 
grundas på miljömässiga behov, vilket utredningen på flera ställen anger 
som anledning till ny prövning. Vattenkraftens miljöfrågor är dessutom ett 
område som branschen under lång tid arbetat med och kontinuerligt 
utvecklar. Vikten av biologisk mångfald är en stor och viktig fråga i 
omvärlden – så också för våra svenska vattenkraftproducenter. 

Redan idag finns ett system där samhället när som helst kan begära 
omprövning av villkoren i ett tillstånd. Svensk Energi anser att nuvarande 
system mycket väl kan utvecklas och samtidigt tillgodose utredningens 
huvudsyfte. Svensk Energi anser att det går att förena ökade krav på 
biologisk mångfald med att värna vattenkraftens produktionsförmåga och 
dess bidrag till den svenska koldioxidsnåla elproduktionen. Vattenkraftens 
ökade betydelse för att balansera en allt större andel sol- och vindel får 
heller inte glömmas bort. 

Läs utredningen här: 
http://www.regeringen.se/sb/d/16982/a/225262 
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