2014-10-14 13:16 CEST

HaV-yttrande: "Många bra förslag - men
fiskeavgifter måste utredas mer"
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu yttrat sig över
vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande ”I vått och torrt - förslag till
ändrade vattenrättsliga regler, SOU 2014:35”.
- I stort är vi positiva till utredningens förslag och menar att de behövs för att
kunna ställa nödvändiga miljökrav på landets vattenverksamheter, säger
Anders Skarstedt, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn.
Många av Sveriges vattenverksamheter som vattenkraftverk, dammar och
bortledning av vatten är uppförda eller drivs med tillstånd som gavs med
stöd av äldre lagstiftning. Därför beslutade regeringen i april 2012 att
miljöbalkens regler om vattenverksamheter och vattenanläggningar behövde
ses över. Utredaren Henrik Löv fick i uppdrag att utreda hur vi säkrar att alla
tillståndspliktiga vattenverksamheter lever upp till moderna miljökrav
samtidigt som svensk vattenkraftproduktion kan utvecklas och stärkas.
Förra hösten kom delbetänkandet ”Ny tid ny prövning - förslag till ändrade
vattenrättsliga regler, SOU 2013:69” som bland annat föreslår att all
vattenkraft ska prövas enligt miljöbalken, även sådana som har tillstånd
enligt äldre lagstiftning, privilegiebrev eller så kallad urminnes hävd. I juni
överlämnades slutbetänkandet till miljöminister Lena Ek.
- Utredningen föreslår flera förändringar i bestämmelserna för
vattenverksamheter, vilka innebär en anpassning till de krav som i dag gäller
för miljöfarlig verksamhet. Detta tycker vi är väldigt bra eftersom till exempel
vattenkraft har stor påverkan på våra vattenmiljöer, säger Anders Skarstedt.
- De föreslagna förändringarna skapar förutsättningar för att nya och

befintliga vattenverksamheter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ska
kunna anpassas till miljöbalkens krav.
På några punkter har dock HaV en annan uppfattning om vad som bör göras,
bland annat när det gäller de så kallade fiskeavgifterna. Domstolen kan i dag
ålägga vattenverksamheter sådana avgifter och pengarna används för att
återställa skadade vattenmiljöer. Utredningen föreslår att fiskeavgifterna
avskaffas. Istället ska domstolarna besluta om kompensationsåtgärder enligt
16 kap 9 § i miljöbalken för att kompensera skadan på vattenmiljön.
- Vi vill att användningen av fiskeavgifterna utreds bättre innan de tas bort.
Vi menar att det fortfarande finns ett berättigande för dessa, i alla fall under
en övergångsperiod, säger Anders Skarstedt.
- Vi vill också ha en översyn av kompensationsåtgärderna enligt 16 kap 9 § i
miljöbalken eftersom vi är tveksamma till hur effektiva dessa är. Vi har inte
sett så många exempel på att dessa fungerar i praktiken och praxis är väldigt
begränsad..
HaV tillstyrker också utredningens förslag om ändringar i bestämmelserna
om omprövning. Myndigheten anser inte att de föreslagna förändringarna i
omprövningsbestämmelserna kan ses som ett alternativ till förslaget till
nyprövning i SOU 2013:69.
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För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson Anders Skarstedt, utredare, enheten för miljöprövning och
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Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag
till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men
hänvisa alltid till HaV.
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