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Uppdrag 
Vid gruppens första möte bedömdes följande frågeställningar ligga inom gruppens fokusområde.  

• Vad ingår i samverkan och i vilken ordning ska detta ske?  

• Vad omfattar omprövningen? 

• Intressen som kulturmiljö, rennäring, fiske 

• Vad ska ansökan innehålla?  

 

Avgränsningar/prioriteringar 
Vid en närmare genomgång av underlaget för samverkan kunde konstateras att HaV fortfarande 

arbetar på sin vägledning om hur samverkansprocessen ska gå till. Gruppen bedömde det inte 

lämpligt att analysera/kommentera samverkansprocessen innan detta dokument är färdigställt. Alla 

åtgärder som kopplades till samverkansprocessen avvaktades det således med. 

Frågan om omprövningens omfattning är en komplex fråga som i slutändan kommer att definieras av 

domstol. Man kan räkna med att alla typer av sakägare kommer att försöka göra sin röst hörda i de 

inledande processerna till dess det utvecklas praxis på området. Gruppen kan således göra 

bedömningar av hur olika frågor torde komma att hanteras men bedömningarna präglas av en hög 

grad av osäkerhet. 

Omprövningens omfattning- vilka villkor kan komma att omprövas? 
Utgångspunkten för omprövningsförfarandet är att domstolen ska förordna om moderna miljövillkor 

enligt MB 24:10 och 11:27. Det finns således ingen avsikt att ompröva hela verksamhetens tillstånd 

utan de utdömda villkoren ska se till att miljöpåverkan av verksamheten begränsas. Det framgår även 

i MB 24:10 2 st att bestämmelser och villkor som innebär att verksamheten avsevärt försvåras bara 

får beslutas om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm eller någon annan bestämmelse som 

följer av Sveriges medlemskap i EU.  

Det är svårt att generellt skilja på vad som skulle utgöra tillstånd och vad som är villkor. Domarna har 

individuella skrivningar och i många fall har tillstånd och villkor vävts in i varandra och det går inte att 

i förväg göra någon tydlig kategorisering. Gruppens bedömning är således att det på förhand inte går 

att ange att någon typ av tillstånd/villkor som generellt skulle vara helt fredade i den kommande 

omprövningsprocessen. Det är dock sannolikt att verksamhetsutövare kan komma att argumentera i 

de enskilda prövning för att viss föreslagna bestämmelser inskränker verksamhetens tillstånd och 

inte bör bifallas. 



Av prop. Vattenmiljö och vattenkraft framgår att den nationella planen behöver ge vägledning för var 

produktion av vattenkraftsel har en så samhällsnyttig betydelse att det bör inverka på de miljökrav 

som ställs på berörda vatten och de verksamheter som påverkar vattnen så att resultatet av de 

individuella prövningarna sammantaget i ett nationellt perspektiv ger största möjliga nytta för 

tillgången till produktion av vattenkraftsel. Dock anges det att kan planen inte kan ersätta den 

individuella prövningen eftersom den kommer att ha fler aspekter att ta hänsyn till än de som planen 

fokuserar på. Som exempel ges bl a vattenkraftens klimatnytta, påverkan eller värde för kulturmiljön, 

landskapsbilden och inverkan i övrigt på omgivningen. Det betonas att det är först i den individuella 

prövningen som alla relevanta aspekter kan fakta kan väntas bli utredda. Det är i de enskilda 

prövningarna som villkoren bestäms för de enskilda verksamheterna beroende på deras påverkan på 

omgivningen. Det är i prövningen som avvägningar görs i förhållande till påverkan på riksintressen 

och lokal påverkan på natur- och kulturmiljön samt påverkan på andra enskilda intressen som kan 

påverkas av verksamheten. I den enskilda prövningen är den nationella helhetssynen i avvägningar 

mellan åtgärder för skydd för vattenmiljön och effektiv tillgång till produktion av vattenkraftsel bara 

en av flera aspekter. I propositionen framgår att ”Andra frågor av intresse för den enskilda 

prövningen, såsom regional eller lokal energiförsörjning, påverkan på kulturmiljöer eller ett 

försiktighetsmåtts påverkan på produktionen i förhållande till nyttan för den enskilde ska finnas med 

som centrala delar i alla prövningar, såväl omprövningar som prövningar för tillstånd”. 

 

Hur hanterar vi kulturmiljöfrågor i förhållande till NAP? 
Syftet med denna sammanställning är att belysa den juridiska reglering som finns avseende 

kulturmiljö och hur den är avsedd att tillämpas vid omprövningarna. Detta för att pilotprojektet ska 

bl a kunna ta ställning till vilka utredningar som eventuellt behöver genomföras i samband med 

pilotprojektet samt kommande samverkan. 

Nationell plan och förarbeten  
Av den nationella planen för omprövning av vattenkraften framgår att den inte behandlar övriga 

allmänna eller enskilda intressen, vilka ska beaktas i de enskilda prövningarna. Vidare framgår att 

nationella planen inte kan ange hur verksamhetsutövarna bör avgränsa sina ansökningar, hur 

domstolarnas prövningar bör ske eller hur parallell lagstiftning såsom exempelvis 

kulturmiljölagstiftningen ska hanteras i prövningarna 

Den nationella planen behandlar inte allmänna eller enskilda intressen, utöver miljö och effektiv 

tillgång till vattenkraftsel. Det tydliggörs dock att hänsyn måste tas till ytterligare aspekter såsom 

verksamhetens värde för kulturmiljön samt inverkan i övrigt på omgivningen i de enskilda 

prövningarna. 

Enligt prop. Vattenmiljö och vattenkraft omfattar miljöbalken miljön i stort, vilket inbegriper 

kulturmiljön. I propositionen redogörs enligt följande. ”Enligt 1 kap 1 § miljöbalken ska balken 

tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas. Hänsynsreglerna i 2 kap 

miljöbalken gäller även i förhållande till kulturmiljön. Av hushållningsbestämmelserna i 3 kap följer 

att fysisk miljö som har betydelse från allmän synpunkt på grund av sina kulturvärden så långt som 

möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Områden som är av 

riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas. I samband med bedömningen av vilka 

miljöförbättrande åtgärder som kan vara aktuella inom ett avrinningsområde, en prövningsgrupp 

eller enskilda anläggningar måste hänsyn även tas till kulturmiljön.”   

I propositionen betonas att arbetet med tidplanen i nationella planen ska ske på ett sådant sätt att 

det med ett nationellt perspektiv ges förutsättningar för att i prövningarna beakta anläggningarnas 



och verksamheternas betydelse för kulturmiljön. Det lyfts i propositionen att det idag finns en brist 

av såväl inventeringar av kulturmiljöer vid vatten som kunskapsunderlag med antikvariska 

bedömningar. Detta riskerar att leda till att prövningsprocesser bromsas upp i avvaktan på att sådana 

tas fram för de berörda verksamheterna.  När det gäller utredning om konsekvenser för kulturmiljö 

bör dessa utgå från inventeringar och antikvariska bedömningar. 

Slutsats 
Av propositionen Vattenmiljö och vattenkraft och nationella planen framgår det att frågor om 

kulturmiljö ska hanteras i de enskilda prövningarna baserat på de lokala förhållandena vid 

verksamheten. Under förutsättning att omprövningen berör verksamheter som berörs av 

kulturmiljölagen eller att det finns fornlämningar som behöver beaktas t.ex. vid byggande av en 

fiskväg är det tydligt att kulturmiljöaspekterna ska beaktas vid framtagande av ansökan och vid 

prövningen. Kulturmiljön ska således främst beaktas i den mån de nya villkoren i form av åtgärder 

vid anläggningen skulle kunna påverka ett kulturmiljöintresse. Kulturmiljöintresset kan även 

komma att krocka med intresset att få till stånd utrivning av äldre dammbyggnationer. 

 

Rennäringsfrågan 
De flesta av rennäringsfrågorna handlar om skadeersättning och har avhandlats slutligt i de äldre 

vattenmålen. Då det kommer att utdömas ett stort antal miljöåtgärder så kan i vissa fall dessa 

komma i konflikt med rennäringens intressen. Det kan tex röra sig om byggnationer och andra 

åtgärder som kan störa rennäringen.  

Om de nya villkoren medför ändrad påverkan på rennäringen kan skadeersättning komma i fråga 

för den tillkommande skadan. 

 

Fiskeskadan vid omprövningarna för moderna miljövillkor  

Arbete pågår. 



Bilaga 

Lagtexter  
MB 11 kap. 27 § 

Den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel ska se till 

att verksamheten har moderna miljövillkor. Med detta avses att tillståndets villkor eller 

bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt denna balk genom en 

dom eller i ett beslut som inte är äldre än fyrtio år. Om det i tillståndet för verksamheten har 

bestämts en annan tid för översyn av miljövillkoren, ska dock den tiden gälla. 

Trots första stycket får en verksamhet bedrivas till dess en prövning är klar, om 

1. verksamhetsutövaren har ansökt om tillstånd eller omprövning för att förse verksamheten 
med moderna miljövillkor, eller 

2. verksamheten omfattas av en nationell plan för moderna miljövillkor enligt föreskrifter 
som regeringen meddelar och verksamhetsutövaren inte är försenad med att ansöka om 
prövning enligt planen. 

 

MB 11 kap 8 § 

Den som vill bedriva en vattenverksamhet som kan skada fisket är skyldig att utan ersättning vidta 
och för framtiden underhålla behövliga anordningar för fiskens framkomst eller fiskets bestånd, 
släppa fram vatten för ändamålet samt iaktta de villkor eller förelägganden i övrigt som på grund 
av verksamheten kan behövas till skydd för fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten 
eller i angränsande vattenområde.511 Om nyttan av en ifrågasatt anordning eller ett villkor eller 
ett föreläggande inte skäligen kan anses motsvara den kostnad som verksamhetsutövaren 
därigenom skulle förorsakas, kan verksamhetsutövaren befrias från en sådan skyldighet.512 

Vad som i denna paragraf sägs om fisk skall gälla även vattenlevande blötdjur och vattenlevande 
kräftdjur.513 

Bestämmelser om särskilda fiskeavgifter som får bestämmas i stället för att det meddelas villkor 
eller förelägganden enligt första stycket finns i 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet. 

 

MB 24 kap. 10 § 

Efter en ansökan om omprövning av en vattenverksamhet för sådana miljövillkor som avses i 11 
kap. 27 § ska tillståndsmyndigheten upphäva, ändra och besluta nya bestämmelser och villkor i den 
utsträckning som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.854 

Bestämmelser och villkor som innebär att verksamheten avsevärt försvåras får dock beslutas 
endast om det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm eller någon annan bestämmelse som 
följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.855 

Trots första och andra styckena ska tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet och bestämma om 
åtgärder som avses i 4 §, om856 

1. en återkallelse är nödvändig för att tillgodose ett sådant behov som avses i andra stycket, 
eller 
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Bilaga 

2. verksamhetsutövaren medger att tillståndet återkallas. 

 

Lag om särskilda vattenverksamheter  

6 kap. 5 § 

Mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten får, om det är lämpligare, i stället 

för att meddela sådana villkor eller förelägganden som avses i 11 kap. 8 § miljöbalken ålägga 

tillståndshavaren55 att betala en särskild avgift för främjande av fisket56 i det vatten som berörs av 

vattenverksamheten eller inom något angränsande vattenområde. Avgiften kan fastställas som en 

engångsavgift eller som en årlig avgift. 

Beloppet av årlig avgift beräknas så, att det av mark- och miljödomstolen, länsstyrelsen eller 

tillsynsmyndigheten fastställda avgiftsbeloppet multipliceras med det tal som anger förhållandet 

mellan prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för det år då avgiften ska 

betalas och prisbasbeloppet för det år då avgiften fastställdes. 

Lag (2010:937), ändrad g. Lag (2010:1274). 

6 kap. 6 § 

Om vattenverksamhet som avses i 1 § eller anläggningar för denna kan antas skada fisket eller 

kommer att orsaka en inte obetydlig ändring i de naturliga vattenståndsförhållandena, skall den som 

har tillstånd till verksamheten58 betala en årlig allmän fiskeavgift för främjande av fisket inom 

landet. 

Avgiften bestäms av mark- och miljödomstolen att tas ut efter avgiftsenheter och avgiftsklasser 

enligt 7 och 8 §§. 

Avser vattenverksamhet utvidgning av annan vattenverksamhet eller, om utvidgning tidigare har 

skett, flera andra vattenverksamheter, för vilka tillstånd har lämnats enligt miljöbalken, skall en 

gemensam avgift fastställas såsom för en enda verksamhet. Denna avgift ersätter tidigare avgifter. 

 

7 kap. 15 § 

På ansökan av länsstyrelse eller den avgiftsskyldige får mark- och miljödomstolen föreskriva den 
ändring av en bygdeavgift eller en allmän fiskeavgift som kan behövas med hänsyn till 
erfarenheterna av vattenverksamhetens verkningar eller till bestående hinder att utnyttja 
verksamheten i den avsedda omfattningen. 

Frågan om ändring av en sådan avgift får även tas upp till prövning i samband med en omprövning 
enligt 24 kap. 5 eller 13 § miljöbalken eller enligt 13 eller 14 § detta kapitel. 

https://juno.nj.se/document/abs/SFS1998-0808_K11_P8
https://juno.nj.se/document/abs/SFS2010-0110_K2_P6
https://juno.nj.se/document/abs/SFS2010-0110_K2_P7
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1998-0812_K6_P1
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1998-0812_K6_P7
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1998-0812_K6_P8
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1998-0808_K24_P5
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1998-0808_K24_P13
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1998-0812_K7_P13
https://juno.nj.se/document/abs/SFS1998-0812_K7_P14

