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Innehåll

• Nya bestämmelser fr o m 1/1-19
• Ny definition för vattenkraftsanläggningar

• Vilka verksamheter omfattas?
• Moderna miljövillkor

• När och hur?
• Nationell plan
• Särskilda frågor

- Vad gäller om ej anmälan till nationella planen
- Vad gäller om ej moderna miljövillkor
- Hur hantera pågående prövningar/befintliga förelägganden



Nyheter fr o m 1 januari 2019

• Krav på moderna miljövillkor för anläggningar för 
produktion av vattenkraftsel

• Tillämpningen av miljökvalitetsnormer för vatten 
förtydligas 

• Ändringar och förtydliganden av bestämmelser om 
vattenverksamheter (äldre rättigheter, lagligförklaring, 
båtnadsregeln, generella föreskrifter, 
ersättningsbestämmelser)

 Genomföra vattenkraftsrelaterade delar av energiöverenskommelsen,
 Tydliggöra genomförandet ramdirektivet för vatten 
 Införa ett regelverk som är anpassat för småskalig vattenkraft
(Jfr proposition 2017/18:243)



Verksamheter för produktion av vattenkraftsel

Ny definition i 11 kap. 6 § första stycket miljöbalken:

”Med vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel 
avses i detta kapitel en vattenverksamhet som innebär 
vattenreglering, vattenbortledning, vattenöverledning eller 
annan påverkan på vattnets flöde och
1. är avsedd för produktion av el genom omvandling av 
energin i strömmande vatten, eller
2. när verksamheten påbörjades, var avsedd för sådan 
produktion.”



Verksamheter för produktion av vattenkraftsel

1. Är en ”vattenverksamhet” och
2. ”Är avsedd” för produktion av vattenkraftsel:
= Vattenkraftverk som producerar el idag och till detta 
knutna vattenverksamheter (t ex regleringsmagasin och 
dammar)
eller
3. ”Var avsedd” för produktion av vattenkraftsel när den 

påbörjades, men inte längre är det
= nedlagda verksamheter såsom dämning vid damm som 
anlades för produktion av vattenkraftsel



Verksamheter som inte omfattas av 11:6

Anläggningar som inte är eller vid tillkomsten varit avsedda 
för produktion av vattenkraftsel:

- Permanent nedlagda verksamheter som inte inletts för att 
producera vattenkraftsel, t ex nedlagda kraftverk som 
ursprungligen tillkommit för kvarndrift

- Anläggningar som inte tillkommit för produktion av 
vattenkraftsel, t ex kvarndammar, flottningsdammar 

För dessa verksamheter gäller 
”vanliga” bestämmelser för 
vattenverksamheter, dvs ej krav 
på moderna miljövillkor eller 
ingå i NAP



Moderna miljövillkor

11 kap. 27 § första stycket miljöbalken:

”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.”



Moderna miljövillkor

11 kap. 27 § andra stycket miljöbalken:

”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.”



Tillstånd vs omprövning

• Tillståndsprövning (11 kap miljöbalken)
= för vattenverksamheter som saknar tillstånd
(Krav på samråd och miljökonsekvensbeskrivning m m)

• Omprövning (24 kap miljöbalken)
= för vattenverksamheter som har tillstånd
(enklare prövning)

• Lagligförklaring (MP)
= ej längre möjligt för 11 kap 6 § anläggningar, däremot 
andra anläggningar



Omprövning för moderna miljövillkor
24 kap. 10 § miljöbalken:
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.
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.
Trots första och andra styckena ska tillståndsmyndigheten återkalla
tillståndet och bestämma om åtgärder som avses i 4 §, om

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

2. verksamhetsutövaren medger att tillståndet återkallas.



Nationell plan

11 kap. 28 § miljöbalken

Det ska finnas en nationell plan för de prövningar som 
avses i 27 §. Planen ska ange en nationell helhetssyn i 
fråga om att verksamheterna ska förses med moderna 
miljövillkor på ett samordnat sätt med största möjliga 
nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång 
till vattenkraftsel. Planen ska beslutas av regeringen.

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter:

24 § - 35 § syftet med planen m m



Verksamheter som omfattas av den nationella 
planen

36 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter:

”En vattenverksamhet ska omfattas av den nationella 
planen för moderna miljövillkor, om verksamheten
1. är en sådan verksamhet som avses i 11 kap. 6 §

miljöbalken ,
2. har påbörjats före utgången av 2018,
3. inte har tillståndsprövats eller omprövats enligt 

miljöbalken efter utgången av 1998, och 
4. senast den 1 juli 2019 är anmäld till länsstyrelsen 

för att omfattas av planen.”



Nationell plan

41 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

”En verksamhet som omfattas av den nationella planen 
enligt 36 § får bedrivas till dess prövningen för moderna 
miljövillkor är klar trots att verksamheten saknar 
tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken, om 
1. verksamheten omfattas av 5 a § lagen (1998:811) 

om införande av miljöbalken,
2. Verksamheten bedrevs vid utgången av 2015, och 
3. Verksamhetsutövaren har ansökt om prövning eller 

inte enligt 40 § är försenad med att ansöka om 
prövning.”



Äldre rättigheter = tillstånd

5 a § lag (1998:811) om införande av miljöbalken

”En verksamhet som bedrivs i enlighet med en urminnes hävd, ett 
privilegiebrev eller annan sådan särskild rättighet att förfoga över 
vatten som avses i 2 kap. 41 § vattenlagen (1918:523) ska anses 
bedrivas med stöd av en rättighet som har tillkommit eligt
motsvarande bestämmelser i miljöbalken eller i föreskrifter som 
har meddelats med stöd av miljöbalken, om det inte följer något 
annat av denna lag eller av föreskrifterna.”



Sammanfattning - verksamheter som får ingå i 
Nationella planen

1. Uppfyller kriterier enligt 11 kap 6 § miljöbalken

2. Uppfyller övriga kriterier enligt 36 §
vattenverksamhetsförordningen:
a. Påbörjad före 31 dec 2018
b. Inte prövad enligt miljöbalken (hela eller del av 

verksamheten)
c. Senast 1 juli 2019 anmäld till planen (och uppfyller 

kriterierna för att omfattas av planen)

= att ingå i NAP innebär anstånd med omprövning/ 
tillståndsprövning



Vad händer om ej anmälan till Nationella planen

• Kravet på moderna miljövillkor gäller direkt (1/1-19)

• Arbetet med tillstånds-/omprövningsansökan ska 
inledas omgående

• (Ingen ersättning ur miljöfonden)



Vad händer om ej ansökan om omprövning i tid

• Länsstyrelsen kan vid vite förelägga verksamhets-
utövare att inkomma med ansökan.

• Myndigheter kan ansöka om omprövning på 
verksamhetsutövarens bekostnad (jfr 24 kap 12 §
miljöbalken).



Pågående prövningar/utfärdade förelägganden

- Tidigare meddelade förelägganden kan omprövas av 
tillsynsmyndigheten, eller upphävas av domstolen, om 
det konstateras att tillstånd finns ( t ex i form av äldre 
rättighet) eller om prövningen bör ske enligt den 
nationella planen.

- Inga nya ”materiella” bestämmelser för prövningen 
frånsett avvägningen enligt den nationella planen, dvs 
innebörden av moderna miljövillkor bedöms alltjämt 
enligt rimlighetsavvägningen i 2 kap 7 § miljöbalken. 
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