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Till statsrådet Görel Thurdin

Genom beslut den 24 juni 1993 bemyndigade regeringen det stats-
råd har till uppgift föredra ärenden planläggning,attsom om
markanvändning och bebyggelse tillkalla särskild utredareatt en
med uppgift lämna förslag vilka ytterligare värdefullaatt om
vattenområden och älvsträckor bör skyddas vattenkrafts-motsom
utbyggnad. Med stöd detta bemyndigande förordnade statsrådetav
Görel Thurdin 13 1993den juli departementsrådet Kjell Svensson

särskild utredare.som

Från och med den 15 september 1993 förordnades sakkun-som
niga i utredningen direktören Nils Andersson Svenska Kraftverks-
föreningen, fiskeridirektören Sten Andreasson ñskeriadministra-
tionen, direktören Ingela Blixt Närings- och teknikutvecklings-
verket, enhetschefen Sven Göthe Naturvårdsverket, landskaps-
arkitekten Per-Magnus Nilsson Svenska kommunförbundet och

Ärleskogprojektledaren June Boverket samt expertersom av-
delningsdirektören Inger Brinkman Naturvårdsverket och tekn.
lic. Monika Söderlund-Andreasson Svenska Kraftverksförening-
en. Vidare har sakkunnig under december 1993 varit förord-som
nad avdelningsdirektören Ingemar Olsson Fiskeriverket. Från
och med 15den februari 1994 har civ. ing. Ulf Tisell Svenska
Kraftverksföreningen Monika Söderlund-Andreassonersatt som

i utredningen.expert

Till utredningens sekreterare förordnades 1den 1993september
fil. dr Gunnar Fredriksson.
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Sammanfattning

Vattendragsutredningen redovisar i detta betänkande sina över-
väganden och förslag.

Vår huvuduppgift varithar föreslå vilka ytterligare värdefullaatt
vattenområden och älvsträckor bör skyddas mot vatten-som
kraftsutbyggnad. I direktiven ingengörs avgränsning sigvare
geografiskt eller vad gäller vattendragens storlek. Som förgrund

förslagvåra skall utarbeta principer för bedöma vilkaatt vatte-
baranområden särskilt skyddsvärda.är Det dock inteärsom

skyddsvärdena skall behandlas, också vattendragensutansom
värde för energiproduktion. Bevarandeintresset skall vägas mot
energiintresset. Konsekvenserna förslagvåra till skyddav av
vattenområden skall bedömas dels för miljön, fördels landets
energiförsörjning och möjligheterna genomföra denatt av
riksdagen beslutade planen för vattenkraftsutbyggnad
Vattenkraftsplanen. Vi skall också analysera olika former för
skydd värdefulla vattenområden. Vidare skall vi göraav
överväganden fyra i direktiven särskilt nämnda älvsträckor.om

Med hänsyn till den tid vi haft för arbetet måste våra över-som
väganden i allt väsentligt bygga på tillgängligt underlag, främst
hos myndigheter och kraftföretag. Redovisningar vilka vatten-av
områden och vattendragssträckor har skyddsvärden harstorasom
via enkät begärts in från samtliga länsstyrelser. Vilkaen vatten-
drag är intresse för vattenkraftsutbyggnad har kartlagtssom av

Svenska Kraftverksföreningen enkät till kraftföre-av genom en
tagen.
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Enkäten till länsstyrelserna i förslag tillresulterade tusentalett
skyddsvärda områden, alltifrån hela avrinningsområden till korta

strömsträckor i vattendrag. Vi vikt vidsmå har lagt stor att ta
fram tydliga principer för välja vattenområdende äratt ut som
särskilt 3 6skyddsvärda bland vilka skydd enligt kap. §och ett
naturresurslagen NRL kan övervägas.

Vår huvudprincip har varit identifiera vattendrag meddeatt som
sina avrinningsområden bäst kan de många olikarepresentera

finns i Sverige. Sådana vattenområdennaturtyper som som
speglar möjliga finns idel de de delarstörsta naturtyperav som

landet flyter igenom förde har valt kalla typvat-attav som
tendrag. Vid urvalet dessa vattenområden har vi beaktat vilkaav
naturvärden de skyddade vattenområdena och älvsträck-som nu

representerar.orna

En viktig princip har varit försöka finna "opåverkade"attannan
referensvattendrag kan tjäna måttstock för bedömaattsom som
förändringar i andra vattendrag.

speciellaEn tredje bedömningsprincip varit förekomstenhar av
bevarandevärden till flera sektorsintressen.med hänsyn ellerett

Kraftverksföreningens 224enkät resulterade i projekt. De flesta

projekten produktionskapacitetär små, deras totala har ändåmen
till 2,4 liksomberäknats TWh/år. Vi har bedömt dessa projektatt

de ytterligare projekt ingår i Vattenkraftsplanen kansom anses
likvärdiga för viss produktionskapacitet. Somuppnåattvara en

primär bedömningsgrund för klassificera utbyggnadsprojektenatt
vid Vägning bevarandeintresset vi därför kanmot attanser man
anväda energimängdden bedöms kunna gå att ut.som

Vid bedömning vilka vattenområden bör övervägas attav som
ingå 3 6i kap. § NRL bör vattendragen behandlasregel somsom
hela avrinningsområden inteoch vattendragssträckor. Försom
vattendragssträckor förordar vimed höga bevarandevärden andra

skyddsformer undantagsfallanvänds. I kan dock vad haratt
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vattendrags-motiveraspeciella bevarandevärdenbenämnt att en
kraftförsörj-viktigare för3 6 §förs till kap. NRL. Justräcka

bevarandevärdetmåstestarkareningen vattenområde är destoett
finns alter-I de fall detvattenområdet skall skyddas.för attvara

bevarandemotivvissttillgodsenativa vattenområden kan ettsom
den minstaskulleefter skydda detbör sträva att som geman

elproduktionen.

skyddsvärda vattendragomfattande underlagetFrån det somom
50urvalredovisat har vi gjortlänsstyrelserna har ett av ca av-

frågakomma ihar bedömt skulle kunnarinningsområden som
förinte givit grundVårt underlag hartypvattendrag. attsom

Materialet har"opåverkade" referensvattendrag.peka någraut
välja vattendraginte innehållit underlag förheller att ut som

speciella bevarandevärden skulle kunnaenbart sinapå grund av
6 funnits3 § fall då detmotivera skydd enligt kap. NRL. I deett

vidvi dock fäst viktflera välja mellan hartypvattendrag att
starkaste be-vilket vattendrag minst påverkat och deär varsom

till olika sektorsintressen.varandevärdena finns med hänsyn

50 vattenområdena harsålunda utvaldaBland de av oss ca
22 dekommit fram vattenområden kantill representerasom

dåligt representerade de skyddadeärnaturtyper av nusom
endast i sjuvattenområdena. Bland dessa vattenområden har det

utbyggnadsintressen.fall redovisats motstående

iDe i direktiven särskilt vid Brunnsbergangivna älvsträckorna
Österdalälven, vidmellan och Björna i Gideälven ochStennäs

i Stora kommit iJaurekaska Luleälven har inte med vårt urval av
vattenområden. viktigaste till huvudprincipDet skälet detta vårär

välja möjligttypvattendrag inkluderar så delatt stor som avsom
avrinningsområdet lite påverkat möjligt.och såär som

Det fjärde i direktiven, Ljungån,vattenområdet nämns är ettsom
biflöde Gimån 3 6till omfattas kap. § NRL. Attsom nu av
skydda Ljungån skulle i enlighet principer harmed de som
lagt fast stärka bevarandevärdena i avrinningsområdet. Vi före-
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därförslår Ljungån tillförs det skyddade området vidatt ett
avslag på det projekt enligtprövas vattenlagen.som nu

principerDet saknas tillräckligt underlag för utifrån våraett att
ställningstagandegöra samlat till vilka vattenområdenettnu som

3skall skyddas enligt 6kap. § NRL. Emellertid fyraattanser
vattenområden i Sverigesödra kan föreslås för sådant skyddett

ytterligare inventeringar. tillFrämsta skälet detta inteärutan att
kunskapsunderlaget i dessa fall bättreår annorstädesän utan att
det inte finns alternativanågra vattenområden tjänakansom som
typvattendrag. De områden bör skyddas ärsom anser nu
Vätterns tillflöden söder Hjo-Vadstena, Kävlingeån ochom

iRönne å Skåne Rolfsån i Halland.samt

Eftersom det inte i något dessa finnsvattenområden någotav
redovisat utbyggnadsintresse medför vårt förslag inte några
konsekvenser för landets energiförsörjning eller för miljön, vilket
vi enligt direktiven skall bedöma.

För förbättra kunskaperna sådana bevarandevärdenatt om som
är särskilt intresse i samband med vattenkraftsutbyggnaderav
föreslår inventeringsarbete genomförs. Syftet skallatt ett vara

få förgrund sammanhållen bedömning vilkaatt en en av
vattenområden bör långsiktigt 3 6skyddas enligt §kap.som
NRL. Genom sina sakkunniga i utredningen har Svenska kraft-
verksföreningen och Naturvårdsverket förklarat sig beredda att
träffa överenskommelse finansieraatt gemensamt etten om
sådant inventeringsarbete.

Arbetet bör inledas med förutarbetas de invente-att ett program
ringar behöver genomföras. Vattendragsutredningen harsom
föreslagit regeringen utredningen i uppdrag föratt attges svara

sådantett program.

Mot bakgrund den samstämmighet finns mellan ideav som
Vattendragsutredningen företrädda intressena förutsätter vi att,
under tidden inventeringsarbetet pågår, rådrum kanettsom upp-
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rätthållas med återhållsamhet både med skydda ytterligarestor att
3vattendrag enligt kap. 6 in ansök-§ NRL och med lämnaatt

ningar vattenkraftsutbyggnad till vattendomstolarna.om

visar förVåra överväganden olika former för skydd attom
3vattendrag inte enligt viktigasteskyddas kap. NRL deärsom

instrumenten områdesskydd enligt naturvårdslagen och den

kommunala översiktsplaneringen enligt plan- och bygglagen. Med

naturvårdslagens direkt rättsverkan,områdesskydd, har kansom
bindande föreskrifter hindrar vattenkraftsutbyggnad. Detges som

finns dock ingen skyldighet inrätta enligtområdesskyddettatt
naturvårdslagen för exempelvis tillgodose bevarandevärdeatt ett

riksintresse. För översiktsplanerna obligatoris-är ärsom av som
finnska däremot krav på aktualitet och riksintressen skallatt

tillgodoses. Till skillnad från föreskrifterna för områdesskyddett
emellertid översiktsplanen inte bindande för vattendomstolär en

vid prövningen vattenkraftsprojekt. Om intentioner i planenettav
vattenområdeskydda grundas området harpåatt ett att angetts

riksintresse från bevarandesynpunkt det dockhar storvara av
tyngd vid prövningen eftersom naturresurslagens bestämmelser

riksintressen skall tillämpas vattendomstolarna.ävenom av
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förunderlagochuppdragVårt1

arbetet

redovisas häroch förslagövervägandenbakgrund till våraSom
för arbetet.utgångspunktervissaochutredningsuppdraget

i bilagaåtergesdirektiven,enligt atthuvuduppgift ärVår som
älvsträckorochvattenområdenvärdefullaytterligarevilkaföreslå

skall inteEmellertidvattenkraftsutbyggnad.skyddasbör motsom
värdevattendragensocksåbehandlas,skyddsvärdenabara utan

uppdragetavgränsningingenenergiproduktion. Det görsför av
storlek.vattendragensgällergeografiskt vadeller

ingåruppdragdeluppgifter i vårtSom
utbyggnadsintressenabevarande- ochkartläggaatt

vattenområdenvilkabedömaförprinciperutarbeta att somatt
skyddasdärför börskyddsvärda och vatten-särskilt motär

kraftsutbyggnad
energiintressenabevarandeintressenaväga motatt

vattenområdenvärdefullaför skyddformernaövervägaatt av
till skyddförslagvårade konsekvenserbedöma avatt

energiför-för landetsmiljönfå förvattenområden skulle samt
s.k. Vatten-genomföra denmöjligheternasörjning och att

kraftsplanen.

särskilti direktivenfyraövervägandenVi skall också göra om
vattendrag.nämnda

övervägandenmåste våraför arbetettill tidsplanenMed hänsyn
vattenområdenolikautbyggnadsvärdena iochbevarande-om

myndig-främsttillgängligt hosfinnsdet underlagbygga på som
direktiven. Redo-iocksåförutsättskraftföretag. Dettaheter och

vattendragssträckorvattenområden ochvilkavisningar somav



IKapitel 1994:59SOU

in från samtligahar skyddsvärden har via enkät begärtsstora en
liksom Riksantikvarieämbetetlänsstyrelser. Berörda kommuner

redovisningar möjlighethar fått del länsstyrelsemas och attav
till Vattendragsutredningen. Förlämna synpunkter direkt att

utvärdera länsstyrelsemas material anordnade Naturvårdsverket

1993 seminariertillsammans utredningen under hösten tvåmed

Vilkamed företrädare för länsstyrelserna. vattendrag ärsom av
Kraft-intresse för vattenkraftsutbyggnad kartlagts Svenskahar av

verksföreningen enkät till kraftföretagen. Sammanställ-genom en
ningar länsstyrelserna ochdet underlag har lämnatsav som av
kraftföretagen i 3 bilagaredovisas bilaga och

Intresseorganisationer liksominom miljö- och naturvårdsområdet

Svenska Samernas Riksförbund givits tillfälle lämnahar att syn-
Kraftverksföre-punkter med anledning länsstyrelsemas ochav

utbyggnadsintres-ningens redovisningar respektivebevarande-av
inledningenVi haft ihar också kontakter med dessa ut-sena. av

redningens arbete.

särskildI studie har gjorts utredningar,genomgången en av pro-
positioner riksdagsuttalanden ioch samband med vattendragatt
tidigare fysiskahar undantagits från vattenkraftsutbyggnad i den

6riksplaneringen enligt i 3 §och bestämmelserna kap. la-
l987:12 hushållning med naturre-naturresursergen om m.m.,

surslagen NRL. Studien, på uppdrag Vattendragsutred-som av
ningen har utförts Institutet för luftvårdsforskning,ochvatten-av
redovisas i bilaga De utgångspunkter och resonemang som
har redovisats i de olika förarbetena har visst underlag förgett
vårt arbete, tillämpatsdet kan konstateras det inte harattmen

tydliganågra och tiden enhetliga principer föröver hur harman
valt de undantagitsvattenområden och älvsträckor har frånsom
utbyggnad Vattenkraftverk. Vi därför vikt vidhar lagt attstorav
diskutera framoch klara principer för med väljaarbetetta att ut
vattenområden särskilt skyddsvärda skyddasär och bör motsom
vattenkraftsutbyggnad.
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En viktig utgångspunkt för de principer vi har kommit framsom
till för bedöma vilka vattendrag bör undantas frånatt vatten-som
kraftsutbyggnad har varit hushållningsbestämmelserna i NRL.
Andra viktiga utgångspunkter har varit propositionerna om en
god livsmiljö 1990/91prop. :90, bet. 1990/91:JoU30 och enom
strategi för biologisk mångfald 1993/94:30,prop. bet.
1993/94:JoU9.

De principer skall tillämpas för värdera ochattsom anser
välja särskilt skyddsvärda vattenområden behandlas i kapitelut
Våra överväganden grundas till del erfarenheternapå frånstor ett

seminarium principer kriterieroch förarrangerat attav oss om
bedöma skyddsvärdet hos vattenområden. Till seminariet var ex-
pertis inom olika ämnesområden från Norge och Sverige inbju-
den.

I kapitel 2 behandlas också hur energiintresset i vattendragett
kan bedömas efter vilkaoch principer detta kan bevar-vägas mot
andeintressena. Ett viktigt underlag härvid den riksdagenär av
beslutade planen för utbyggnad vattenkraft Vattenkraftspla-av
nen prop. 1983/84:160, 83/84:BoU30.bet.

Mot bakgrund de redovisade principerna redogör i 3kapitelav
för hur har valt skyddsvärda vattenområden. Vi har härvidut
beaktat de naturvärden de skyddade vattenområdena ochsom nu
älvsträckoma En översiktlig sammanställningrepresenterar. av
de kända naturvärdena i dessa vattendrag har utredningenspå
uppdrag gjorts vid Institutionen för ekologisk botanik vid Umeå
universitet. Studien redovisas i betänkandets del

I kapitel 4 gör urval vattenområden vi bedömer iett av som
första hand kan komma ifråga för undantas frånatt vatten-
kraftsutbyggnad enligt bestämmelserna 3i 6kap. § NRL. En
beskrivning dessa vattenområden har gjorts på sättav samma

Ävenför de skyddade vattenområdena. dessasom nu
beskrivningar redovisas i del Områdena även påanges en
separatkarta i 1:2skala 500 000, finns på omslagets bakresom
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avrinningsområdenför definns också gränsernainsida. På kartan
bestämmelsernanuvarandeomfattas deälvsträckoroch avsom

Hydrologiska In-Meteorologiska och6 Statens3 § NRL.i kap.
VattendragsutredningenmedSMHI har i samarbetestitut svarat

ochområdenavgränsningen dessakartmässigaför den av
indelningframgår också denkartanutformningen Avkartan.av

initiativgjorts påregioner, harnaturgeografiskai avsom
betydelse för vårthaftoch harNordiska ministerrådet, storsom

vattenområden.särskilt skyddsvärdaurval av

Österdalälven, Gideälven och Lule-vattendragssträckor iDe tre
iLjungån i Gimån nämnsdelavrinningsområdetälven samt som

5.i kapiteldirektiv behandlasvåra

finnskunnat konstaterabrister harbakgrund deMot somav
6 arbetekapitelföreslår vi iunderlagsmateriali vårt ettatt

sådanabredda kunskapernafördjupa ochgenomförs för att om
vidsärskilt intressevattendragenbevarandevärden hos är avsom

vattenkraft.diskussion utbyggnad avom

undantasinteskyddsvärdenmed starkaVattenområden sommen
vattenkraftsutbygg-kan skyddasenligt NRL:s bestämmelser mot

tillskyddsinstrument stårVilka andranad på andra sätt. som
prövningensig tillförfogande och hur de förhåller vatten-av

sammanfattningsvis iredovisaskraftsprojekt enligt vattenlagen
uppdragstudie påkapitel 7. Redovisningen bygger på aven som

Michanek Miljö-gjortsVattendragsutredningen har av
6.Energijuridik bilagaoch AB
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2 Principer till förgrund våra

överväganden

I detta kapitel redovisar vi de principer ligger till grundsom
för våra överväganden vilka vattenområden ärom som
särskilt skyddsvärda. Vi redovisar också hur har bedömt

vattendragens utbyggnadsvärde liksom efter vilka principer
avvägningar bör mellan energiin-göras bevarande- och

tressena.

Vår huvudprincip för bedöma vilka vattenområden är sär-att som
skilt skyddsvärda varit identifierahar de inomvattendragatt som
sina avrinningsområden kan de olikamångarepresentera naturty-

Sådanafinns i Sverige. vattenområden speglar stör-per som som
möjliga del de och landformer tillhörandemedsta naturtyperav

djurliv finns iväxt och de delar landet flyterdesom av som
igenom har vi valt kalla för typvattendrag.att

En viktig princip har varit försöka finna "orörda"attannan
vattendrag kan tjäna för förändringar imåttstock andrasom som
vattendrag, referensvattendrag.

En tredje bedömningsprincip varit förekomstenhar i ett vatten-
drag vad har benämnt speciella bevarandevärden medav
hänsyn till eller flera sektorsintressen. Detta har vi valtett att
kalla för

.

De olika bedömningsprinciperna förkan sig innebära att ettvar
vattenområde framstår särskilt Samtidigtskyddsvärt. gripersom
de in i varandra härigenomoch kan förstärka skyddsvärdet hos
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bevarandevärdenvattenområde. Exempelvis kan speciellaett ge
motiv för alternativa väljabland vattendrag ett typvatten-att som

betingar olikadrag. De egenskaper de skyddsaspekterna kansom
delvis Exempelvis naturligt-också desamma. har orördhetenvara

vis betydelse för referensvattendragen betydelseävenärmen av
för ofta för de sektoriella bevarande-typvattendragen och även

värdena.

De här angivna principerna enligt mening,bör, vårtre vara
grundläggande för vilka skall kommavattenområden kunnasom

3i fråga 6 §för skydd vattenkraftsutbyggnad enligt kap.mot
Vi vilkaNRL. dock det viktigt kraven föräratt att vatten-anser

områden skall omfattas denna bestämmelse högt ställdaärsom av
för sikt skall skydd.på lång kunna hävda dettaatt man

Även sådana vattenområden inte kommer i fråga för attsom
3 6skyddas med § beva-stöd kap. NRL kan således ha högaav

randevärden. fattasFör dessa vattenområden bör beslut skyddom
med stöd viktigasteandra skyddsinstrument. De bland dessaav
behandlas i kapitel

2.1 Utgångspunkter för bedömaatt

bevarandevärdet

Vi tillhar del grundat våra på de bestämmelserstor resonemang
och avvägningsregler finns i NRL och på utgångspunkternasom
för begreppet biologisk mångfald. från riksdagUttalanden och

regering i samband med propositioner dessa och besläktadeom
frågor har haft betydelse för Vivåra slutsatser. har ävenstor
tagit del tidigare utredningar skydd vattendrag motav om av
vattenkraftsutbyggnad liksom remissvar, propositioner och motio-

i samband med dessa.ner

Övergripande utgångspunkterna för bedöma vilkaatt vattenom-
råden särskilt skyddsvärdaär kan erhållas från NRL ochsom
dess förarbeten och propositionerna god livsmiljöom en
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1990/91:90,prop. 1990/9l:JoU30bet. och strategi förom en
biologisk mångfald 1993/94:30, l993/94:JoU9.prop. bet.

NRL:s hushållningsbestämmelser tillsammans med ideger
förarbetena gjorda uttalandena riktlinjer för användningen våraav

De båda övriga propositionerna, och riksdagensnaturresurser.
beslut med anledning riktlinjerdessa, för hur vi skall fåav ger

hållbart nyttjande vår miljö och våra medett naturresurserav
bibehållande biologisk mångfald.av

innehållerNRL bestämmelser främjaskall god hushåll-som en
ning med marken, fysiskaoch den miljön i övrigt. Medvattnet

god hushållning skall användas medatten menas resurserna
hänsyn till människornas behov och så mångformigheten iatt

och kulturmiljön bevaras; både bevarande- och använd-natur-
ningsintressena skall beaktas. De ekologiska förutsättningarna bör
beaktas vid alla beslut ianspråktagandetrör mark- ochsom av
vattenområden.

Förutom dessa allmänna riktlinjer i lagen vissa grundläg-anges
gande hushållningsbestämmelser med hänsyn till olika intressen.

finnsDet bestämmelser skydd mark- ochstora vattenom-om av
ellerråden inte allsj endast obetydligt påverkadeärsom av

exploateringsföretag eller andra ingrepp 2 2 §kap. och om
skydd mark- och vattenområden särskilt känsliga frånärav som
ekologisk 2 3synpunkt kap. §. vissaI fall finns bestämmelser

områden är riksintresse. De områden enligtom som av som
2 kap. 6 § NRL riksintresseär för naturvården, kulturmin-av
nesvården eller friluftslivet skall skyddas åtgärdermot som
påtagligt kan skada kulturmiljön.eller Vilka dessa riksin-natur-

områden inteär i lagen uppgift förtressanta ärutananges en
respektive ansvarig myndighetcentral Föratt att ettange. om-

skallråde riksintresse från bevarandesynpunkter skall detvara av
enligtNRL-propositionen 1985/86:3,prop. BoU1986/87:3bet.
ha motsvarigheter i landet. Det kan gälla områden med repre-
sentativa exempel på landskapstyper eller Det kannaturtyper.
också gälla områden betydelse referensområden förstorav som
utbildningen och den vetenskapliga forskningen.
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geografiskt angivnavissabestämmelser för3 kapitlet i NRLI ges
sinagrundriksintresse påi helhetområden sin är avavsom

exploateringsföretagkulturvärden och därsamlade ochnatur-
förutsättningar.bestämdastånd under vissatillbara får komma

särskiltintressenfriluftslivetsturismens ochExempelvis skall
exploateringsföretagbedömningen tillåtlighetenvidbeaktas av av

antal områden2 ingåri Härinom de områden ettsom anges
irelevans vårtoch därmedanknytning till vattenområdenharsom

Sverigei södraflera områdenandrasammanhang. Bland nämns
i Skåne och Vätternvid Romelåsenåslandskapetsjö ochsåsom

bland andraSverigestrandområden. I övrigaoch nämnsmed öar
frånfjällvärldenKlarälven och helautmed delenområdet övre av

Särskilt långt-till Treriksröset iTranstrandsfjällen i söder norr.
inomanläggningar gällerolikarestriktioner förgående typer av

5i De bestämmelser ärvissa fjällområden som avangessom
6 innebärfinns i § ochi sammanhangintresse vårtstörst att

vattenöverledning förvattenreglering ellerVattenkraftverk,
vattenområden ochi vissa angivnakraftändamål inte får utföras

vattendragsvattenområdeMed begreppetälvsträckor. ettavses
avrinningsområde.

propositionentillriksdagens ställningstagandeGenom om en
riktlinjer förmångfald faststrategi för biologisk har lagts upp-

under-biologisk mångfaldföljningen konventionden somomav
konferens miljö ochvid Nationernastecknades Förenta ut-om

1992. innefattar bl.a.Riktlinjernaveckling i Rio de Janeiro år ett
den biologiskasamlad politik för bevaraåtagande föra attatt en

mångfalden.

biologiskaden mång-propositionen framhålls bevarandetI att av
vikti-livskraftiga defalden och fungerande ekosystem är en av

uttalatframtida miljöarbetet. Detuppgifterna i det är ettgaste
i skyddssammanhang.få alla representerademål att naturtyper

föråtgärderskall tillämpas vad det gällerEn helhetssyn att

långsiktigaekologiskaupprätthålla och säkra artersprocesser
männi-den växande insiktenöverlevnad. Bakgrunden är attom

för sin överlevnad. Strävanberoende ekosystemenskan är attav
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säkerställa liv för generationerockså kommande kräverett gott
förvaltas biologiska mångfaldenså den bevaras.att naturen att

En viktig förändrautgångspunkt människan har ochär rättatt att
bruka samtidigt förhindra allvarligaharnaturen, attmen ansvar
rubbningar i ekologiska fråga ide En centralsystemen. samman-
hanget relationernaär mellan skyddet naturmiljön och ekono-av
miska verksamheter. I propositionen påsägs sättatt samma som
i den politiken för inom övrigaskogsbruket bör verksamheternya
miljömålen vikt och betydelse de ekonomiskages samma som
och produktionsinriktade målen.

Vidare slås fast avsaknaden fullständig vetskap konse-att av om
kvenserna handlingssätt aldrig får bli skäl åtgärderett ett motav
för minimeraundanröja eller hot den biologiska mång-att mot
falden. Detta i Rio-de centrala delarnasynsätt, ärsom en av
konventionen, betecknas försiktighetsprincipen.som

Att den biologiska mångfalden skall säkerställas lades fast redan

i propositionen livsmiljö 1991.god år Där sägs växt-attom en
djursamhällenoch skall bevaras i landet naturligt förekom-så att

mande förutsättningar fortleva under naturliga be-arter attges
tingelser i livskraftigaoch bestånd. Vidare sägs att ett gemensamt

i enlighet intentionernamål, imed naturresurslagen, bör attvara
slå vakt den biologiska mångfalden nyttjaoch naturresursernaom
på långsiktigt hållbart sätt.ett

biologiskMed mångfald mångfaldenbåde denarter,menas av
genetiska variationen inom mångfaldenoch ekosys-arter av
tem/biotoper, inklusive relationerna mellan organismerna och
deras omgivning. Biologisk mångfald central naturvårdsa-är en
spekt vid bedömning hur värdefullt frånområde ärettsom, av
naturvårdssynpunkt, i alla landskapstyper intemåste beaktas och

enbart i områden med särskilt höga naturvärden. När talarman
biologisk mångfald indikation ärnaturom som en som av

särskilt bevarandeintresse viss ursprunglighetgradär en av un-
derförstådd. Naturvårdens uppgift slå vakt denär att natur-om
liga mångfalden, inte den biologiskadetta öka mång-utöveratt
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Variations-efter mångfald därfalden i ellerområde strävaett
tillståndet.fattigdom det naturligaär

sina stränder tillhör deOutbyggda rinnande medvatten
biologisk mångfald. Varaktigthar mycketnaturtyper storsom

olikabibehållande mångfald förutsätterdenna att typer avav
Sverigesde flesta ochvattendrag bevaras. I dag är storaav

påverkade regleringar ochmedelstora vattendrag i olika grad av
fall påverkan ödelagtolika föroreningar. I vissa har dennaav

variationen imöjligheterna för den naturligt förekommande

biotopen. där förlust genetiskEtt de bäst kända exemplen avav
variation förutsättningarna för populationers ellerkan ha påverkat

fortlevnad naturligt reproducerande laxnegativt hosärarters som
fått lekbiotoper förstörda den omfatt-delar sinastora genomav

1900-talet.ande vattenkraftsutbyggnaden under

2.2 Principer för välja skyddsvärdaatt ut

vattenområden

i föregående avsnittet redovisadeMot bakgrund de det ut-av
gångspunkterna vi ställt följande principer för skyddethar upp av

vattenkraftsutbyggnad.vattenområden mot

Att bevara typvattendrag

referensvattendragAtt bevara

Att hävda speciella bevarandevärden
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Typvattendrag

speglarVattendrag inom sitt avrinningsområde störstasom
ochmöjliga del de naturligt förekommande naturtypemaav

landformerna tillhörande och djurliv.med växt

delas in efter blandVattendrag kan med hänsyn till naturtyp
höjden üäll, m.m., landfor-havet lågland, kustnäraöverannat

m.m.,mationer kanjonbildning, deltabildningar, meanderlopp

geologiska förhållanden m.m., kemiska ochurberg, leramorän,

biologiska förhållanden alkalinitet, eutroñgrad m.m., vegeta-
tionstyper fjällnära odlingsbygd m.m.. Somskog, lövskog,

hjälpmedel frånför hitta typvattendrag har vi utgått denatt
1984indelning i naturgeografiska regioner gjordes år påsom

initiativ Nordiska ministerrådet separatkartanse ochav
38.faktaruta indelning inte gjord särskiltpå Denna dockärs.

med hänsyn till spegla förhållandenavattendrag. För bättreatt
vi därför delatmed avseende vattendragens ekologi har ocksåpå

in i vilketvattendragen efter hav de mynnar.

Vattendrag flyter långa oftasträckor braöver är typvatten-som
eftersom flera naturgeograñskadrag de i regel passerar genom

regioner därigenom kan spännviddoch medrepresentera storen
hänsyn till viktigoch landformer. En utgångs-naturtyper annan
punkt har haft för välja helhetentypvattendrag är attatt utsom

iär än de olika delområdena ett vattensystem,mer summan av
främst med hänsyn till vikten bevara robusta ekosystem.attav
Därför har vi i första valt hela avrinningsområden och ihand
andra hand delavrinningsområden, Sominte vattendragssträckor.

utgångspunkt har vi haft min-också vattenområde äratt ett som
dre påverkat än andra har bättre förutsättningar att representera
ekosystemen i sin naturgeograñska region.
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Referensvattendrag

naturligaavrinningsområde där deVattendrag med pro-
utvecklas, så ostördaoch bedöms kunnaär, somcesserna

vattenområden kanmöjligt mänsklig aktivitet. Sådanaav
för förändringar i andra vattendragtjäna måttstock somsom

för naturingrepp påverkan.ellerutsätts annan

Sverige eller mindre påverkadeAlla vattendrag i är avmer
Timmerflottning, kanalbyggande,mänskliga aktiviteter. vatten-

olika lokalakraftsutbyggnad, utdikningar och tillförsel slagsav
föroreningar traditionellt varit den påverkanhar vattensyste-som

belastning idagi första för. En betydande ärhand har utsattsmen
hit frånluftburna föroreningar andra länder,de transporterassom

exempelvis i form nederbörd. När utsättsnatursystemenav sur
biologiska förhållan-för ändras de fysiska, kemiska ochpåverkan

Även relativtoch idag mycketdena vet omprocesserna. om man
långsiktigakortsiktiga förändringarna så dede omedelbara och är

därför viktigt skyddaverkningarna dåligt kända. Det är att ett
lite möjligt ochurval vattendrag så påverkadeär somav som

förhållandetjäna referens för andra vattendrag. Ikansom som
industrialiseradetill andra områden del vårär naturstor aven

Sverige därför i internationelltrelativt opåverkad. har också ett
långsiktigt vissaperspektiv bevara våraett att vatten-ansvar av

drag referensvattendrag.som

definition ökar betydelsen vattendrag referensvat-Per ett somav
tendrag med graden ostördhet och orördhet. I vårt sam-av
manhang använder vi opåverkat o.dyl. ibegreppen ostört, rört,

huvudsak hydrologiska förhållandena.med avseende på de När

det gäller skydda referensvattendrag, oftaoch ocksåatt typvatten-
drag, föränd-måste det dock handla skydd andraävenmotom
ringar hydrologiskaän de de direkta förhållandena.rörsom
Detta innebär möjligtvattendraget skall så opåverkatatt vara som

olika störningar ingrepp, inteoch baratyperav av av
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vattenkraftsanläggningar. samordning olikaEn vidare av
skyddsaspekter därför angelägen.är

Speciella bevarandevärden

Speciella bevarandevärden till eller fleramed hänsyn ett
sektorsintressen, bland främst riksintressen för naturvärden,

kulturminnesvården och friluftslivet enligt myndigheternas
redovisningar.

Bevarandeintressena för naturvärden olikautgörs naturveten-av
skapliga intressen behålla område för forsknings-ostörtatt ettav

pedagogiska Områdenoch ändamål. riksintresse för naturvår-av
den har deñnieratsNaturvårdsverket "områden harav som som
få motsvarigheter i regionen, i riket eller internationellt påsett
grund naturvärden". Naturvärdena i området skall in-storaav
nebära områdetatt

särskilt viktigaväl belyser skeden och kulturland-natur-av-
skapets utveckling,

mångfaldär ostört och har och biotoperstor naturtyperen av-
eller

unikahyser och biotoperhotade eller sårbara ellernaturtyper,-
arter

Områden riksintresse för kulturminnesvården Riksantikva-harav
rieämbetet definierat på så "kulturvärdena i de utvaldasätt att
områdena skall få motsvarigheterså områdena harattstoravara
i regionen, i riket eller internationellt sett". Med kulturvärden

såväl vetenskapliga upplevelsemässiga ivärden denavses som av
människan odlade, byggda miljönoch påverkade och som
huvudsakligen har sin i historiska, kulturhistoriska, miljö-grund

mässiga och konstnärliga värderingar. För område skallatt ett
riksintresse skall detavvara
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i landsutvecklingsperioder vårtolikadokumenterakunna-
historia,

för forskningen ellersärskilt värdevara av-
allmänhet.sevärdhet för bredvara en-

enligt Natur-friluñslivçtförriksintresseMed områden menasav
grundfriluftsvärden påvårdsverket "områden har så storasom

tillgänglighet förochkulturkvalitetersärskilda ochnatur-av
frånattraktiva för besökarebliallmänheten de eller kanäratt

sammanhangutlandet". I vårtlandet ellerhela eller delstor av
och forsar harströmmandesärskilt intresse frittär vatten somav

friluftslivet ochbetydelse förestetiska värden storstora av
betydelse för sportfisket.

motiverabevarandevärdena skallde sektorsvisaFör ettatt
grundasde påvattenkraftsutbyggnad måstesärskilt skydd mot

intesålundaurskiljande egenskaper. Detnågra speciella är ett
riksintresse.tillräckligt skäl de äratt av

iÄven motiveratidigare nämnda kanandra intressen deän ett
fallspeciella kan detsärskilt vattenkraftsutbyggnad. Iskydd mot

jord- och skogsbruket,gälla för de arçglla näringarna. För som
vidområden ställs underkan drabbas främst vatten ut-attgenom

yrkesfisket kanregleringsmagasin, liksom förbyggnad vat-enav
itenkraftsutbyggnad få för den enskildekonsekvenser utövaren,

förinte för näringen sådan. Det gäller rennä-allmänhet ävensom
vattenkrafts-ringen skillnaden effekternamed den att av enmen

framför alltutbyggnad kan beröra hel sameby. Det över-ären
minskadämningar i skogslandet kan bli kännbara attgenomsom

Överdämningartillgången regleringar kanpå vinterföda. och

också påverka flyttvägar.renarnas

2.3 energiintressetVärdering av

I detta avsnitt redovisade utbyggnadspro-behandlar hur de

jekten kan värderas i förhållande till vattenkraftens roll för ener-
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giförsörjningen och hur mycket skulle kunna undan fråntassom
utbyggnad med hänsyn till den riksdagen beslutade planen förav
utbyggnad vattenkraft.av

Karaktäristiska egenskaperför vattenkraften

Vattenkraftenmedförknappastnågraföroreningar.
Vattenkraftenår den förnybaraenergikälla är utvecklad.mestsom
Vattenkraftensmöjlighet till snabbregleringvid förändringari krañsystemet

god Ieveranssâkerhet.ger
Vattenkraftenpåverkasknappast kriser utanförSverigeoch därförav ger en

elförsörjning.trygg
Vattenkraftverken driftsåkraår och har lång livslängd.
Vattenkrañverken elektrisk energi omvandlingsförluster.utanstorager
Vattenkraftverken fordrar nomialt långa överföringsledningar medförsom
naturingreppoch kostnader.
Vattenkraftverkenfordrar, för användasrationellt, regleringatt ivattenmagasin

medför ingreppi miljön.storasom
Vattenkraftverken medför förutsättningarna för floraatt och fauna i
strömmande avsevärtändras.vatten

2.3. 1 Vattenkraftens roll

Fram till mitten 1960-talet täckte vattenkraften under år medav
normal nederbörd praktiskt hela landets behovtaget elkraft.av
Som framgår följande diagram är vattenkraftens andelav nu
ungefär hälften elproduktionen samtidigt kärnkraftenav som

för ungefär lika mycket. Vattenkraften kommer sannoliktsvarar
ha betydelseatt även i framtiden.stor

I Närings- och teknikutvecklingsverkets NUTEK Energirapport
1993 de svenska vattendragen haratt teknisk potentialanges en
för utbyggnad vattenkraften till årlig kapacitetav en om ca
130 TWh. Den ekonomiska utbyggnadspotentialen bedöms vara

90 TWh.ca
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l910- 992elproduktion ISverigesTWh

industrinKraftvärrnei

Kondenskraft
90 9285807570

uppskattningar ärdå deUppgifterna osäkra ärär somgrova
förutsättningarandra1960-ta1en med helt1950- ochundergjorda

20 TWhteknik. Caekonomi ochbådebeträffandedagensän av
undantagetutbyggnadspotentialen ärekonomiskaberäknadeden

från utbyggnad.

utbyggnadenför1984 planbeslutade ärRiksdagen avom en
s.k.83/84:BoU30, den1983/84:160, bet.vattenkraft prop.

projekt åretvissaVattenkraftsplanen kompletterades medPlanen
1984/85:BoU25. Enligt Vat-1984/85:120, bet.därefter prop.

medproduktionskapacitet ökavattenkraftensskalltenkraftsplanen
produktionentill vad ansågsförhållande ett2,5 TWh i varasom

projektdockomfattadeVattenkraftsplanen63 TWh.normalår
2,5 TWhmåletsäkerställa3,8 förTWhsammanlagtpå attatt

bevarande-undantasvissa projektnåsskulle kunna även avom
vattenlagen. I pla-enligtprövningotillåtna vidbefinnsskäl eller

Vattenkraftverksmå0,4 TWh skall utgörasbedöms att avnen
ochförnyelsetillföraslika mycket kommeroch attatt genom

vattenkraftsanläggningar.effektiviseringar äldreav
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MÄTSEFFEKT l WATT w
kilowattl kW 1000W

1 MW miljon1megawatt 1 000 000 Wwatt
gigawattl GW miljard1 0001 000 000 Wwatt

ÄR GÅNGERENERGI EFFEKTEN TIDEN
kW underl timme1 kilowattimme1 kWh
megawattimme1 l 00 kWh
gigawattimmel 1 000000 kWh
terawattimmel 1000 000 kWh000

En kWh krävs för värma spisplattaunder timme,att eller ha bastu-atten etten
5 kW påslagetunder 12minuter.aggregat

En megawattimmeär ungefärdenenergi familj fyrapå använ-somen personer
förder matlagningunder år.ett
gigawattimmeEn är energianvändningeni medelstorstadunder dygn.etten

En terawattimmeär Sverigeselenergiförbrukningunder4 dygn.

För i Vattenkraftverkproduceraatt kWh fordrasett 1 10000 liter vattensom
faller från 40 höjd.m

De projekt ingår i Vattenkraftsplanen är enligt NUTEK desom
skall riksintresse enligt 2 8kap. § NRL.som anses vara av

Av projekten i Vattenkraftsplanen har projekt med total årligen
kapacitet 1 TWh inte tillåtits eller undantagits från utbygg-om ca
nad. Av planens projekt 1993år 1,2 TWh i drift ellervar ca
under byggnad. Därutöver har byggts 0,2 TWh.ut

Den riksdagen Vattenkraftsplanen beslutade utbygg-av genom
nadsnivån 2,5 TWh är grundläggande utgångspunkt förom en
våra bedömningar. Vi dock denna nivå inte behöverattmenar
uppnås med just de projekt ingår i Vattenkraftsplanen. Desom
bör i princip kunna ersättas med projekt har likvärdigsom en
eller bättre ekonomi.
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skyddförövervägasmycket kanHur2.3.2

224redovisningiresulteradeKraftverksföreningens enkät aven
tillkraftstationerfrånstorlek,olikaProjekten är storaprojekt. av

"hushållskraftverk"mindreeller ännuminikraftverk
Åtgärderna heltalltifrånolika slagärGWh/år.1 nyaav

in-ocksåde kanbefintliga ochtillbyggnadertillkraftstationer av
dammanläggningar.olikaochrensningarnebära typer av

enkätresultatensammanställningKraftverksföreningens av
4.bilagaredovisas i

åtmin-angelägnaenkätformuleringenenligtskallProjekten vara
liksomprojektenalladärför bedömtVisikt. harlångpå attstone

möjligaVattenkraftsplanen äriingårytterligare projektde som
därförkanframtid. Dealltför avlägseninteinombygga utatt en

vissuppnågällerlikvärdiga detnäri princip att enanses vara
bedöm-primärproduktionskapacitet. Somvattenkraftensnivå på

därförviutbyggnadsprojekten harklassificeraförningsgrund att
fågåkunnabedömsenergimängd att ut.denanvänt som

utbyggnadsprojekt medmaterial finnsKraftverksföreningensI en
materialet2,4 TWh. Iårskapacitetsammanlagdberäknad caom

produktionska-beräknadmed tillsammansprojekt,saknas en
Vattenkraftsplanen.iangivna0,3 finnsTWh,pacitet somom ca

kunna2,7 TWhfinnasskulleinnebär detDetta att ansessom
framtid. Dåspecificerad,överskådlig,inombyggas ut menen

målVattenkraftsplanens1,1 för nåTWhdet återstår att om
detskulle1,4 TWh,redan har byggts2,5 eftersom detTWh, ut

Utöver2,7-1,1 TWh.1,6 TWhmarginalfinnassåledes omen
TWheller någradet finns någonuppskattadetta kan attman

ekono-vattenkraftenshar bedömtsinom för vad varasomramen
utbyggnadspotential.miska

utbyggnadsintressena ärredovisatsmaterial harDet omsom
mål förriksdagensdet pekar påofullständigt,osäkert och attmen

tordeVattenkraftsplanen välenligtvattenkraftenutbyggnaden av
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kunna uppnås. Detta förutsätter dock vattendomstolarnaatt ger
tillstånd.

Som bedömningsunderlag finns också Kraftverksföreningenen av
gjord klassificering de redovisade projekten med hänsyn tillav
deras s.k. godhetstal. Ett projekts godhetstal räknas fram genom

anläggningskostnaderna divideras med denatt beräknade elpro-
duktionen under medelår och med hänsyn till det högreett tagen
värdet på den del produktionen kan levereras underav som
vintern. Beräkningarna framgår bilaga I följandeav samman-
ställning redovisas sammanfattningsvis de projekt har ettsom
godhetstal på mindre 3än kr/kWh, vilket 56 anläggningar.är

I sammanställningen projekten ingår bland de vatten-anges om
områden i kapitel 4 har valt skyddsvärda frånutsom som
bevarandesynpunkt fetstil. Vidare framgår ingårde iom
Vattenkraftsplanen och de tillhör ide direktiven nämndaom
projekten .

2 14-0623Del l
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utbyggnadsprojektenbilligasteDe
GodhetstalEkvivalent
kr/kWhProjektBiflödeHuvudvattendrag sommar-

kraft GWh
0,86,2Näckån108.88NäckánGöta108. älv

Ångermanålven 0,818,2HelgumssjönFaxälven38.738.
reglering

1,22,5Karåsen108.39SvartälvenGöta älv108.
1,23,2Moriansfors108.52älvGöta108.

Borgviksälven
1,48,4Nätrasjöama37. Nätraån
1,613,0Kvamforsen"Ljusnan48.
1,845,0Galvån48.5 Galvån48. Ljusnan

Överledning 1,8till 2,8GussjöånIndalsälven40.
Sillre

1,932,4Runem0Voxnan48.4Ljusnan48.
1,9Rensningarvid 13,0Indalsälven40.

Stadsforsen"
2,025,5LofsenInfsen48.14Ljusnan48.
2,030,4GardsjönäsGardsjöbâck-28.34älv28. Ume

en
2,12,4RensningarIndalsälven40. ns

Järkvissle
2,16,6RacksundetRotälven53.5553. Dalälven
2,32,2Skidträskälv28. Ume
2,312,6Belne"HårkanIndalsälven 40.2140.
2,36,0Rotälven Långön53.5553. Dalälven
2,36,0Häljeboda108.28.l4älv108.Göta

Vaggeälven
5,5 2,4LjotbergRotälven53.5553. Dalälven
5,5 2,4Ribbäs53.55 Rotälven53. Dalälven

2,433,6Viggen"Norsälven108.50älv108.Göta
2,460,8Hemlingfors"Gideålven34.
2,44,2Storfallet19. Kågeälven
2,48,3108.59Ranånälv108.Göta
2,4Johannisholm 7,4Vanån53.32.10Dalälven53.
2,57,3Mölnbackaånälv108.Göta
2,52,4Rensningarälv28. Ume

Bergeforsen
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Ekvivalent Godhetstal
Huvudvattendrag Billöde Projekt kr/kWhsommar-

kraft GWh
Indalsälven Rensningar40. ned- 2,8 2,5

strömsStugun
Lottefors48. Ljusnan 4,0 2,5

Ljusnan Härjeåsjön 2,548. 6,0
Göta Alsterålven Blombacka 2,5108. älv 108.59 2,8

Ångennanâlven38. Lillâ" 11,4 2,5
ÖsterdalålvenDalälven53. Brunnsberg" 74,4 2,6

42. Ljungan Ljungån Ljunga 5,342.72 2,6
Gideålven Lappforsen"34. 22,4 2,6

34. Gideälven Kroknorfors" 19,0 2,6
Ljusnan48. 48.4 Voxnan Skalen 11,4 2,6
Indalsälven Rönnöfors"40. 40.2 Långan 17,0 2,6

40. Indalsälven 40.l.2 Ljustorpsán Laxsjö 6,0 2,7
51. Testeboån Pålströmmen 5,6 2,7
9. Lule älv 2,7Suorva5 104,0
52. Gavleån Jâdraån ltranite 1,5 2,7
61. Nonström 61.34 Arbogaån Björkâng 1,5 2,7
53. Dalälven 5132.10 Vanån Van" 12,6 2,8

Ångemmnälven38. Sjougden" 2,88,6
48. Ljusnan Höljebro 17,8 2,8
24. Rickleán Eygdsiljum"

Overklinten, 49,6 2,8
Stuphällsforsen,
Isakñbodforsen

Vindelålven28. Ume älv 28.1 Gertsbâcken 4,6 2,8
28. Ume älv Skarvsjö 19,4 2,8

Ångennanâlven38. 38.852 Finnån 7,0 2,9
Älv10a.Göta 108.18Nossan Trollabo nedre 1,4 2,9

Visslaán108.Götaälv 108.14 Enered 1,4 2,9
19. Kågeålven Slybergsfors 8,7 2,9

Ångermanålven38. Rensningar 24,0 2,9ns
Nåmforsen

28. Ume âlv Stomorrfors 8,5 2,9
53. Dalälven 53.39 Tunaån Silvberg 1,7 2,9

UtvaltFet stil; vattenområde direktiven nämnda VattenkraftsplanenI l
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Övergripande principer för väga2.4 att

energiintressetbevarandeintresset mot

vid bedöm-energiintressetbevarandeintressetFör väga motatt
3 6 §ingå i kap.bör övervägasning vilka vattenområden somav

principer.övergripandeföljandevi ställtNRL har upp

avrinningsområden.behandlas helaVattendragen bör som

vattenområde destokraftförsörjningen ärviktigare förJu ett
bevarandevärdetstarkare måste vara.

tillgodsekanfinns alternativa vattenområdenI de fall det som
detskyddavisst bevarandemotiv bör strävan attett somvara

elproduktionen.minstaskulle denge

börvattenkraftsutbyggnadbedömningenI samband med av en
bevarandevärdet sådanttillhänsyn äräven attta manomman

egenskapernaskyddsvärdautforma anläggningen så dekan att
propositioneniinte påtagligt fråga behandladesskadas. Denna

fysiska1977/78:57, l977/78:CU9 riktlinjer i denbet.prop. om
Norrland.riksplaneringen i Svealand ochför vattendrag norra

modi-riktlinjerna inte omfatta älvsträckor därDär skallsägs att
negativaprojekt väsentligt mildra deñeringar planerade kanav

konsekvenserna.
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3 Hur vi har valt områden som

kan komma ifråga för skydd

Som framgår kapitel 2 vattenområden skyddadeattav menar
vattenkraftsutbyggnad skallmot omfatta representativt urvalett

svensk vattendragsnatur. Ett härför tillräckligt antalav typvatten-
drag bör bevaras.

Sverige har mycket varierande Det finns ungefären natur.
300 000 km rinnande flyter igenomvatten antalett stortsom
regioner med mycket skilda naturgeografiska förhållanden, från
små vattendrag i Skånes jordbrukslandskap till mäktiga opåverka-
de forsar i Norrland. Med hänsyn till de vattenområdentagen

skyddadeär har försökt bedöma behovet skyddsom attnu av
ytterligare vattenområden kan olika delarav representerasom av

landet och områden med skilda naturgeografiska förhållanden.

Med detta liggersynsätt det i sakens också vattendragnatur att
där det inte finns något uttalat utbyggnadsintresse kan bli aktuella

skydda. Det kan verka inkonsekventatt i vårt sammanhang men
syftet är markera representativitetenatt och helhetssynen i be-
dömningarna. Dessutom kan i framtida annorlunda energisitu-en
ation, i samband med avregleringt.ex. elmarknaden eller i ettav
läge med sämre energiförsörjning än även dessa vattendragnu,
bli intressanta från utbyggnadssynpunkt.

Vi har alltså lagt vikt vid tillsammansstor med sådanaatt, vat-
tendrag redan har starkt skydd, få representativtettsom urvalett

typvattendrag i områden med olika naturgeograñska förhållan-av
den. Vi har härvid beaktat i visst område olikaatt ett typer av
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SVERIGEREGIONER INATURGEOGRAFISKA
lite skog.Uppodladslätt,slättområdenSydvästskánes

ädellövskogar,spriddaUppodlad slätt,horstomrädenochSkånes sediment-
urberg.bergkullar med

mycketbergkullterräng,vågigskogslandskapSlättochSkånesNordöstra gran-
skog.

medekskog.SkärgårdekskogsomrädeochsprickdalsterrängBlekinges. mycket ädel-åkerareal,havsstränder,kustland SandigaSödraHallands stor10.
og.ovs

västsida Bergkullar,myrrikasmälandsterrängensochhöglandetsSydsvenskall.
lövinslag.mycketbarrskog, stortmyr,

restberg,terräng,slättomráden FlacksjörikaochSmålands skog-Sydöstra12.
odlingsbygd.kringbarrblandskog,lövskog

barrskog,Bergkullterrâng,delarcentrala ochhöglandets östraSydsvenska13.
småmyrar.

ädellÖvskogÖ-lagd odlingsbygd,tallskog,alvarvegetation,Gotland Slätt,och14.
.an

Öppetlandskap,VästkustensvenskakustskogsomrädenlängsLjungheds- och15.
ädellövskog.klippor,skärgård,kala

odlingsbygd.videkskogkustskogsregionSkärgård,tallskog,Bohusläns18.
höjdryggar,lövskogsområdeKraftigabarr- ochSveri ku radeSydvästra21. es illnadhöjdssprickdalar, ök mot norr.

ädellövskog.slätt, platåberg,slättbygder UppodladGötalands centrala22.
sprick-kuperadKolmården RelativtTiveden TylöskoiSkogslandskapet23. en -- lingsbygd.iädellövskogbarrskog,dalsterräng,

sjöbäcken MosaikartatochlerslättdalarmedsprickdalsterrängSvealands24.
odlingsbygd.barrskog,landskap,

Östersjökusten hällmarkslallskog,sprickdalslandskap,skärgårdar Kuperatmed25.
stenigastränder.ytterskärgård,kal

Slätt,för norrlandsterrängensöderomedelbart gränsenSkogslandskapet26. om
grusåsar.barrskog, storaet myr,myc

kuperatSlätt,for norrlandsterrängen motSkogslandskapet gränsen27. norr om
barrskog,mycketmyr.norr,

dalgångar.markeradeområden Bergkullterräng,kuperadeSydligt boreala28.
och tallskog.Gran-

SkärgårdBottenvikenkringñnsedimentmedoch dalarKustslätter29. norrai inlandet.bergkullterrängslätt vid kusten,medsandigaöar,
skogsområdenKuperatmellanborealamedvågiga bergkullterräNorrlands30.

ativt litebarrskog,flackt ii söder, re myr.norr,
uppodling, mycketkambrosilurområde Bergkullslätt,Jämtlands31. stor myr.

flackBarrblandskog,bergkullslätterbarrskogsomrádenochnorrlandsNorra32.
bergkullar.eller vågig terräng,

vegetation Glesnordligt borealhuvudsakligenl-örfjällsterrängen med33.
bergsmassiv.isoleradeplatåer,tjällbjörkskog,barrskog,

delGranskog,Jämtlandfjällbjörksomrádet i västraBarrskogs- och34. en
mycket backmyrar.tallskog,

belägnaplatåer, högttjällmassiv,fjällregionen AvrundadeSödra35.
vegetationsgränser.

lågt belägnaglaciärer,högljällsregion högtjäll,BrantaLapplands36.
vegetationsgrânser.

fjällbjörkskogarfjällviddregion Vidsträcktaochkontinentala skogs-Lapplands49.
urberg.tjâllhedar till 700 öoch upp m

fjâllhed,omväxlandemedLappland BergkullslättBarrskogsområdet i52. norra
ochbarrskog myr.
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vattendrag kan behöva representerade, exempelvis medvara av-
seende på storlek och källflödena ligger.var

Vårt underlag har inte givit grund för välja skyddsvärdaatt ut
vattendrag i egenskap referensvattendrag eller med hänsyn tillav

vattenområdes speciella bevarandevärden.ett Vid bedömningen
typvattendrag har dock graden orördhet varit viktigav av en

faktor. I de fall då det finns flera typvattendrag välja mellanatt
har i vårt fästval vikt också vid de starkaste be-var
varandevärdena finns med hänsyn till olika sektorsintressen.

3.1 Nu skyddade vattenområden

För bedöma behovet skyddaatt typvattendrag i olikaattav om-
råden har vi frånutgått Nordiska ministerrådet framtagenen av
indelning Norden i naturgeografiska regioner, 29 berörav varav
Sverige Naturgeograñsk regionindelning Norden, Nordiskaav
ministerrådet, 1984. Indelningen bygger på naturegenskaper som
rör geologi och landskapsformer, markförhållanden, klimat,
vegetation, djurliv och markanvändning. Den gjorda naturgeogra-
fiska indelningen är starkt påverkad topograñn. För Norrlandsav
del exempelvis innebär detta de naturgeograñska regionernaatt
utgörs bälten parallella med kust och fjällkedja. Deav stora
älvarna kommer därmed beröra flera naturgeografiska regio-att

De regioner berör Sverige framgår faktarutanner. påsom av
motstående sida och separatkartan insidanpå den bakreav av
omslagssidan.

Denna indelning är sålunda främst gjord med avseende på land-
förhållandena. För bättre spegla även andraatt aspekter ärsom
viktiga för vattendragens karaktäristika har också tagit hänsyn
till efter våra kuster vattendragen Vi har delatvar som mynnar.

kusterna i fyra delområden efter vilket hav de utgör gränsen
Östersjöntill; Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga och Väster-

havet. Dessa havsområden har sinsemellan olika miljöförhållan-
den och organismvärldar och eftersom vattendragen flerapå sätt
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idjurlivetochpåverkas växt-havet så ettsamverkar med
histo-gäller ävenDettadeti vilket havvattendrag mynnar.av

vegetation ifauna ochflora,vattendragensriskt såpå sätt att
istiden ochefterutvecklingenavspeglarutsträckning arter-olika

invandringshistoria.nas

på utred-universitet harvid UmeåinstitutionenVäxtekologiska
älvsträckorochvattenområdenbeskrivit deuppdragningens som

vattendragenberörda3 6 § NRL. För deskyddade enligt kap.är
naturgeografiskaoch vilkavilket hav deredovisas i mynnar

Som underlag har använtsseparatkartan.Seregioner de berör.
harNaturvårdsverketde områdenbeskrivningarna angettsomav

naturinventering-olikaför naturvärdenriksintresse samtavvara
informa-ytterligaretillfrågatsharlänsstyrelserBerörda omar.

Vattenområdenasdeli betänkandetsStudien redovisastion.
gjortsmedi samrådavgränsning har,kartmässiganärmare oss,

SMHI.instituthydrologiskameteorologiska ochStatensav

vilkauppfattningöversiktligSyftet studienmed att omge envar
vattendra-skyddadei derepresenteradefinnsnaturtyper nusom

identifiera vilkaförför underlag naturtyperattatt somgegen
underrepresenterade.skydd ellersaknar är

också i områdenförhindradvattenkraft kanUtbyggnad varaav
exempelvisnaturvårdslagen,skyddade med stödär avsom

andraberörsoch i sådana områdennationalparker, avsom
områdenför särskilda äni NRL s.k.hushållningsbestämmelser

omfattasområden3 6 fjällområden. Dessafrämst vissakap.
översiktligutifrånbakgrundinte studien attmot enav manav

skullebedömningen de integjordegranskning kartan denpå att
påverka behövervilkaresultatet vad gäller naturtyper som
ytterligare skydd.



3 41Kapitel1994:59SOU

vattenområden skyddas3.2 behöverVar

skyddade sträcker sig från tundrare-De vattenområden ärsom nu
i sydligastegionen längst i till den södra lövskogsregionennorr

finns emellertid obalans i de skydda-delen landet. Det varav en
ligger. Norrland ligger alla dede vattenområdena I t.ex.norra

storälvarna, betecknas nationalälvar; Torne-,outbyggda som som
Kalix-, Pite- Vindelälven. Norrland främst delaroch I södra är

avrinningsområden älvsträckor skyddade. I Svealand ochochav
Götaland fåtal och vattendrag skyd-endast vattenområdenär ett

Även olika finns obalansdade. vad gäller vattendragtyper enav
tillräckligti Exempelvis i hela landetvad är skyddat. saknassom

för mindre, hittills skyddadeskydd kustnära vattenområden. De

älvsträckorna innebär alltså inget heltäckandevattenområdena och

för landeturval representativa vattendragstyper sig settav vare
helhet inom olika regioner.ellersom

gjorda studien dokumentationen skyd-I den konstateras deatt av
kvali-dade naturvärden mycket varierandevattenområdenas är av

och omfång. vissa knapphändi-För vattenområden har endasttet
uppgifter fallkunnat erhållas. I många beror detta på attga mer

sammanfattande beskrivningar i sak-naturvärdena områdenaav
inteän på naturvärdena okända. De bara ordklädda.är ärattnas,

Mindre biflöden i de skyddade genomgåendeärvattensystemen
dåligt dokumenterade. för del delom-Detsamma gäller deen av
råden har iskyddats utbyggda vattendrag. Man kansom annars
därför inte vilka naturvärden inte finns representeradeange som
i de skyddade vattendragen, och därför borde skyddas. För att
kunna den rekommendationer rikstäckandeskulletypenge av en
vattendragsinventering med enhetlig metodik genomföras.behöva
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3.3 Sammanställning underlagav om

skyddsvärda vattenområden

3.3. 1 Underlagsmaterial

De vattenområden behandlas i vårt arbete har till delstorsom
kommit till vår kännedom 3enkät bilaga allagenom en som
länsstyrelser har på. Kommunerna har haft möjlighetsvarat att

synpunkter på länsstyrelsernas Vid behandlingdenna harge svar.
del objekt kommit fram och förtydliganden tilläggoch haren nya

gjorts beträffande de objekt har redovisats länsstyrelser-som av
Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket har också haftna.

möjlighet komma med kommentarer och förslag. Förslagatt egna
har vidare kommit från olika intresseorganisationer, bl.a. genom

de tillfälle sig till utredningen. Detta under-att getts att yttra
lagsmaterial har tilllegat grund för bearbetningar Naturvårds-av
verkets i utredningen, också har kompletteratexpert som
materialet med underlag från beskrivningar de områdenav som

Naturvårdsverket har riksintresse för naturvår-angettsav vara av
den friluftslivetoch enligt bestämmelserna 2 3i kap. § NRL.

3.3.2 Analys enkätsvarav m.m.

Enkäten till länsstyrelserna resulterade i förslag,tusental allt-ett
ifrån hela avrinningsområden till korta iströmsträckor små vat-
tendrag. Vissa län i huvudsak objekt med sådana kvaliteterangav

de ansågs kunna kandidater till 3ingå i 6att kap. §attvara
NRL, medan andra även objekt i huvudsak berörangav som
lokala intressen. För något sånär rättvisande kunna utvärderaatt
enkätsvaren fordrades dessa ojämnheter i länsstyrelsernasatt
redovisningar så långt möjligt eliminerades.som

Det måste dock framhållas många länsstyrelserna pekar påatt av
kunskapsunderlaget för bedöma vattendragens skyddsvär-att att

den bristfälligt.är Slutsatsen för utredningens del därförär att
detta förstaär för bättre dokumentationett steg att en av
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förinventeringsarbete krävsfortsattskyddsvärdena attatt ettmen
hosbevarandevärdenabildfå god och för landet jämförbar aven

landets vattendrag

vid bedömning2framhållits i kapitelSom har att mananser
behandla helaregel börskyddsvärdet hos vattendrag somav

biflöden eller kortaavrinningsområden i stället för enskilda vat-
redovisat flerafall länsstyrelserna hardetendragssträckor. I

har deavrinningsområde såobjekt inomskyddsvärda samma
tillsammanförtsredovisade vattendragssträckorna större vatten-

avrinningsområden. De smär-i görligaste mån till helaområden,
tillförainte gickvattendragssträckor ettatt sammansomre

sektorsvisa bevarande-där samtidigt devattenområde ochstörre
i den fort-dåligt redovisade inte medlåga ellervärdena är togs

fall inte kanmotiveringen ibehandlingen med deatt vartsatta
6 Bearbetningentill 3 § NRL.aktuella för föras kap.attvara

100 vattenområden. Itotalti register medresulterade ett ca
sammanfattandei bilaga finns bl.a.registret, redovisas ensom

naturvärden,sektorsvisa bevarandevärdena förbeskrivning deav
friluftslivet kulturminnesvården.och

50-i register gjort urvalVi med utgångspunkt dettahar ettett av
lämpligahar bedömts kunnatal vattenområden somvarasom

regioner devilka naturgeograñskamed hänsyn tilltypvattendrag,
fjäll- ellerkällflödena liggeri vilket hav deberör, mynnar, var

skogsälv storleksordning.och deras

redovisas med korta be-sålundaDe valda vattenområdenaav oss
prioritera mellanskrivningar i 4.1 försökeravsnitt där också

till prioriteringar.redovisar skälen vårade olika områdena och
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3.4 Sammanställning underlagav om

energiintresset

3.4. 1 Underlagsmaterial

Vilka utbyggnadsintressen finns i landets vattendrag har försom
kartlagts Svenska Kraftverksföreningen enkätoss av genom en

till medlemsföretagen. Samma enkät delgavs Sverigesgenom
Energiföreningars Riksorganisation SERO ägarna små kraft-av
verk. Kraftverksföreningens sammanställning enkätmaterialetav
redovisas i bilaga

3.4.2 Analys enkätsvarenav

Kraftverksföreningen 37har medlemsföretag tillsammanssom
för drygt 95 % landets elproduktion från vattenkraftsvarar av

och SERO har 400 medlemmar tillsammans täcker inca som
40drygt % alla småkraftverk. Trots det i enkäten fram-attav

hålls det kommer vikt för kraftindustrinatt att stor attvara av
energiintresset blir väl genomlyst så blev inkomnaantalet svar
tämligen litet. Exempelvis så 19svarade endast 37de storaav
kraftproducenterna på enkäten, stycken meddelade attvarav sex

intede hade något Vid rundringning tillatt med-rapportera. en
lemsföretagen i SERO framkom åtminstone bolag inte villeatt ett
lämna något på grund de den efterfrågadeatt attsvar av anser

uppgifter företagshemligheter,ärtypen framför allt med tankeav
på kommande avreglering elmarknaden. Huruvida detta ären av

spridd uppfattning och detta i fallså har bidragit tillen mer om
den låga Svarsfrekvensen har inte gått avgöra.att

NUTEK har analyserat enkätresultatet och bedömer materialetatt
inte kan heltäckande det kan finnas doldutan attanses vara en
utbyggnadspotential, bl.a. fattades antal projekt ingår iett som
Vattenkraftsplanen. Det fordras följaktligen invente-noggrannare
ringar för få klar bild vattenkraftsintresset.att en av
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prioriteringBeskrivning4 och av

vattenområden

kommitBland de till redovisade vattenområdena haross
50 principerfram till har kvaliteter tillgodoser deatt ca som

för urval skyddsvärda vattenområden har angettsomav
i kapitel Syftet med kapitel bland dessadetta göraär att

3 6urval i fråga för enligtkan komma skydd kap.ett som
§ NRL.

Som framgått tidigarehar det kunskaperna vattenområ-ärav om
dena bristfälliga ojämnaeller och förutsättningarna för att
bedöma behovet skydd varierar olikamellan delar landet.av av
I de delarna Norrland finns beträffandeövre underlagett gottav
de vattendragen. För många de mindre kunskapernaärstora av

vilket i huvudsak försämre, också gäller vattenområdena i resten
landet. därförDet har varit svårt slutligt urvalgöraatt ettav av

vilka 6vattenområden 3omfattas skydd enligt kap.börsom av
§ NRL. För några Sverigevattenområden i södra dockanser

sannolikt inte skulle finna alternativnågra ävenatt man om
ytterligare inventeringar inteutfördes. Detta beror på kun-att
skaperna vattendragen särskilt främstahär goda. Denärom
orsaken möjliga alternativ fåär och dessa så på-är äratt att
verkade de inte 3 6kan aktuella för enligt §skydd kap.att vara
NRL.
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prioritering skyddsvärda4.1 Vår av

vattenområden

till Bottenviken4.1.1 Vattendrag avvattnassom

i BottenvikenTill alla vattendragdetta område hör mynnarsom
avrinningsom-från och med Torneälvens till och med Tavleåns

huvudparten de vattenområdenråden. Här ligger ärsomav
3 6skyddade enligt kap. § NRL. utbyggnadDessutom är av

vattenkraften inte tillåten i många de områden ärstora somav
exempelvis nationalpar-skyddade enligt naturvårdslagen, de stora

enligtSamtliga naturgeograñska regioner NR, denkerna.

1984,indelning gjordes Nordiska ministerrådet ingårsom av som
i till mindre representerade deområdet eller delär större nuav
skyddade vattenområdena.

Eftersom sina källflöden i fjällområdena har heltälvar harsom
violika karakteristik jämfört de s.k. skogsälvarna, har delatmed

in vattendragen med till skyddade vattendragenhänsyn detta. De

Qällälvarnas skogsälvamasväl och derepresenterar stora
vilka vi därför inte behöver ytterligarevattensystem, anser

skydd. De mindre skogsälvarna underrepresenterade.är

vattenområdenNu skyddade och älvsträckor

NATUR-
BIFLÖDE STRÄCKAHUVUDFLÖDE GEOGRAFISKA-

REGIONER

Fjällälvar
Tomeålvenl 29, 30, 32, 36, 49,

52
Kalixilven4 29, 30, 32, 36, 52

13 Piteâlven 32, 33,29, 30, 36
9 Luleälven StoraLuleâlveu Akkajaureuppströms 36

9.6 Lilla LuleâlvenuppströmsSkalkaoch 36, 52
Tjaktjajaure

9.6.4 Pärlñlven 32, 36, 52
Skellefteâlven20 Kållllödena Sädvajaureuppströms 36

respektiveRiebnes
20.6 Malin 32
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nn BIFLÖDE GEOGRAFISKASTRÄCKAHUVUDFLODE -
REGIONER

Skogsälvar
32, 5229, 30,Råneålven7

Åbyâlven 29, 30, 3217
29, 3230,18Byskeälven

3229, 30,26 Sâvarán

numreringenligti anslutningtill vattendragsnamnNummer avser
Svensktvattenarkiv,HO 26, 1985.SMHI,

utvaldakapitel 3 angivna arbetssättet,enligt det iDe oss,av
typvattendragmindre kan saknade ärskogsälvarna som

NATUR-
u GEOGRAFISKABIFLODEHUVUDFIÖDE

REGIONER

Töreâlven 29, 305
29, 30, 3219Kågeâlven

Bureälven 29, 30, 3221
32Rickleån 29, 30,24

minst. AvrinningsområdetTöreälven ligger nordligast och är

Kalixälven. hari till undantagna Töreälvendengränsar ennorr
Värdefullast olikavariation vad gäller ärrelativt naturtyper.stor

Älventillsjösystem i anslutning älven.våtmarker ochtyper av
naturvetenskapligafram i kulturlandskap med såvälrinner ett

Älven riksintressekulturhistoriska värden. berör område avsom
riksintresseområdeför kulturmiljövården och utloppet etttangerar

för friluftslivet.

Kågeälven hartill undantagna Byske älv. Kågeälvendengränsar

till delvariation gäller hydrologin. Den rinnervad storstor
bildats.avlagringar, där raviner Iområden med lösagenom

biflöde finns dött vattenfall ochKamsån, är ett storaettsom
sjöar. Den bildarkalspolningsområden efter tappning isdämdaav

forsar fall. Mynningen deltaområde, äroch utgörs ett som enav
Älven naturlig reproduk-viktig för våtmarksfåglar. harrastlokal
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tion lax och havsöring. Kåge älv därför betydelsefullär förav
Älvensportñsket efter lax, öring och harr. flyter vär-ettgenom

defullt kulturlandskap med fornfynd. Där finns inga riksintressen

Bureälven rinner slättlandskap med antalett ett storagenom
sjöar. Sjöarna ñskrikaär med bestånd sik, siklöja gös ochav

Inom finns Utmed Bure älv finnsvattensystemet utter.nors.
många värdefulla kulturmiljöer, bl. fornlämningsområden,a.
bruksmiljöer, kvarndammar och värdefullt odlingslandskap. Inga
riksintressen finns här.

Rickleån, denär destörsta fyra älvarna ansluter till densom av
från vattenkraftsutbygnad undantagna Sävarån, ärsom av
motsvarande storlek. Rickleån har hydrologisk variation medstor
omväxlande slingrande avsnitt, forsar och sel. På sträckan mellan
Älglund och Robertsfors finns flertal långsträckta forssträckorett
med goda biotoper för lax och öring. Fiskvandringen stoppas av

Åndammen vid Robertsfors. Vattnet näringsfattigt.är är
reproduktionsområde före lax, nejonöga och havsöring. Längs ån
finns värdefullt kulturlandskap. Från Robertsforsett till utloppet

Rickleånär riksintresse för naturvård.av

Sammanfattande jämförelse

Storlek Töreälven är den minsta fyrade älvarna. Rickleån ärav
den största och ansluter till den undantagna Sävarån.

Utbyggnadsgrad Töreälven och Kågeälven inteär påverkade av
vattenkraftsutbyggnad. Rickleån kraftigastär påverkad av

Älglundvattenkraftsutbyggnad kraftverket 7MW vidgenom
ÄvenRobertsfors. Bureälven är påverkad vattenkraftsut-av

byggnad.

Naturvård Rickleån riksintresseär för frånnaturvård Ro-av
bertsfors till utloppet.
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Friluftsliv Töreälvens utlopp riksintresseområdetangerar ett av
för friluftsliv.

Kulturminnesvård Töreälven berör riksintressen för kulturmin-
nesvården.

Slutsatser

Eftersom dessa mindre skogsälvar samtliga NR därrepresenterar
denna vattendrag behöver ytterligare skydd vibehövs hartyp av
prioriterat efter de sektoriella bevarandevärdena, främst de
redovisade riksintressena, och utbyggnadsgraden. I sigvare
Kågeälven eller Bureälven finns några redovisade riksintressen.
De starkaste sektoriella bevarandevärdena finns i Rickleån där
det bl.a. finns två områden riksintresse för naturvård.av
Rickleån sidanär å andra påverkad vattenkraftsutbyggnad.av
Töreälven, den minsta, inteär påverkadär vatten-som av
kraftsutbyggnad och berör områden riksintresse för friluftslivav
och för kulturminnesvård. Töreälven tillansluter Kalixälven och
kompletterar därmed den 3sammanhängande enligtgrupp av
kap. 6 § skyddade vattendrag i övrigt består Torne-, ochsom av
Råneälven. Av de utvalda fyra vattenområdena bedömerav oss
vi Töreälven och Rickleån är skyddsvärda. Emellertidatt mest
kan vi med stöd det befintliga underlagsmaterialet inte göraav en
slutgiltig bedömning vilket vattendrag i första hand börav som
komma ifråga för skydd enligt 3 6kap. § NRL.

4.1.2. Vattendrag till Bottenhavetavvattnassom

Till detta område hör de vattendrag i Bottenhavetsom mynnar
mellan Umeälven och Norrtäljeån. Området omfattar många
avrinningsområden fjällkedjan. Sex dem äravvattnarsom av

avrinningsområden framför allt i källområdenastora ärsom
skyddade. Alla emellertid tillär delenstörre utbyggda för vatten-
kraftsändamål. Bland skogsälvarna är skyddade,tre samt-varav
liga ligger i den delen och tämligenär Den enda helastora.norra
fjällälven dock biflöde skyddad frånärett vatten-som som
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3 6 § NRLenligtSamtliga kap.Vindelälven.kraftsutbyggnad är
ligger i dettai Klarälven,denskyddade älvsträckor, utom om-

råde.

vattenområden och älvsträckorskyddadeIdag

NATUR-
STRÄCKABIFIDDEHUVUDFLÖDE GEOGRAFISKA-

REGIONER

Fjällälvar
32, 3629, 30, 33,VindelälvenUmeålven 28.128

Fjosoken 33, 36uppströms28.10Juktån
33Girjesån28.18
3628.22 Tämaån

till Atlanten 36Vefsna 115.1 Vapstålven115
Ångermanälven 36RansarånuppströmsRansaren38

Klumpvattnet 34Uppströms38.7.12 Storan
36Lejarålven38.7.19
32, 33LångseleånRörströmsâlven38.12.4

Vojrnsjön 33, 36Vojmån uppströms39.29
3338.35Saxån

Åreålven 34, 3540 Indalsälven
34, 3530, 31,Ammerån40.14

31, 35Storan Dammån40.28 -
3531, 34,40.21 Hårkan

35Ljungan Ljungan Storsjön42 Uppströms
Gimân uppströntsHolmsjön 3042.7

28, 30Ljusnan UppströmsVallhaga48 48.4 Voxnan
Österdalälven Trångslet 33, 3553 Dalälven Uppströms

Hummel 3335.32 Västerdalälvenuppströms 28, 30,
forsen

Skogsälvar
Öreålven 29, 30, 3230

32, 3329, 30,32 Lögdeälven
28, 3036 Moälven

Älvsträckor

TämaforsenmellanStor-Laisanoch Gäuta 3628 Umeâlven
Ångermanälven FaxälvenmellanEdseleoch Hel 2838 38.7

gumsjön
Indalsälven nedströmsLandösjön 3140 440.22 Långan
Ljungan Mellan och Holmsjön 3042 Havern

Viforsen 28Nedströms
Ljusnan Svegsjön 3348 Mellan Hedeoch

och Arbråsjöama 28Mellan Laforsen
Skiffsforsen53 Dalälven Västerdalålvennedströms 28, 30, 33

Dalälvennedströms bruk 26Näs
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finnsAv NR i området Skogslandskapetde är norr omsom
27för norrlandsterrängen inte alls ochgränsen representerat

Öster-26 dåligtNR representerad skyddade vattendragär av nu
25sjökustens skärgårdar bedöms inte relevant. Medvara

skiljahänsyn till deras olika karaktär finns det skäl påatt
rinner i fjällen rinnervattenområden och sådana somsom upp

ned i skogslandskapet. De bör dessutom medlängreupp senare
till ihänsyn storleken delas skogsälvar och skogsåar.upp

fjällälvarnas avrinningsområden framför biflödenAv det alltär

i de kustnära delarna behöver ytterligare skydd, ävensom men
28 30de NR i inlandet dåligt representerade. fåoch Förär att en

god representation de olika vattendragstyperna bör ocksåav
skogsälvar, framför inom regionensallt mellersta och södra

delar, och skogsåar representerande hela området skyddas.

Fjällälvar rinner i Bottenhavetutsom

De i dåligt representeradeutvalda vattenområdena deossav
naturgeografiska regionerna är

NATUR-
BIFLODE GEOGRAFISKAHUVUDFLÖDE

REGIONER
Ångerrnanälven Avrinningsområdet38

nedströmsSollefteå 28, 30
38.122 Vângelälven 30

Indalsälven Ljustorpsån40.l.2 28, 30
Ljusnan 48.5 Galvån 28

Ängraán48.18 28, 30
Dalälven 5148.4 Unnan 28, 30, 32

53.55 Rotâlven 30, 32

Ångermanälven Sollefteånedströms kraftverk utgörs närmast

3,5kraftverksdammen mil lång älvsträcka med strömman-av en
Älvende flyter fram mäktigahär i vid dalgång medvatten. en
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Fiskens lek-nipstränder, djupa raviner och breda terrassplan.

kraftverk och naturligavandring vid Sollefteå denstoppas repro-
förstörd. Konstgjordduktionen för lax och havsöring är repro-

öring.duktion upprätthålls odling lax och De vuxnagenom av
i biflödena. Biflödena utgörfiskarna söker sig tillbaka för lek

flodnejonöga. Området,också lekområde för harr, sik och som
fritidsfiske eftertillgänglighet, viktigt förhar god service och är

öring, älvenlax, harr och röding. Denna del ettomges avav
kulturmiljösyn-jordbrukslandskap frånmed värdenöppet stora

punkt, finns medeltida kyrka, gravfält och fornborg.bl.a. en
ochOmrådet friluftslivetriksintresse för naturvärden,är av

kulturminnesvården.

Vängelälven bifurkation Fjällsjöälvenmellan Faxälven ochär en
Ångermanälveni och omfattar selsåväl strömmande vatten.som

Vattenföringen vidreglerad damm Sporrsjön, såär attgenom en
endast minimitappning Naturmiljön relativt opå-sker. dockär

ochverkad och restbiotop för flora och fauna i forsarutgör en
sel. Vängelälven riksintresse för naturvård.är av

Ljustorpsån rinner i Indalsälven i Stavreviken uppströmsut strax
älvens mynning. sitt förenas Mjällån.I nedre lopp den med
Åarna rinner fram i omgivandemarkerade dalgångar med höga

Övreberg. delarna Ljustorpsån rikt varieradhar vatten-av en
miljö och rinner fram i Mjällån tillsammansskogsmark. med
Ljustorpsåns nedre lopp uppvisar ovanligt komplett serieen av

formerde lcustlin-utmärker norrlänska älvdalar, från högstasom
jens randdeltakomplex via dalgångens nipor, ravinerterrasser,

Åarnaoch tillmeanderlopp älvens kustdelta. reproduktion-utgör
sområde för havsöring, harr och bäcköring möjlighetermed goda
för fritidsfiske. Service och tillgänglighet god vilket ökarär

betydelsen för friluftslivet. Längs finns botanis-åarna också höga
ka värden. Av intresse för kulturmiljövården framförfinns allt

gammal bruksmiljö också fångstgropsystem. Området ärmen av
riksintresse för naturvärden. Ljustorpsån kraftigtrelativtär

påverkad vattenkraftsutbyggnad Rundbackens kraftverkav genom
i åns del. Mjällånövre är oreglerad.
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Galvån i Ljusnan Bollnäs. Vattensystemet ärmynnar norr om
rikt varierat forsarmed och lugnflytande avsnitt flerasamt stora
sjöar med värdefulla naturliga bestånd harr och öring. Galvånav

Ävenär länets viktigaste för flodpärlmusslaett vatten utter.av
och flodkräfta finns i Galvån riksintresseärvattensystemet. av
för naturvård. Bollnäs kommun har planer på Galvångöra tillatt
naturvårdsområde.

Ängraån i den undantagna älvsträckan Ljusnan mel-mynnar av
lan Laforsen och Arbråsjöarna. Den delenövre ån harav en

fallproñlbrant med forsar och fall.små Nedre halvan ån harav
flackare profil. Strandsnåren vid forsarna är botaniskten av

intresse liksom de öppna och delvis översilade strandhällarna
strandkärr och anslutande sluttningsmyrar.samt Skogen står

Ånintakt längs de flesta åns stränder. Utter förekommer. harav
harr och öringstammar och utnyttjas därför för fritidsfiske.av

Ängraån är riksintresse för naturvård. Ljusdals kommun harav
Ängraånpåbörjat arbetet med avsätta naturvårdsområde.att som

Vattendraget i sin helhetär oreglerat.

ÖsterdalälvensUnnan i Oreälven i avrinningsområdemynnar
Älvenöster Orsa. bildarstrax mellangräns den vågiga berg-om

kullterrängen i söder och bergkullslätten i 30NR 32.ochnorr
Älven kantas olika strandvegetation, oftatyper medav av en
kantzon rik på lövträd och viden. Faunan förhållandevisär rik.
Utter har sannolikt fast i älven. Unnan har godastamen
Fiskbestånd med viktiga reproduktionsområden för Hansjööring
och Oreälvsharr i de nedre delarna älven och lokala stammarav

öring och harr i de övre delarna. Fisket tillgängligtär förav
allmänheten i hela sträckningen. Längs älven finns från kulturmi-
ljösynpunkt värdefulla områden bl.a. betydande stenålders-
boplatser, omfattande fångstgropsystem, slaggvallar, gravfält,
slipstensbrott och bruksmiljöer. Unnan iär hela sin sträckning av
riksintresse för naturvärden. Den södra delen ingår i områdeett

riksintresse för friluftslivet. Flera områden riksintresse förav av
kulturmiljövården berörs. Unnan opåverkadär vattenkraftsut-av
byggnad.
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Älvda-ÖsterdalälveniRotälven Rotnen strax norr ommynnar
Älven framträdandemycketrinnersamhälle.lens genom

biflödetkringkanjondalar. Dalbottenmäktigameddalgångar
dengenomskärsdelta ochuppbygdRymman är ett avsom

ÄvenÄlvstränderna rik flora.harmeandrande Rymman. en
björnstam ochrikochrikt med blanddjurlivet är annat utter en

Älven harr.fiskbestånd bl.a.värdefullaforsärla. harhäckande av
fiskevat-godaför friluftslivetintresseOmrådet är stort genomav

ocksåtillgänglighet. Området ärservice ochmed god ettten
Avvildmarksartadutflyktsmål med storslagenpopulärt natur.

flott-dammbyggnader förkulturmiljövården bl.a.intresse för är
Rotäl-stenåldersboplatser.ochöversilning, porfyrverkning och

friluftsliv. Förutomochför naturvårdriksintresseär enven av
minikraftverk.finns där ocksådel äldre dammar

jämförelse, fiällälvarSammanfattande

Ångermanäl-i regionenStorlek avrinningsområdena ärDe större
och Rotälven. DeSollefteå, Ljustorpsån, Unnannedströmsven

övriga är små.

Mjällån iOreglerade avrinningsområden ärUtbyggnadsgrad

Ängraån, harVängelälvenGalvån, och Unnan.Ljustorpsån,
tillÅngermanälven sitt nederstanedvattenföring liksomreglerad

delarna.utbyggd i dekraftverk vid Sollefteå. Ljustorpsån övreär

ÅngermanälvenNaturvård för finns iRiksintressen naturvård
Ängra-Ljustorpsån Mjällån,Sollefteå, Vängelälven,nedströms -

Galvån, Unnan och Rotälven.ån,

Ånger-friluftslivet finns iFriluftsliv Områden riksintresse förav
Sollefteå i södra delen Unnan ochmanälven nedströms samt av

Rotälven.hela
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Kulturminnesvård Riksintressen för kulturminnesvården finns
Ångermanälveni nedströms Sollefteå och i Unnan.

Slutsatser

Till kustnärade vattenområdena, behöver utökat skydd, hörsom
Ångermanälvens avrinningsområde nedströms Sollefteå, och
Ljustorpsån Mjällån i Indalsälven. Bland de vattenområden som-

belägna längre frånär in kusten är Unnan i Dalälvens vatten-
Ängraånområde och i Ljusnan de bäst de NRrepresenterarsom

behöver ytterligare skydd. Emellertid intesom attanser
kunskapsunderlaget sådantär vi ytterligare inventeringaratt utan
kan förorda något dessa förvattenområden 3skydd enligt kap.av
6 § NRL.

skogsälvar rinner i Bottenhavetutsom

De skogsälvar vi valt för komplettera representativiten äratt

NATUR-
BIFLODEHUVUDFLÖDE GEOGRAFISKA

REGIONER
37. Nätraån 28, 30
45. Delångersån 27, 28, 30
51. Testeboån 26, 27, 28, 30

Nätraåns avrinningsområde i tillgränsar den undantagnanorr
ÅnMoälven. utgör kärnområde för I den näringsfattigautter.

Bärmsjön i de övre delarna Nätraåns finnsvattensystem ettav
naturligt självreproducerande rödingbestånd ñskeribiolo-stortav
giskt värde. sjönI förekommer öringäven och sportfisket är
omfattande. Bärmsjön-Bärmsjöån är riksintresse för natur-av
värden. I finns riksintresseån vattensåg och äldre kraftverk av

Änför kulturminnesvården. är påverkad vattenkraftsutbygg-av
nad.
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i Dellensjöama, ärDelångersån Svågan,med om-mynnarsom
harochmeanderbågarforssträckorsåvälväxlande med ensom

Älven Dellenöringen.för denlekvattenrik flora. är storvuxna
betydelseSvågan såvälfinns i älven. ärFlodpärlmussla storav

riksintresse förserviceför sportfisket och har god natur-avsom
Dellensjöama ärkulturlandskap.och värdefulltvården ett av
påverkadför friluftslivet. Delångersån ärriksintresse vatten-av

kraftsutbyggnad.

flertalTesteboån Gävle harrinner ettut strax norr omsom
kärrkomplex.mosaikartattill finnsforsar ochi anslutning ån ett

Ån och havs-lekvatten för laxfågelfaunan rik.Floran och är är
ÅnÄven öring finns. harbeståndöring. stationäravandrande av

viktigt sportfiskevattenfriluftslivetför ochbetydelse är ettstor
kulturmiljö-Riksintressen föroch harr.för lax, havsöring, öring

järnåldersgrav-blandi anslutning tillvården ån utgörs annat av
Testeboån-Lundbosjönjärnframställning. ärfält med lågteknisk

Ån relativt lite påverkadförriksintresse naturvärden. är ut-avav
byggnad.

Sammanfattande jämförelse, skogsälvar

relativt lite påverkadUtbyggnadsgrad Testeboån är vatten-av
påverkadekraftsutbyggnad. DelångersånNätraån och är av

vattenkraftsutbyggnad.

Naturvård i Delånger-Bärmsjön Bärmsjöbäcken,I Nätraån är -
Lundbosjönsån Svågan och i Testeboån Testeboånär är av-

riksintresse för naturvärden.

Friluftsliv friluftsli-riksintresse förDet enda område ärsom av
i de redovisade Dellensjöama i Delångersån.åarna ärvet ovan

Kulturminnesvård kulturminnesvårdenRiksintresseområden för

finns vid Nätraån och Testeboån.



4 57Kapitel1994:59SOU

Slutsatser

naturgeografiskadenTesteboån och Delångersån representerar
27. flyterTesteboånskyddade vattendrag,region helt saknarsom

dåligt representerad,igenom ytterligare NRdessutom ären som
förriksintresse26. vissa delarbåda vattenområdenaI är av

kulturmin-riksintressen förVid finnsnaturvärden. Testeboån
riksintresseområdenesvården och vid Delångersån finns ett av

utbyggnad ochminst påverkadför friluftslivet. Testeboån är av
före-bevarandevärden. Testeboånväldokumenterade högahar
medfaller ha de skyddsmotiven dessa två,starkaste menav

alternativai underlagsmaterialet vad gällertill bristernahänsyn
kompletterandeintevattenområden att utananser

vilketslutgiltig bedömning ellerunderlagsmaterial kan göra en av
3förordas för skydd enligt kap.vilka kanvattenområden som

6 § NRL.

Skogsåar i Bottenhavetrinner utsom

skogsåarna kan komplettera denDe utvaldaoss som nuvaran-av
dåliga representationen denna vattenområdende ärtyp avav

NATUR-
n GEOGRAFISKABIFLDDEHUvUDnbDE

REGIONER
29. Hömån 29
31. 29Leduån
35. 28, 29, 30Idbyån
39. Gádeån 28, 30

Selångersån41. 28, 30
Dyrån42/43. 28

Skârjån49. 27, 28
55. Forsmarksån 26
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Hörnån i söder till från vattenkraftsutbyggnadgränsar den un-
ÅnsÖreälven.dantagna dalgång till fylld sedi-del medär stor

Ån bildar meandrande lopp och långaär på sträckorment. ett
Åns20-25nedskuren i sedimenten. lopp har mycketmeter ett

varierande utseende. I brinkar och raviner finns inslagett stort
Ånslövskog och rik örtflora. biflöden har god reproduk-av en

Åntion öring och naturlig reproduktion lax och havsöring.av av
erbjuder betydelsefullt sportfiske efter havsöring och harr.ett
Längs ån finns kulturhistoriskt värdefulla by- och kulturlands-

kapsmiljöer, värdefullt odlingslandskap och brukslämningar.

Leduån litetär vattendrag beläget mellan de i dag undantagnaett
Öreälvenvattenområdena och Lögdeälven. I dess övre lopp

rinner den i markerad dalgång. Biflödet Klubbsjöbäcken haren
hög produktion öring. Längs ån finns riksintres-områdeettav av

för kulturminnesvården.se

Idbyån litet Gideälvenär vattendrag, ligger mellan ochett som
Ånden från vattenkraftsutbyggnad undantagna Moälven. har ett

relativt rakt förlopp. delOmgivningarna tillbestår skogstor av
jordbruksmark förekommer sjöarna i nedrerunt systemetsmen

delar. Naturligt öringbeståndreproducerande strömstationära

finns i delen Högbysjönstörre Nedströms finnssystemet.av
riksintressereproducerande bestånd havsöring. Idbyån är avav

för naturvärden. Vattensystemet iär dag oreglerat pånär som
mindre damm i Bryngån.en

Gådeân mindreär vattendrag med endast korta strömsträckorett
i utkanten Härnösands tätort. Gâdeåns nedresom mynnar av

delar är betydande reproduktionsområde för havsöring. I ånett
finns beståndäven flodkräfta och i övre loppet rikligtfinnsav

flodpärlmussla.med Utloppet viktigär rastlokal för änder ochen
Ån Ånvadare. utnyttjas för fritidsñske och kanotled. iärsom

sin helhet riksintresse för naturvärden. Längs än finns kvarn-av
plats med kvarn och dammar riksintresseär för kultur-som av
minnesvården. Ingen fallhöjd utnyttjas längre för kraftändamål.
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Selängersân och Ljung-liten Indalsälvenmellanär belägenåen
Ån loppfram meanderslingor. Dess nedreringlar i talrikaan.

Än därförochSundsvall. har få sjöarflyter centralagenom
strandbrinkarnavattenståndsförändringar. Erosionen i ärsnabba

sediment förs i Selånges-omfattande och betydande mängder ut
Ån jordbruksmarkfinns.fjärden där levande delta gårett genom

Vid deltabild-lövskogsridåer frodig örtvegetation.kantad medav
rik flora ochi Selångersfjärden vegetationen yppig medningen är

Än förbetydelsefullt reproduktionsområdefågelfauna. är ett
finnshavsöring riksintresse för naturvärden. Däroch ävenav

riksintresse rika fornläm-områden för kulturminnesården medav
fossila monumentaltningar bl. järnåldersgravfált, åkrar och etta.

Änhöggravfält. oreglerad.är

Dyrån mosaikartat myrkomplex. Floranrinner fram ettgenom
basiskarik, beroende den berggrunden. Dyrån lekvattenpå ärär

både havsvandrande öring där finns flod-för stationär och och
Ånriksintresse för naturvärden. ärpärlmussla. Dyrån är av

oreglerad.

Skärjån lövrika, ofta sumpskogsartade strandskogar.kantas av
ÅnFågellivet rikt. för havsvandrandelekvattenån är utgörrunt

beståndöring flodkräfta. värdeoch har Den har stortett gott av
Bruksmiljöfrån från kulturmiljösyn-sportñskesynpunkt. värdeav

vid riksintresse för naturvärden.finns ån. Denpunkt är av
medkring har ånSTORA, all mark änäger nästan avsattsom

omnejd reservat.som

Forsmarksån rinner i Florarna, utgörs stortettsom avupp
Ån fram imångformigt skogsmarkskomplex. rinneroch ettmyr-

blandskogsområde Fågelfaunanbarr- och naturskogskaraktär.av
bruksmi-Vid Forsmark Löfsta finns välbevaradbrukär rik. och

Ånljö. riksintresse för där finnsnaturvärden ochär av
Ånriksintressen för inte påverkadkulturminnesvården. är av

vattenkraftsutbyggnad, bruk.dämd bl. vid Forsmarksärmen a.
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Sammanfattande jämförelse, skogsåar

Utbyggnadsgrad Av de utvalda åarna samtliga opåverkadeäross
vattenkraftsutbyggnad. Forsmarksån inteär reglerad, förav men

vattenkraftsändamål.

Naturvård Samtliga, förutom Hömån och Leduån, är riks-av
intresse för naturvärden.

Friluftsliv Inga åama berör riksintresen för friluftslivet.av

Kulturminnesvård Områden riksintresse för kulturminnesvår-av
den fins vid Leduån, Gådeån, Selångersån, och Forsmarksån.

Slutsatser

Forsmarksån, liten, och Skärjånär de NR därrepresenterarsom
det behövs ytterligare skyddade vattendrag. På grund doku-attav
mentationen skogsåarna i området ojämn därförär och svår attav
jämföra har vi dock inte kunnat någon slutliggöra bedömning av
vilka vattenområden bör skyddas för godatt representa-som en
tion skall uppnås denna vattenområden.typav av

Östersjön4.1.3 Vattendrag till egentligaavvattnassom

Östersjön,Till denna region hör alla vattendrag isom mynnar
från Norrström till och Skåne.med Vattendragen inom området
är många och sinsemellan mycket olika Vikaraktär. harav
därför delat in området i fyra delområden, nämligen Mälar-
regionen-Sörmland, Motala avrinningsområde,ströms sydöstra
Götaland Skåne. De vattendrag skyddadesamt ärtre som nu
enligt 3 6kap. § NRL ligger i sydöstra Götaland visom
härigenom tillräckligt frånrepresenteratanser vatten-vara av
kraftsutbyggnad skyddade vattendrag och därför inte behandlar
vidare.
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Mälarregionen-Sörmland har delats på vattendrag inom Norr-upp
avrinningsområdeströms och vattendrag direkt isom mynnar

Östersjön därför de så olika vattendragstyper.att representerar
För Skåne har vi valt förutom de vattendrag rinner iatt utsom

Östersjönegentliga även med de vattendrag rinner ita utsom
Öresund och Kattegatt eftersom detta bättre avspeglar den
naturgeograñska regionindelningen.

Nu skyddade vattenområden

NATUR-
HUVUDFIDDE BIFLÖDE GEOGRAFISKA

REGIONER
74. Emin 12, 13
34. Brâkneån 12
86. Mörmmsån 12, 13

De naturgeografiska regionerna i området dåligtär representerade
skyddade vattendrag olika De NR helt saknartyper.av av som

skyddade vattendrag är 14, 22, 23 25.och Av dessa
6 och 14 inte är relevanta iatt vårt sammanhanganser

eftersom de de utpräglade slättområdena i Skåne respektiveavser
Ölandpå och Gotland.

Mälarregionen Sörmland-

De utvalda vattenområdena för regionenav oss att representera
är

NATUR
HUVUDFLÖDE BIFLODE GEOGRAFISKA

REGIONER
Norrströms 61.34. Arbogaån 24, 2a, 27, 2a, 30
avrinningsområde 61.33. Hedströmmen 24, 26, 27, 28

64. Svårtaån 24
os. Nyköpingsån 23,24, 25
se. Kilaån 22, 23, 24
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avrinningsområdeNorrströms

VästmanlandsKopparbergs ochArbogaán källflöden isinahar
Örebrofinns inomavrinningsområdetdelenlän, störremen av

västligaste del.i Mälarensrinner i Kungsörlän. Arbogaån ut
sjöar iregleradekraftverk ochfinns antaldetTrots ett stortatt

Biflödetbiflöden.i fleravärdefulla miljöer kvarfinns detån
forssträckor ochmed långahelt orörtRastaälven är nästan

Även i Nittälven finnsvärde.biologisktöringsstammar stortav
påverkatsåpartier, endastslingrandeforssträckor och starkt som

rikt. IFågellivetgruvverksamhet. ärflottledsrensning ochav
flodpärl-ochmed öringforssträckorfinns orördaRällsälven

djupt nedskurnai deserie forsarJärleån harmussla. en
Även fågelliv med bl.a.riktfinns öring. Ettåravinerna. här

Flerakungsñskare finns i biflödena.forsärla ochströmstare, av
naturvärden.riksintresse förbiflödenanämndade är avovan

vattenkraftsutnyttjande ochlämningar äldrefinnsLängs ån av
för kulturminne-riksintresseflottning ängsmark ärsamt avsom

svården.

rinnerlän ochsina källflöden i KopparbergsHedströmmen har
Ån varier-Köping. harvästligaste söderi Mälarens del ettut om

forssträckor.avlöseslugnflytande sträckorande lopp med avsom
finns godaraviner och meanderlopp. Därflera ställen finnsPå

Flera områdenflera hackspettsarter.fågelbiotoper med bl.a. av
finns också områdeberörs. Därriksintresse för naturvärden ett

ochvandringslederfriluftslivet med bl.a.riksintresse förav
riksintresse förservice.fiskevatten med god Av

bruksmiljöer och hammarsme-kulturminnesvården bl.a. fleraär
Åndjor. reglerad.är

ÖstersjöndirektVattendrag isom mynnar

Svärtaån Nära havetlångsamt slingrande lopp.har mestadels ett
Fiskbeståndetgoda fågelbiotoper.finns värdefulla våtmarker med

oregle-Likstammenrikt inslag sällsynta ärmedär arter. enav
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rad, näringsfattig klarvattensjö i sitt utlopp i Vedaån harsom en
värdefull grundvattenfauna. Runt sjön fågellivetär rikt. Likstam-
men-Trön riksintresseär för naturvärden. Svärtaån till vissärav
del reglerad.

ÅnNyköpingsån del Sörmland. kraftigtavvattnar ärstoren av
reglerad har kvar biflöden relativtär opåverkade ochmen som

Ånmed höga naturvärden. har god Vattenkvalitet med bra hav-
sörings- och laxfiske. Flera våtmarksområden viktigamed rast-
och övervintringslokaler för olika fågelarter finns inom avrin-

Ånningsområdet. rinner sjön Båven där finnsdet bl.a.genom
ñskljuse, storlom och mal. Området sjön riksintresseärrunt av
för såväl naturvärden friluftslivet. I avrinningsområdet finnssom
också flera riksintressen för kulturminnesvården med bl.a.
järnåldersgravfilt, hällristningar och vägbank med hålvägar.

Kilaån med Vretaån är exempel på både meanderbild-ett gott
ningar och forssträcka.orörd Runt ån finns rikt fågelliv ochett
mycket artrik flora. Både havsvandrande och stationär öring finns
där. Vretaån riksintresseär för naturvärden. Längs ån finnsav
bl.a. äldre vägsträckning med hällristningar, kastal-runstenar,en
grund riksintresse för kulturminnesvården.av

Sammanfattande jämförelse, Mälarregionen-Sörmland

Storlek Inom Norrströms avrinningsområde är Arbogaån störst.
ÖstersjönAv de vattendrag, direkt i Nyköpingsånärsom mynnar

störst.

Utbyggnadsgrad Alla vattendragen är påverkade reglering.av
Svärtaån dock i liten grad. Vissa delar Arbogaåns och Kilaånsav
avrinningsområden är dock opåverkade.

Naturvård Vid samtliga vattendrag finns eller flera områdenett
riksintresse för naturvärden.av
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riksintresseNyköpingsåni ärFriluftsliv BåvenområdetEndast av
för friluftslivet.

SvärtaånavrinningsområdenKulturminnesvård samtligaI utom
kulturminnesvården.förflera riksintressenfinns ellerett

Slutsatser

avrinningsområdeNorrströms

vattendrag ärfinns ingaavrinningsområdedettaI stora som
6 § NRL.3vattenkraftsutbyggnad enligt kap.frånundantagna

kraftigtdelavrinningsområdet ärArbogaån har det största men
biflöden haropåverkadeutbyggd. finns dock mångaDet som

riksintresseflera områden ärbevarandevärden, bl.a.höga som av
prioriteras Arbogaån högre ändärförför naturvärden och

Hedströmmen.

ÖstersjönVattendrag direkt isom mynnar

skyddsvärdena. DendokumenteradeNyköpingsån har de högst
från KolmårdenKilaån rinnertill del reglerad.dockär stor som

har också höga skyddsvärden.

för de vattendragavriningsområde ochFör både Norrströms som
Östersjön underlagsmateri-vi bristerna idirekt i attmynnar anser

vilkaslutgiltigtvi inte kan avgöraalet sådanaär att
3enligt NRLi fråga för skyddvattenområden kan kommasom

6kap.
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Motala avrinningsområdeströms

De utvalda vattenområdena kan representera vatten-ossav som
områden med olika karaktär avrinnings-inom Motala ströms
område är

NATUR-
BIFLODE GEOGRAFISKAHUVUDFIÖDE

REGIONER
Motala ström 67.10. Svartån 13, 22

Vätternstillflöden söder ll, 12, 13, 22, 23om
Hjo Vadstena-

ÖstgötaslättenSvartån rinner till sjönöver Roxen. Inomnorrut
avrinningsområdet finns flera sjöar och mindre vattendrag med
höga naturvetenskapliga Biflödetvärden. iNoån dess loppövre
rinner fram i djup ravin med högt vattenfall. Iett vattensyste-en

finns och våtmarker med rikt fågelliv. Floran längsmet utter
stränder med strandängar och mader rik. Inom finnsär området
områden riksintresse för naturvärden och områdeettav av
riksintresse för friluftslivet. Här finns också flera riksintressen
för kulturminnesvården bl.a. kvarnmiljö, stenvalvsbro, gravfält

Ånoch fornlämningsmiljöer. kraftigtär reglerad i de övreutom
delarna.

Vätterns tillrinningsområdeInom finns många värdefulla
mindre vattendrag. Vätterns klara, och mycket kalla vattenrena
har skapat speciell fauna minst 28med bl. fiskarter. Denen a.

kända är vätternrödingen finnsdär andra laxñskarävenmest men
öring, sik, siklöja och harr. De bäckar och åarsom som mynnar

i den södra delen Vättern mellan Hjo på den sidanvästraav av
sjön och Vadstena på den sidan viktigaöstra reproduktions-är
lokaler för många Vätterns fiskarter. Dessa vattendrag harav
också värdefull flora faunaoch med många sällsynta ocharteren

rikt fågelliv. Där finns flera områden riksintresseett förav
naturvärden. För Vättern med ochöar strandområden finns

Ãarnasärskilda hushållningsbestämmelser 3i 2kap § NRL.
.

3 14-0623Del l
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vid vid riksintresseHökensåsområdet Vätterns strandvästra är av
för friluftslivet fritidsfiske service till-med bl.a. med god och

gänglighet i vildmarkskaraktär. Vidområde Huskvarnaånett av
och finns riksintresse för kulturminne-Röttleån områden av
svården med bl.a. medeltida kvarnby. Flera åarna haren av
mindre kraftverk tidigare utnyttjats föroch har bl. kvarnar ocha.
sågar.

Sammanfattande jämförelse, Motala ströms avrinnings-
område

Östergötland.Storlek Svartån del De flestaavvattnar storen av
Vätterbäckarna fallhöjder.små harär storamen

Utbyggnadsgrad Svartån finns biflödenreglerad, detär men som
oreglerade. Flera Vätterbäckarna i reglerade,är någon månärav

kraftverk finns bl.a. i Röttleån, Edeskvarnaån och Huskvarnaån.

Naturvård Flera områden riksintresse för naturvärden finnsav
både vid Svartån och Vättern.

Friluftsliv Både vid Svartån och Vättern finns områden riks-av
intresse för friluftslivet.

Kulturminnesvård riksintressenMånga för kulturminnesvården

finns vid Svartån, vid Vättern finns sådana.ävenmen

Slutsatser

I detta avrinningsområde finns inga vattendrag ärstora som
undantagna från vattenkraftsutbyggnad 3 6enligt Vätternskap.
tillflöden tillutgörs del vattendrag unika försmå ärstor av som
landet och väsensskildaär från Övriga vattenområden i regionen.
Vi därför Vätterns tillflöden söder Hjo-Vadstena kanattanser om

högsta prioritet och därmed komma ifråga för skydd enligtettges
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3 6kap. § NRL, ytterligare Beträffandeöverväganden.utan
Svartån kan med befintligt inteunderlag slutliggöra en
bedömning.

Skåne

De vattenområden vi valt för de i Skåneut att representera
förekommande naturgeografiska regionerna är

NATUR-
NHUVUDFLODE BIFLODE GEOGRAFISKA

REGIONER
88 Helgeå 12ll,
88/89.3 Verkeån 8
89 Nybroån 8

Kävlingeån92 7 8
93 Saxån 7
94 Râån 7
96 Rönneå 8

åHelge Skånes Denär största har sina källflöden i Småland

och igränsar nordost till den från vattenkraftsutbyggand undan-
ÅnsMörrumsån. nedre lopp går flackt odlings-tagna ettgenom

landskap med mängd bl.a. finns där Skånes vikti-naturtyper,en
Ånhäckningslokaler för vadare. reproduktionsområdeärgaste

för lax och havsöring. Helge riksintresseås nedre lopp förär av
naturvärden. En välbehållen medeltida stadsbildning, borgläm-
ning, kyrka och förhistoriska boplatsmiljöer riksintresse förär av

Ånkulturminnesvården. kraftigtär påverkad vattenkraftsut-av
byggnad.

Verkeån tillhör Sydsveriges vattendrag medrenaste som om-
givningar utgör område biologisk och geovetenskapligett storav
betydelse. Vid ån fågelfaunanär intressant med forsär-arter som
la, fáltpiplärkaströmstare, och kungsfiskare. Floran rik medär
bl.a. lövskogsbestånd, stäppartade unikt odlings-torrängar samt
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Ån lokalhavsöring ochreproduktionslokal förlandskap. är en
Än naturvärden.riksintresse föröringstam finns där. är av

friluftslivet. finnsför DärriksintresseStenshuvud-Verkeån är av
Ån områdekulturminnesvården. berörriksintressen föräven ett

är naturreservat.avsattsom som

Nybroån med platt bottenrinner fram i dalgångmed Fyleån en
ravi-sidodalar ochbiflöden frånsluttningszoner medoch skarpa

förreferenslokalnationell internationellFyledalen ochärner. en
undervisning. Området bota-geovetenskaplig forskning och är

Ån för flerafina och yngelplatserniskt mycket artrikt. har lek-
Ån riksintresseiHavsöring och öring finns ån.groddjur. är av

med bl.för finns bygdnaturvärden. Runt ån öppen a. monu-en
riksintresse för kultur-fornlämningar och storhögarmentala av

vattenkrafts-obetydligt påverkadminnesvården. Nybroån är av
utbyggnad.

Kävlingeån med Klingavälsån rikt förgrenatär vattensystemett
Änsina biflöden.med Skånes minst förorenade vattendrag bland

översvämningsmarker ochhar mestadels flackt lopp medett
fågelliv ochravinsystem. Klingavälsån har mycket rikt ärett en

Ån havsöring och öring.viktig övervintringslokal för hysergäss.
flertalbiflödet finns och grönling. EnI Bråån sandkrypare

friluftslivet finnsområden riksintresse för naturvärden ochav
Åninom avrinningsområdet. till Sjö och åslandskapetansluter

vid hushållningsbestämmel-Romelåsen för vilket gäller särskilda

3enligt 2 § odlingsbygden medkap. NRL. Den öppna stor-ser
högar, fornlämningar, stenåldersboplatser och vikingatida han-

Åndelsplats riksintresse kulturminnesvården. obetyd-förär ärav
ligt utbyggd för vattenkraft, kraftigt påverkad sjösänk-men av
ning utdikning.och

ÖresundSaxån litet rinner i söderär vattendrag,ett utsom om
Landskrona. Saxân-Brååns dalgång geovetenskapligtär stortav
värde inaturliga landskapsförändringar sker åfårangenom som
och längs dalsidorna. I vattendraget finns grönling, sandkrypare

Ån Änhavsöring.och riksintresse förär naturvärden. rinnerav
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flera miljöer,genom är riksintresse för kulturminnesvår-som av
den, bl.a. öppet odlingslandskapett med storhögar från bronsål-
dern, fornlämningar med och bildstensmonument och sentidarun-

Ånstenvalvsbro. är obetydligt påverkad vattenkraftsutbygg-av
nad.

Ráån år litet Öresundvattendrag,ett rinner i söderutsom om
ÅnHälsingborg. väl markerad dalgångomges medav en omväx-

lande betes- och skogslandskap. Området har rik flora ochen ett
Ånrikt fågelliv. är riksintresse för naturvärden.av Bland de

viktigare fiskarterna märks havsöring och grönling. Dalgången
med talrika fornlämningar, bl.a. dösar, gånggrifter, storhögar,
skansanläggningar och fornborgar är riksintresse för kulturmi-av

Ånljövården. är inte påverkad vattenkraftsutbyggnad.av

Rönne å efterär Helge å Skånes näst största Den har sina
källflöden Ringsjöarnarunt och rinner jordbrukslandska-genom

Söderåsenpet Ängelholm.i Skäldervikennorr om ut vid Längs
ån finns både utbredda översvämningsmarker och djupt ned-
skurna partier och raviner, vid bäckarna,t.ex. rinnersom ner
från Söderåsen. Området har på flera ställen intressant flora och
fauna med bl.a. lokala öringstammar. Utmed än förekommer ett
rikt och varierande fågelliv med vadare, änder forsärla,samt
strömstare och kungsfiskare. Havsöring och lax vandrar i ån.upp
Inom avrinningsområdet finns flera områden riksintresse förav
naturvården. Dalgången berör också flera områden riks-av
intresse för kulturminnesvården, bl.a. stenåldersboplatser,
järnåldersgravfalt, Ånhögar och rösen. har mindre kraftverk.tre

Sammanfattande jämförelse, Skåne

Storlek De största vattendragen är Helge å och Rönne Käv-
lingeån är något mindre och de övriga är små.

Utbyggnadsgrad Verkeån och Råån har ingen utbyggnad av
Vattenkraftverk. Nybroån, Kävlingeån och Saxån är endast till
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haråvattenkraftsutbyggnad. Rönne ettpåverkadegradviss av
påverkadkraftigtHelge å ärmedan avkraftverk,antallitet

vattenkraftsutbyggnad.

förriksintresseområdenfinnsåarnaallaNaturvård Vid av

naturvärden.

områdenfinnsåoch RönneKävlingeånVerkeån,VidFriluftsliv
friluftslivet.förriksintresseav

kulturminnesvår-förriksintresseKulturminnesvård Områden av
samtliga åar.vidfinnsden

Slutsatser

avrinnings-å störstaHelgeefterdeharåRönneochKävlingeån
HelgeendastregleradeAlla ärregionen.inom treområdena men

förvattenkraftsutbyggnad attpåverkadkraftigtalltförå är av
högamycketharåoch RönneKävlingeånBådehögt.prioriteras

slättlandsåtypiskKävlingeån ärskyddsvärden.dokumenterade en
haråRönnemedan ettsankmarksängartalrikarinner genomsom

skogslandskap.delvisrinnerochforsarmedlopp genommer
detochkaraktärolika attmycketåarstill dessaMed hänsyn

medvattenområdenandranågrafinnsinteområdetinom
åoch RönneKävlingeånbådekvalitetmotsvarande attanser

skyddförifrågadärmed kommaochprioritethögstakan ges
inventeringar.ytterligare6 §3 kap.enligt NRL utan

VästerhavettillVattendrag avvattnas4.1.4. som

ochSkånefrånvattenområdenfört allaviharområdeTill detta
vattendrag ärsaknarNRNorge.till somgränsen mot somupp

22. Av dessa1815, ochvattenkraftsutbyggnad ärskyddade mot
deneftersomsammanhangi vårtrelevant18 intevi ärattanser
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Bohuslänsrepresenterar kust och skärgårdsområde där det endast
finns Ävenmycket små åar. NR 28, 30 och 32 är dåligt repre-
senterade i området eftersom dessa endast är representerade i
form undantagen älvsträckaav en inte avrinningsområde.ett-
För återspeglaatt de olika avrinningsområdentyperna inomav
regionen har särbehandlat Göta älvs avrinningsområde och de

direkt i Västerhavet.som mynnar Av skäl fordras dess-samma
utom blandatt de görman uppdelning isenare mindre ochen
större vattenområden.

Nu skyddade vattenområden och älvsträckor

NATUR-
HUVUDFLÖDE BIFLÖDE STRÄCKA GEOGRAFISKA-

REGIONER
100Fylleån 10, 11
112 Enningdalsâlven uppströmsriksgrânsentill Norge 21
108Götaälv/Klar mellanHöljesoch Edebâck 28, 30, 32älven

ÄlvsGöta avrinningsområde

Av de vattenområden Älvstillhör Götasom avrinningsområde
har vi, för att representativtett urval olika valttyper,av att
behandla

NATUR-
HUVIJDFIJÖDE BIFLODE GEOGRAFISKA

REGIONER
108. Götaälv Klarålvensbiflöden medtill-

rinning mellanHöljesoch 28, 30, 32
Edebâck
108.23.Upperudsålven 21, 28
108.28.Byâlven 21, 22, 28, 30
108.31.Lidan ll, 22
108.37.Tidan ll, 22, 23
108.39.Gullspångsålven 22, 23, 28, 30
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EdebäckochHöljesmellan om-tillrinningsområdeKlarälvens
HalgånochFämtånLikan,Höljan,biflödenantalfattar varavett

delarnanedredeallt ärFramför avnaturvärdena.de störstahar
djupabidalar,hängandepåexempelvärdefullabiflödena genom

geologiskaandraochdeltabildningarforsar,brantakanjoner,
viktigaochvärdenbiologiskaocksåfinnsHär storaformationer.

reproduktions-ochoch harrströmöringbl.medñskeintresen a.
riks-områdenflerafinnsHärKlarälvsöring. avförområden

Klarälvsdalenkulturminnesvården.ochnaturvärdenförintresse
ärbiflödena attförGemensamtfriluftslivet.förriksintresseär av
finnsoch LettanTåsanbiflödenaIflottledsrensade.kraftigtde är

kraftverk.större

del.västrai VänernsUpperudvidrinnerUpperudsälven ut
delenstörreNorge,och avVärmlandiligger menKällflödena

sprickdalssjöarFleraDalsland.i storafinnsavrinningsområdet
storväxtunikadäribland stammarvärden, avmycketmed stora

sjöar ärDessaavrinningsområdet. avinomfinnsöringsjölevande
riksintresseområdenFlera2 NRL.§3 kapenligt avriksintresse

ochsjö-Dalslandsavrinningsområdet.inomfinnsnaturvärdenför
Inomfriluftslivet.förriksintresseochvälkäntärkanalsystem av

kulturminnesvår-förriksintresseområdenocksåfinnsområdet av
ärUpperudsälvenhällkistor.ochstensättningarmed rösen,den

mindre.och åttakraftverkstörrebl.a.medregleradkraftigt sex

avrinningsområdetSäffle. Inomvidi VänernrinnerByälven ut
biologiskamedvattendrag storaochklarvattensjöarflerafinns
intressantochrikövrigtiochstoröringfinnsbl.a.värden, en
storöringförreproduktionsområdenfinnsbiflödenaIñskfauna.

finns ävenHärflodkräfta.ochflodpärlmusslareproducerandeoch
landskapseste-ochbiologiskamedforsarmånga storaexempel

naturvärdenförriksintressevärden. områden ärFleratiska av
bad,bl.a.förlämpadeOmrådena ärhär.finnsfriluftslivetoch

Även kultur-förriksintressenkanoting.ochfritidsñskebåtsport,
medfornlämningsområdemed bl.a.redovisademinnesvården är
fyraÄlven medregleradkraftigtärfornborg.ochhällkistarösen,

mindre.tjugotalochkraftverk ettstörre
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vidi VänernochVästgötaslätten utöverrinnerLidan norrut
bästochregionens störstaharbiflödenmedLidanLidköping.

meandrandeharoftabiflödena ettIravinsystem.utvecklade som
ochöring-naturligavärdefullafinnsskredmed spårlopp av

iingåromgivningarmedHornborgasjön av-kräftbestånd. som
bl.medfågellivetförbetydelsevåtmarkrinningsområdet är aven

Sjönsjön.intillårligen rastarmängderde tranorstora soma.
kalkhalthögföljdtillvegetationenFlian där avavvattnas genom

avrin-inomfinnsnaturvärdenförriksintressenartrik. Fleraär
kulturminne-forriksintressenfinnsocksådetdärningsområdet
bronsåldern.ochjärnåldernfrånfornlämningarbl.a.svården,
friluftslivet.förriksintresseHornborgasjön ärOmrådet runt av

1,5 MW.i Lidan,finnskraftutbyggnadvissEn ca

ochlänSkaraborgsdeleni mynnaröstrarinnerTidan norrut av
vär-naturvårdssynpunkt mestfrånDenMariestad.vidi Vänern

flodpärl-ochstoröringmedEttakströmmarnadefulla delen är
Stråken-kungsfiskare.häckarochsafsabl.a.mussla. Här växer

ochravinermedintressegeologisktdalgångdalen är stortaven
hagmar-bådefinnsdalenLängsdalsidorna.längsstrandterrasser

GärebäckenBiflödetskog.urskogsartadmedområdenochker
förhållandenhydrologiskasällsyntamycketmedområdeberör ett

ochStråkendalenbarrsumpskogar.källgölar ochkällkärr,som
naturvärden. IförriksintresseområdenberörGärebäcken av

kraftverk.mindretiotalfinnsTidan ett

del. Iöstrai VänernsGullspångvidGullspångsälven rinner ut
mycketbiologisktmäktigt,finns bl.a.till biflödenaanslutning ett

bildatnyligenochmeanderlopp ettravinsystemrikt samt ett
ochstörstafinns VänernsutloppGullspångsälvensVidinsjödelta.

medsumpskogarvidsträcktafinnsvåtmarksområde. Härfrämsta
definnsGullspångsälvenkaraktär. Iurskogsartadställensinapå

-öringen.ochGullspångslaxenförlekplatsernakvarvarandeenda
förriksintresseområdenfinns fleraavrinningsområdetInom av
förriksintressemiljöerfleraocksåfinnsHärnaturvärden. av

vattenkraftentillanknytningmedflerakulturminnesvården, varav
reglerasbörjadeGullspångsälvenutbyggnad.industrielltidigoch
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i utsträckningstor redan 1600-talet.på Avrinningsområdet är nu
reglerat långt källflödena. Endastmot fåtalupp störreett vatten-
dragssträckor med någorlunda naturliga förhållanden finns i
älven, är reglerat.resten

Sammanfattande jämförelse, Göta älvs avrinningsområde

Storlek Vattendragen likstora,är emellertid fallhöjdernaär
betydligt större i de vattendrag rinner till Vänern norrifrånsom
än i dem i Västergötland.

Utbyggnadsgrad Samtliga är påverkade vattenkraftsut-av
byggnad. Vissa Klarälvens biflöden är dockav relativt opå-
verkade reglering.av

Naturvård I samtliga avrinningsområden finns områden riks-av
intresse för naturvärden.

Friluftsliv Samtliga Gullspångsälvenutom och Tidan berör riks-
intresseområden för friluftslivet.

Kulturminnesvård Vid alla vattendragen finns områden av
riksintresse för kulturminnesvården.

Slutsatser

Bland de vattenområden hör till Götasex älvs avrinningsom-som
räde vi stycken framståratt treanser skyddsvärda än desom mer
andra, framför allt med hänsyn till deras representation av
naturgeograñska regioner och graden orördhet. Dessa ärav tre
Klarälvens biflöden mellan Höljes och Edebäck Lidan ochsamt
Tidan i Vänern söderifrån.som Emellertidmynnar befintligtger
underlag inget stöd för slutgiltigt väljaatt det eller deut typ-
vattendrag kan komma i fråga för skyddsom enligt 3 kap. 6 §
NRL.
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Västerhavetdirekt iVattendrag mynnarsom

VästerhavetidirektvattenområdendeAv mynnarsom
behandlas

NATUR-
GEOGRAFISKAHUVUDFLÖDE BIFLODE
REGIONER

1110,Nissan101
1210, 11,Ätran103
1210, 11,Viskan105

sStensån97
15, 21Rolfsån106
21Örekilsâlven110

delaropåverkadevattenkraftsutbyggnader av av-Nissan har av
huvudflödetiochAnderstorpsånibl.a. upp-rinningsområdet

Ån omväxlan-meandrande lopphar härtillflöde.dess ettströms
storlom,häckandefågelliv, bl.a.riktharOmrådetmed forsar.de

förriksintresseområden natur-Flerastorskrak.ochñskgjuse av
Ånån.finns längskulturminnesvårdenfriluftslivet ochvården,

vattenkraftsutbyggnad.påverkadkraftigtär av

Ätran Högvadsån ärBiñödethuvudfåra.siniutbyggdkraftigtär
avsnittvärdefulltutgöroreglerad. Denna etti avdock settstort

biotoperrikaBotaniskt10 11.ochNRdemellanbrytningszonen
Ån utgörochursprunglig laxstamharbäckravinerna.ifinns en

lax.förreproduktionsområdenfrämstaVästkustensett av
avrinningsområdet ärdelarandrafleraochHögvadsån avav

förriksintresseocksåOmrådet ärnaturvården.förriksintresse av
områdenantalvandring. Ettochfritidsñske stortmedfriluftslivet

avrinningsom-inomfinnskulturminnesvårdenförriksintresseav
stenåldersboplatser,gravfält,hällkistor,talrika rösen,bl.a.rådet,

stenvalvsbro.ochhålvägsrester

sammanhängandeloppetnedrei detsträndernaViskan längshar
viktigOmrådet ärhäckfågelfauna.rikmedvåtmarksområden

Ädellövskogs-ochövervintringslokal för gässoch svanar.rast-
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områdena på dalsidorna och naturbetesmarkerna i ravinområdena
är botaniskt värdefulla. Viskan är viktig för havsörings- och
laxreproduktionen. Flera områden inom avrinningsområdet är av
riksintresse för naturvärden. Viskan är riksintresse för frilufts-av
livet. Flera områden riksintresse för kulturminnesvården finnsav
inom avrinningsområdet, bl.a. gravfält, storhög, medel-runsten,
tida borgruin, Ånborglämning, dammar och kvarnbyggnad. har

flertal kraftverk.ett

Stensån rinner från Hallandsåsens nordsluttning till Laholms-
bukten. I de övre delarna ån finns forssträckor, längreav ner
bildas raviner. Floran utmed ån intressantär och fågellivet är
rikt. I ån finns Ånlax, havsöring och flodkräfta. är riks-av
intresse för naturvården. Hallandsås är riksintresse för frilufts-av

Änlivet. inteär påverkad vattenkraftsutbyggnad.av

Rolfsån Ånsrinner i Kungsbackaüorden.ut övre lopp, Storån
i sjön Lygnern. Ravinsidornamynnar betadeär eller bevuxna

Ånsmed lövskog. nedersta lopp är starkt meandrande med flera
avsnörda korvsjöar. Området har rikt fågelliv. Lygnern är en
djup klarvattensjö limnologiskt intresse med bådeav ochnors

insjööring.storvuxen Rolfsån har lekbottnar för bl.a. ursprunglig
storlaxstam. Flera områden riksintresse för naturvärden ochav

Ävenfriluftslivet finns här. flera områden riksintresse förav
kulturminnesvården finns inom avrinningsområdet bl.a. talrika
fornlämningar från brons- och järnåldern, fornborg, storhögar
och kvarnlämningar. Ett kraftverk 1,2 MW fem mindresamtom
kraftverk finns i ån.

Örekilsälven gränsar i väster till den från vattenkraftsutbyggnad
undantagna delen Enningdalsälven och i Gullmaren.av mynnar
Dalgången är üorddalgammal med mäktiga israndavlagringar,en
kanjoner, raviner, meandrande vattendrag och sprickdalssjö.
Många Älvenforsar och fall finns kvar. har artrik fiskfaunaen
och är Västkustensett betydelsefulla lek-av mest och uppväxtom-
råden för Älvenhavsvandrande laxfisk. är riksintresse förav
naturvärden. Flera områden riksintresse för kulturminne-av
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medfornlämningarbl.a.avrinningsområdet,finns inomsvården
kraftverkjärnåldern. Ettfrån brons- ochlämningargravfält och

finns i ån.kraftverkmindre3,8 femMW samtom

vattendragjämförelse,Sammanfattande mynnarsom
idirekt Västerhavet

Örekilsälven relativt småärStorlek Rolfsån ochStensån, vat-
jämnstora.relativtochövriga störretendrag. De är

heltvattenområdet ärendaUtbyggnadsgrad Stensån detär som
källflöden, Hög-Nissansvattenkraftsutbyggnad.opåverkat av

ÖrekilsälvenÄtran, dockärRolfsån ochdelarivadsån samt av
reglering.opåverkaderelativt av

riks-områdenfinnsNaturvård avrinningsområdensamtligaI av
för naturvärden.intresse

friluftslivet.förriksintresseområdenFriluftsliv Samtliga berör

finns områdenKulturminnesvård Vid alla vattendragen av
kulturminnesvården.riksintresse för

Slutsatser

Västerhavetvattenområden direkt i ärstörreDe mynnarsom
Ätransvattenkraftsutbyggnad.kraftigt påverkadesamtliga av

sektoriel-har dock kvarbiflödet Högvadsånnedre lopp med stora
huvudfåran.utbyggnad ikraftigrelativtbevarandevärden, trots

Ätran högstHögvadsånbiflödetdärför prioriterat medVi har av
emellertid svårtdetbefintligt underlagdessa. På är att utan

till fråganslutlig ställninginventeringarkompletterande ta om
63 §enligt kap. NRL.skydd
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småBland vattenområdenade det bara Rolfsånär som represen-
den naturgeograñska regionen 15 inte harterar någotsom nu

skyddat vattenområde. Med hänsyn till dess skyddsvärdenäven

högstai övrigt vi Rolfsån kan prioritet och därmedattanser ges
komma i fråga för 3skydd enligt 6kap. § NRL ytterliga-ett utan

överväganden.re

4.1.5 Våra prioriterade ivattenområden hela landet

I våra överväganden för olika delar landet har vi sammantagetav
kommit fram till 22 vattenområden högt prioriteradeär frånsom
bevarandesynpunkt utifrån våra principer för urval och tillgängligt
kunskapsunderlag. I fyra fall vihar funnit kunskapsunderlagetatt
medger vi kan slutliggöra bedömning vilketatt vattenom-en av
råde är skyddsvärt. För de delar i landet där de övrigamestsom
vattenområdena ligger kunskapsunderlaget är sådantattanser

de inte går göra samlat ställningstagande ytterligareatt att ett utan
inventeringar.
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följandeframgårprioriterade vattenområdenaDe sam-avossav
slutligviför vilka lämnarmanställning. De fyra områden en

bedömning fet stil.markerade medär

vattenområden.Prioriterade

5 Töreâlven
Rickleån24
Ångermanälven,38
avrinningsomnâdetmed
bitlöden Sollefteånedströms

Ljustorpsån Mjâllån40.l.2 -
Ängraån48.18
Skårjån49

5148.4 Unnan

45 Delångersån
5 Testeboånl

55 Forsmarksán
Arbogaån61.34
Nyköpingsån65
Kilaån66

67.10 Svartån
Hjo VadstenaVätterns tillflöden söder om -

92 Kävlingeån
96 Rönne å

Ätran103
109 Rolfsán

EdebâckKlarilvens tillrinning mellanHöljesoch108
108.31 Lidan

108.37 Tidan
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utbyggnadsintresse och4.2 Jämförelse av
skyddsvärde

2.3.2 billigaste utbygg-sammanställningen i avsnitt deAv av
deKraftverksföreningens material framgårnadsprojekten i att av

3 kr/kWh det56 godhetstaltotalt projekten med lägre än är en
vi harmajoritet ligger i vattenområden deandra änstor somsom

2256. de44 Vidare framgårbehandlat i detta kapitel att avav
5prioritet det endastvattenområden vi ha hög är somsom anser

Ljustorpsån, Testeboån,berör sådana projekt nämligen Rickleån,
Höljes och Edebäck.Arbogaån och Klarälven mellan

22 de fyra vattendrag skallFör dessa vattenområden samt som
med framgår följandeenligt direktiven markeradeöverväga av

vilka har redovisats. Utbygg-tabell utbyggnadsintressen som
Kraft-nadsintresse både de har dokumenterats genomavser som

verksföreningens projekt ingårmaterial och de dessautöversom
i Vattenkraftsplanen med. olikamarkerade För de vattenom-

produktionska-rådena den beräknade genomsnittliga årligaanges
paciteten, 2.3.2 primäravilket vi enligt avsnitt bör denanser vara
bedömningsgrunden för värdering projekten. De vattenom-av
råden ställning fet stil.tagit slutlig till markerade medärsom

Av 22de vattenområdena finns redovisat motstående utbygg-
nadsintresse i endast 7 fall. de fyra vattenområdenInget av som
vi givit allra högsta prioritet och därmed kan komma i fråga för

3 6skydd enligt kap. § berört.NRL är
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Energiintresset i skyddsvärda vattendrag

HUVUDFLÖDE GWh/årPROJEKT

5 Töreålven
Luleålven,JaurekaskaRensning 319 Stora

24 Rickleån 4st 46
Overklinteu
Stuphâllsforsen
Isaktäbodsforsen varav
Bygdsiljum" 6"

Gideâlvenmellan 5st, l07,34 Stennås
Björna,* Hemlingsforsoch

Kroknonfors
Aspselefors
Lappforsen
Kvamforsen

Ångermanålven,38
avrinningsområdetmed
biflöden nedströmsSollefteå

40.l.2 Ljustorpsån Mjâllán Laxsjö 4,4-
Ljungån Ljungafors 4,742.7.2

45 Delångersån Styggforsen 21
Ängerån48.18

49 Skâljån

51 Testeboán Gammelläbodströmmen
Pålströmnnen l l
Hedsjön

Österdalâlven,*Brunnsbergi Brum|sberg,* 6l,*

53.484 Unnan Unnån 13
55 Forsmarksån

Arbogaån Björkäng61.34 1,2
62 Tyresån

65 Nyköpingsán
66 Kilaán

67.10 Svartån
Vätterns üllflöden söder Hjo- Vadstenaom
92 Kävlingeån

96 Rönne å
Ätran103

106 Rolfsån

108Klarälvenstillrinning Nåckån 4,4
mellanHöljes och Edebâck Värsjön" l00

108.31Lidan

Tidan108.37
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3 Förslag4.

Vid bedömning för vilka angelägetvår det ärnaturtyper attav
och vilka slagskyddet vattenområden kompletteras vatten-avav

kommitdrag behöver skyddas i olika områden har framsom
22 förtill urval sammanlagt vattenområden. Med undantagett av

föreliggandefyra fall i Sverige har vi dock inte detsödra på un-
derlaget ställning till slutligakunnat det valet vattenområ-ta av

invente-den. förbättra beslutsunderlaget viFör att att ettanser
ringsarbete genomföras. fråga behandlarbehöver Denna när-

i kapitelmare

fyra ställningDe vattenområden vi har kunnaansett tasom oss
till ytterligare inventeringar ärutan

tillflödenVätterns söder Hjo-Vadstenaom-
Kävlingeån-
Rönne å-
Rolfsån-

För precisera vår avgränsning tillflöden har viVätternsatt av
definierat detta Södra tillflöden från ochområde Vätternssom
med Hjoån till med Mjölnaån.och

inget redovisatI dessa vattenområden finns tillnågot ut-av oss
byggnadsintresse. bevarandeintressetAtt vägningargöra några av

energiintresset, efterfrågas i utredningsdirektiven, ärmot som
därför inte aktuellt. Av skäl skyddskulle dessaettsamma av

inte medföravattenområden konsekvenser sig förnågra vare
miljön eller för energiförsörjninglandets vilket också frågorär

i direktiven.tassom upp
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Som resultat våra samlade överväganden förordar vi därför attav
fyrade vattenområdena förs till 3 6kap. § NRL. Vi föreslårnu

3första 6stycket kap. § NRL kompletteras enligt följande.att

3 kap.
§6 Vattenkraftverk vattenreglering eller vattenöverledningsamt

för kraftändamål får inte utföras i nationalälvarna Torneälven,
Kalixälven, Piteälven Vindelälvenoch med tillhörande vattenom-
råden i följande vattenområden:samt

I Dalälven

Râneälven
I Motala Vätterns tillflöden Hioånström söder om -
Emån
Bräkneân
Mörrumsån
Kävlingeån

åRönne
Fylleån
Rolfsån
I Enningdalsälven

Med vattenområde vattendragens avrinningsområde.avses
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5 I direktiven särskilt angivna
vattenområden

Enligt våra direktiv skall vi behandla fyra särskilt angivna vatten-
områden, nämligen Österdalälven,älvsträckorna vid Brunnsberg i
mellan Stennäs och Björna i Gideälven och vid Jaurekaska med
sjön Langas i Stora Luleälven Ljungån i Gimån.samt Inget av
områdena tillhör dem på grundval våra principer harsom av
valt och beskrivit i kapitelut 4. I alla områdena finns aktuella
vattenkraftsprojekt.

Österdalälven,Huruvida älvsträckorna i i Gideälven ioch Stora
Luleälven borde skyddas enligt 3 kap. 6 § NRL övervägdes i
propositionen prop. 1992/93:80 utökat älvskydd Föredrag-om
ande statsrådet pekade på projekt i Gideälvenatt och Jaureskaska

föremål för prövning enligtvar vattenlagen och enligt hittillsatt
tillämpade principer skulle förbud utbyggnadett inte påverkamot
utgången ärenden redan lämnats förav prövning. Motsom den
bakgrunden uppsköts frågan skydd enligt NRL för Jaures-om
kaska och Gideälven. När det gällde älvsträckan vid Brunnsberg

Österdalälveni fann föredraganden den är relativtatt kort och
redan starkt påverkad vattenkraftsutbyggnad varför älvsträckanav
inte borde omfattas bestämmelserna i 3 6kap § NRL.av

Bostadsutskottet behandlar i sitt betänkande bet. 1992/93:BoU7
avgränsningen Gimåns vattenområde och föreslårav dennaatt
fråga utreds för undanröja osäkerhetenatt Ljungån skallom om-
fattas skydd enligt 3 kap 6 § NRL.av
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Brunnsberg,Gideälven,huruvidabeslutade attRiksdagen
NRL6 §3 kap.omfattasskulleLjungånoch avJaureskaska

vidare.utredasborde

ÖsterdalälveniBrunnsberg5.1

Beskrivning

Åsens kraft-nedströmsÖsterdalälven ärdelDen avsessomav
kraftverkVäsafråndämningenÄlvdalens därkyrkbytillverk

orördakraftverksutbyggnadochlånga16 kmdenbörjar. Av av
de överstautbyggnadsprojektetaktuelladetberörälvsträckan

ÖsterdalälvenÅsens kraftverk.nedströmsomedelbart6 km
dalgångmarkeradkraftfulltiavsnittetberördai detrinner en

älven.än250 högreomgivande berg uppemotmed m

Skyddsvärden

rörligadetförvärdensträckaÖsterdalälven dennapå storahar
hög-tillmöjligheter ettfrämstturismen,ochfriluftslivet genom

ocksålättpaddlat kanotvatten, genomochströmñske menklassigt
riks-Området ärutsikter.ståtligamed avupplevelservisuella

älvsträckanbetecknatharFiskeriverketfriluftslivet.förintresse
depåavseendemedochfritidsfisketförriksintressantsom

Om-förekommer.fiskarochskyddsvärda somstammararter av
denenligtñskevårdsåtgärderförbetydelsevidarerådet är storav
harÖsterdalälven-Siljans regleringar somförkompensationsplan

1992.årvattendomstolenfastställts av

vattenkraftsprojektAktuellt

kraftsta-byggaplanerfinns1980-talet att enbörjanSedan av
strömkraftverkplanerna ettDeBrunnsberg.vid senastetion avser

regleringsdammenplaneradeGWh/år. Den61beräknas gesom
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kmzskulle få magasinsyta 2 ochen höja älvensav ca vattenyta
8 vilket skulle innebäraca m överdämning holmar ochav

stränder med på totalt 145yta ha, huvudsakligenen skogsmark.
En utbyggnad i Brunnsberg finns med i Vattenkraftsplanen.
Någon ansökan till vattendomstolen har inte ingivits men uppges

sökanden förestående.näraav vara

Våra överväganden

Österdalälven har på sträcka 14 km bibehålliten något sittav av
Älvdalen Åsen,mellan kyrkbyn iursprung och medan resten av

älven kraftverksutbyggnader har förvandlatsgenom till lugnvatten
mellan kraftverksdammar. Ett tillskott till landets elproduktion på
61 GWh ställs här således bevarandetmot relativt frittettav
framrinnande älvparti fastställd Åsenslägsta tappning från
kraftverk m3/s21är betydelse för sportflsket ochav turismen i
området.

Området utgör isolerad älvsträcka mellanen utbyggda partier.
Utifrån de principer skydda helaatt vattenområdenom visom
har tillämpat inte bevarandevärdenaattanser är den karak-av
tären skydd enligt 3att ett kap. 6§ bör komma i fråga. Ett
skydd för området med hänsyn till de sektoriella bevarandeintres-

finns i området får isen som stället övervägas på lokal och
regional nivå med stöd främst de instrument behandlarav som
i kapitel 7 och tillåtligheten utbyggnad får bedömas iav en sam-
band med prövningen enligt vattenlagen.

5.2 Gideälven mellan Stennäs och Björna

Beskrivning

Gideälven är de största norrländskaen skogsälvarna.av Ett stort
regleringsmagasin dämmer över 27 kmzsom ett myrområdestort
har i hög grad utjämnat de naturliga variationerna i vattenflödet.
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flödeDetkraftverk. tappasStennäsliggerutloppsdammen somI
mildrasdockårsregleringarpåverkat avtill älven är somav

relativtochvårflodstappninghögminitappningsbestämmelser om
m3/s.4,5lägstsommartappninghög

kraft-liggandenedströmstill detkraftverkStennäsfrånSträckan
106fallerälvenvilken6 påmil lång m.Bjömai ärverket ca

kraftverk.medutbyggdSträckan är ett

Skyddsvärden

dominerandeDetnaturvården.förriksintresseOmrådet är av
inslagmedkaraktärorördaälvsträckans avbevarandeintresset är
till älvenanslutningIvärden.geovetenskapligafaunistiska och

Faunistisktskede.sistaistidensfrånisälvsdeltanfinns två stora
lek- ochfunktiondessförfrämstintressantälvsträckan somär

Fiskeriverket ärEnligtoch harr.havsöringförvandringsområde
öringbeståndGodaintresse.genetisktharrbeståndet avstortav

biflödena.iochhuvudfåranibådeförekommer

vatttenkraftsprojektAktuellt

harVattenkraftsplaneniingårGideälven manlinje medI att
Björna.ochStennäsmellanälvsträckanutbyggnadpåbörjat aven

med Sten-regleringsmagasinSkinnmuddseletsbl.a.gällerDetta

kraftverk.näs

ansöktvattendomstolenhosGraningeverken harGidekraft AB
kunnauppskattaskraftverkfemutbyggnad gesomavom

priori-och högstdet störstaHemlingsfors ärGWh/år.107 som
GWh/år.50beräknasterade ge



895Kapitel1994:59SOU

övervägandenVåra

enlighetivattenkraft,utbyggnadförälvenutnyttjandeEtt avav
förbetydelseoväsentliginte ener-Vattenkraftsplanen, ärmed av

be-denställasskall attmotenergiintresseDettagiproduktionen.
riksintresse.ärnaturvärdenälvsträckan äger avrörda som

helaskyddatypvattendragprincipvårbakgrund attMot somav
inteNRL6 §3 kap.enligtskyddvattenområden att ettanser
Deformer.andraifår prövasställetii frågakommabör utan

får vägasfinns motskyddsintressensektoriellastarka som
enligtutbyggnadsprojektprövningenvidutbyggnadsintresset av
enligtskyddövervägandeneventuellavidoch omvattenlagen

naturvårdslagen.

Luleälveni StoraJaurekaska5.3

Beskrivning

Storasjöarnamellanforssträcka2 kmcakortJaurekaska är en
ifalletoutbyggdaendadetärDenLangas.ochLulevattnet

skydda-källflödena ärdärhögfjällsområdet,nedströmsLuleälven
NRL.6 §3enligt kap.de

nationalparkSjöfalletsÖvre StorainomliggerLangasdelen av
Sjaunja ärnorrifrån.Sjaunjaansluterdelennedrepå denoch

sidorbådaPånationalpark.Naturvårdsverketföreslaget somav
NRL.5 §3 kap.fjällområdes.k. obrutetmöterJaurekaskaom-

friluftslivet.förriksintressefjällområde ärNorrbottensHela av

Skyddsvärden

kvarnaturvärdenbeaktansvärdafinnsi älvenpåverkanallTrots
längsströmsträckanåterståendeendadenDet ärJaurekaska.i

binderekologisk bryggadärför sammanochLuleälven somen
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fjäll- och skogsområdenstora med höga bevarandeintressen.
Dessutom är denna del älven viktig för bibehålla reproduk-attav
tionsmöjlighetema de öringstammarna och denav egna ur-
sprungliga älvens biologiska funktion. Jaurekaska-strömmarna
har i utsträckningstor öppet under vintern, vilketvatten är av

betydelse för mångastor sjöfågelsarter.

Särskilt sommartid är de leder Jaurekaska viktigasom passerar
för sig in iatt landetsta ett besökta högfjällsområden.mestav
Förbindelsen över Langas till fjällstationen Saltoluokta, ärsom
öppen även vintertid, är del Kungsleden.en av

Aktuellt vattenkraftsprojekt

I ansökan till vattendomstolen begär Vattenfallen ändring deav
för Langas gällande vattenhushållningsbestämmelserna, med
innebörden dygnsvariationernaatt i Langas nästan skulle för-
dubblas, och det utförsatt rensning Langas utlopp. Pro-en av
jektet, beräknas tillskott 31 GWh/år,ettsom ingår inte ige av
Vattenkraftsplanen.

Våra överväganden

Vi har inte funnit skäl för Jaurekaska skall omfattasatt 3 kap.av
6 § N RL. Denna begränsade älvsträcka ligger i region där deten
är väl sörjt med skydd typvattendrag, är våraav som en av
urvalsgrunder. Området har inte heller några bevarandevärden av
riksintresse. Vi avvägningenatt mellan kraftintressetanser och
de bevarandevärden finns i älvsträckan får igöras sambandsom
med prövningen enligt vattenlagen och vid eventuella
överväganden skydd enligt naturvårdslagen.om
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GimåniLjungån5.4

"Gi-föreslogsälvskydd1992:29 Utökat attpromemorian DsI
utbyggnadskyddasLeringen-Holmsjön" motuppströmsmån av

i Holm-Ljungåningårområdevattenkraft. dettaI mynnarsom
1992/93:80 lyderprop.propositionenefterföljandedensjön. I

"Gimån uppströmslagtextförslagetmotiveringnärmareutan
Bo-inte undantas.LjungåninnebärHolmsjön", vilket att

vidareutreds1992/93:BoU7 detbet.föreslogstadsutskottet att
6 §3enligt kap.skyddetomfattasskallhuruvida Ljungån av

bedömning.utskottetsdeladeRiksdageneller inte.NRL

beskrivningAllmän

iGimån,tillbiflöde50 km lång, ärLjungån, är ett somcasom
opå-ärGimånsbiflöde.Ljungans största vattensystemsin ärtur
iLjunganGimån nårinnanvattenkraftsutbyggnad ettverkat av

regle-ligger tvåkraftverketUppströmsfall utbyggt.ärbrant som
sammanhän-bildarHolmsjön,Leringen ochsjöar, ettrade som

i denLjungåndämningsgränsen.vidmagasingande mynnar
del.Holmsjönsliggande övreuppströmslängst

Skyddsvärden

strömfiskeområden påattraktivabiflöden harGimån och dess
främstfriluftslivet,förriksintresseOmrådetplatser. ärmånga av

fritidsfisket.tillhänsynmed

utbyggnadsprojektAktuellt

kraft-få anläggaLjungånikraft ansöktLjungafors har ettattom
har4,7 GWh. Därårsproduktionberäknasverk avge ensom

1967. Projektetdrift årkraftverk,funnitstidigare togsett ursom
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fick avslag i vattendomstolen, är överklagat till Vattenöver-men
domstolen.

Våra överväganden

Skyddsvärdena i själva Ljungån motiverar inte den undantasatt
från vattenkraftsutbyggnad enligt 3 kap. 6 § NRL. Att föra
Ljungån till det vattenområde är undantaget skulle docksom nu
stärka bevarandevärdena i Gimåns avrinningsområde i enlighet
med de principer vi har lagt fast angående typvattendrag ochsom
skydd hela avrinningsområden. Vårt förslag därförav är att
Ljungån detta skäl bör omfattas bestämmelserna i 3av kap.av
6 § NRL. I linje med inledningsvisdet i detta kapitel redovisade
uttalandet det föredragande statsrådet Gideälvenav och Jom aure-
kaska vi emellertid förslaget endast kanatt bli aktuelltanser vid

avslag på den iett vattendomstol pågående prövningen.

Förslag till lagtext

3 kap 6 § NRL ändras från "Ljungan Storsjönuppström samt
Gimån Holmsjön" tilluppströms "Ljungan Storsjönuppströnzs

Gimån och Ljungânsamt Holmsjön".uppström
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6 Fortsatt arbete

6.1 Behov ytterligare underlagav

Kunskaperna Sveriges vattenområden växlar betydligt mellanom
olika delar landet. Vissa vattenområden och vattendrag välärav
undersökta medan kunskaperna är obefintliganästan för andra
vattendrag. Det saknas därför heltäckande och systematisktett
underlag för samlat urval vilka vattenområdenett börav som
föras till 3 kap. 6 § NRL. Mot denna bakgrund har vi i kapitel 4
förordat det slutliga ställningstagandet till vilkaatt vattenområden

skall skyddas avvaktar vissa kompletterande utredningar.som

I Norrland, där de fjällälvarnastörre förhållandevisär välnorra
dokumenterade, finns brister främst för biflöden och skogsälvar

små kustnära vattendrag. Församt Sverige ärresten av
kunskapsläget dåligt med undantag för vissa områden där det
gjorts inventeringar god kvalitet. En svårighet för fåav attannan
fram helhetsbild för landet vad gäller bevarandevärdet i ström-en
mande inventeringarär ochvatten värderingar har gjortsatt med
olika inriktning och med olika metoder. I det material harsom
lämnats till med anledning vår enkät har flertaloss ettav
länsstyrelser understrukit behovet kompletterande under-attav
sökningar kommer till stånd, vilka kan ligga till grund för en
bättre bedömning vattenområdenas skyddsvärden.av

En brist vidareär det har saknats väldefinieradeatt kriterier för
inventeringar bygger under beslut undantag frånsom vatten-om
kraftsutbyggnad enligt 3 kap. 6 §NRL. Den genomgång harsom
gjorts har också visat de principer har legat tillatt grund försom
beslut undantag inte alltid har varit tydliga och har växlatom
från tid till se bilaga 5. Detta gäller i första hand förannan
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i samband medtiden efter det samlade togsgrepp som
Vattenkraftsplanen.

genomförs för fördjupa kunskapernaVi föreslår arbete attatt ett
särskilt intresse i sambandsådana bevarandevärden ärom som av

Syftet skall få bättremed vattenkraftsutbyggnader. attvara en
för bedömning vilka vattenområdengrund sammanhållen aven

3 6 innebär.långsiktiga skydd kap. § NRLbör det somsom ges

i medEtt sådant utredningsarbete överensstämmelse vadär som
1992/93:80i propositionen prop. utökat älvskydd.sägs om

anförs det nödvändigt kunskaperna bevarande-Där är attatt om
i Vidare "När kunskap-värdena outbyggda vattendrag ökar. sägs

motstående intressen ökat bör skyddskyddsbehov ocherna om
enligt förnaturresurslagen ytterligare älvsträckor och vattenom-

anledning tillråden övervägas." Bostadsutskottet fann inte någon

1992/93:BoU7.erinran detta bet.mot

tidpunkt igångDet lämplig sådant arbeteär sättaatt etten nu
eftersom energisituationen i nationellt perspektiv sådanär attett
det inte finns omedelbart behov ytterligare utbyggnadnågot av

vattenkraften. Emellertid framtida energisituationkan ochav en
avreglering elmarknaden snabbt ändrade förhållanden.en av ge

Då tiden från planering till Vattenkraftverk driftdess itasatt ett
lång bör utredningsarbetet påbörjas fort möjligtär så för attsom
god finnas inför framtidaberedskap skall ställningstaganden.en

6.2 för inventeringarProgram

Arbetet bör inledas med för invente-utarbetas huratt ett program
ringarna skall genomföras. Ett väl definierat nödvän-ärprogram
digt för skall få jämförbart material för olika områdenatt ettman
och för inventeringsarbetet skall kunna rimligt fort.att
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Viktiga frågor för programarbetet lägga fastär vilka värdenatt
skall kartläggas vilkaoch kriterier skall invente-som styrasom

ringsarbetet för det skall kunna ligga till föratt grund den
fortsatta analysen urvalet områden skall skyddas enligtav av som
3 6kap. § NRL. Enligt vår uppfattning bör viktig utgångs-en
punkt de principer i kapitel 2 har för vårtvara angettsom
arbete. Mot denna bakgrund bör bedöma inom vilkaman
områden det behövs fullständiga inventeringar ochsom mer var
det befintliga kunskapsunderlaget tillräckligtär eller kan behöva
kompletteras i olika avseenden. För på lämpligtatt sättettman
skall kunna komplettera det nuvarande skyddet behövs, förutom
goda kunskaper de vattenområden inte är skyddade, ävenom som
ytterligare kunskap sådana vattenområden är skydda-om som nu
de.

Programarbetet bör också leda fram till förslag organisa-ett om
tionen inventeringsarbetet och formerna för hur resultatenav om
skall användas för samlat ställningstagande till vilkaett vatten-
områden skall skyddas 3enligt 6kap. § NRL. Härvid skallsom
särskilt beaktas Naturvårdsverket har påbörjatatt arbete medett

inventeringnationell naturvärdena i sjöar och vattendrag.en av

I vårt arbete har väckts frågan i anslutning till arbeteatt ettom
för förbättra kunskaperna landetsatt vattenområden studeraom

och hur vattenkraftsutbyggnader skulle kunna modifieras förom
begränsa eller eliminera konflikternaatt med vissa typer av

bevarandevärden. Ett utvecklingsarbete med det syftet pågår i
regi Vattenfall ioch samarbete mellan kraftindustrin ochav
Naturvårdsverket. Förutsättningarna och möjligheterna att ge-
nomföra sådan studie bör övervägas närmare i samband meden
det föreslagna programarbetet.av oss

Vattendragsutredningen har i skrivelse till regeringenen
Miljödepartementet föreslagit utredningen i uppdragatt attges
till början 1995år utarbeta för detettav program av oss
föreslagna inventeringsarbetet.
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inventeringarGenomförande6.3 av

förbehövsvilkaochvilken tidförBestämmande somresurser
medvattendrag görsurvaletdels hurinventeringsarbetet är av
delslandet,ioch lägeutbyggnadsgradstorlek,till bl.a.hänsyn

dokumentation bedömsbefintligomfattningi vilken vara
programarbetetinnaninte avgörasfrågor kantillräcklig. Dessa

kandetbedömtöversiktligtdockVi har attgenomförts.har
tillmöjligen år,under två,inventeringsarbete trebehövas enett

kr.5 miljonerkostnad av ca

barmarkssäsongemaunderskekunnai fält börInventeringar
inventeringsresultatensammanställning1996. En1995 och av

1996/97 ochhösten/vinternunderskedärefter kunnaskulle
1997.slutredovisas våren

kraftverksföre-Svenskautredningen harisakkunnigaGenom sina
träffabereddasigförklaratNaturvårdsverketningen och att en

inventerings-finansieraöverenskommelse ettgemensamtattom
föreslår.vi härlinje med vadarbete i

de imellanfinnssamstämmighetdenbakgrundMot somav
förutsätterintressenaföreträddaVattendragsutredningen att,

kanrådruminventeringsarbetet pågår,tidunder den ettsom
skyddamedåterhållsamhet bådeupprätthållas med attstor

6 med lämna3 § NRL ochenligt kap.ytterligare vattendrag att
vattendomstolarna.tillvattenkraftsutbyggnadansökningarin om

5 vi deni kapitelställningstagandenenlighet med våra attI anser
Österdalälven,iBrunnsbergprojektetutbyggnad.ansökan avom

förestående, bör kunnasökandenuppgift från är näraenligtsom
vattendomstolenordningin och i vanlig prövaslämnas av

stårinstrumentregeringen, med devidare frånVi utgår att som
förutsättningunderför sådant rådrum,förfogande, verkartill ett

fortsattdet behövsuppfattningregeringen delar vår ettattatt
till vilkaställningstagandeinventeringsarbete för samlatett
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värdefulla vattenområden bör skyddas vattenkraftsut-motsom
byggnad enligt 3 kap. 6 § NRL.

14-06234 Del l



ii.:
Äliåzigfu;
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7 Olika instrument för skyddaatt

vattenområden

3kapitelAv och 4 framgår gjorthar urval blandatt ett ett
mycket antal vattenområden vi valt de områden vinärstort som

Ävenkan för 3 6övervägas skydd enligt kap. § NRL.ettanser
för andra vattenområden, bl.a. de övriga ingår bland desom som
länsstyrelserna har redovisat skyddsvärda, finnaskan detsom
behov skydd utbyggnad vattenkraft. I detta kapitelmotav av ger
vi sammanfattande redovisning de viktigaste instrumentenen av

kan komma i fråga, tonviktmed på sådana instrumentsom som
kan tillämpas regionalpå och lokal nivå. Redovisningen bygger
på studie, Rättsliga instrument för skydd vattendrag moten av
vattenkraftsföretag, på vårt uppdrag har gjorts Michaneksom av
Miljö- och Energijuridik AB. Studien redovisas i sin helhet i

bilaga

7.1 Lag- och beslutssystemet

För utbyggnad vattenkraft behövs tillstånd enligt vattenlagenav
1983:291 VL. Vattendomstolen skall vid sin prövning ettav
utbyggnadsärende beakta bl.a. frågor fiske, naturskydd, kul-om
turminnesvård och rekreation. Reglerna förhållandevisär strikta
vad gäller fisket, i övrigt allmänt hållna och även t.exmen ener-
giintressen och sysselsättning skall in.vägas

Skyddet för vattendrag kan olikastärkas på Sålundasätt. kanett

vattenkraftsutbyggnad hindras t.ex naturreservatetten genom
eller bedömningen dess tillåtlighet påverkas t.exav genom en
översiktsplan. De viktigaste instrumenten för stärka bevaran-att
deintressena, vissautöver bestämmelserna i 3 6kap. § NRL, är
andra bestämmelser i NRL och instrument plan- ochsom ges av
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1964:822naturvårdslagen1987:10 PBL ochbygglagen
NVL. i första handDessa är

3 2 § områden därenligt kap. NRL,Beslut riksdagen, omav-
särskilt beaktasfriluftslivets intressen skallturismens och

restriktio-5 långtgåendeenligt fjällområden medeller, om
riks-Områdenaför och anläggningar. ärbebyggelse avner

kulturvärden.till deras ochintresse med hänsyn natur-

bedömsvattenområdemyndighetBerörd central att ettanger-
friluftslivet kultur-för naturvärden, ellerriksintressevara av

6enligt 2 § NRL.minnesvården, kap.

Översiktsplan intentio-sinaenligt PBL, där kommunen anger-
vattenanvändningen, exempel-för framtida mark- ochdenner

förinte bör användasvis vattendrag vatten-att ett
kraftsändamål.

enligtDetaljplan områdesbestämmelser PBL, däreller ett vat--
ändamålomgivningar för äntendrag och dess avsätts annat

vattenkraftsföretag.

enligt NVLBildande naturvårdsområdenaturreservat, m.mav-
och/eller omgivningarför vattendrag dess

6 framgår andrai bilaga redovisade studien ävenAv den att
ii fråga. mindre betydelse vårtinstrument kan komma De är av

behandlas inte vidare här.sammanhang och
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De viktigaste instrumenten i det mark- och miljörättsliga lagsyste-
och deras samband åskådliggörs imet följande figur.

1 Hushâllningsbestämmelsema i NRL
I
I
I

I/

PBL

Översiktsplan
Regionplan

J

Narurvårdslagen

I
I

---{ IL- Vattenlagen------------

SkalltillämpasvidbeslutI- I- -
Beslutflr intestridamot
Skall vägledande- - - - - van

7.2 Naturresurslagen

Som framgår figuren har NRL:s hushållningsbestämmelserav em
övergripande funktion. Bestämmelserna syftar till nåattsom en
långsiktigt god hushållning med landets och dennaturresurser
fysiska miljön innehåller grundregler skall till-gemensamma som
lämpas vid beslut enligt vissa andra lagar, i NRL. Be-som anges
stämmelserna riktar sig inte till enskilda, kraftföretag,t.ex utan
till myndigheter beslutar planer enligt PBLt.ex. ochsom om
skyddsområden enligt NVL och i enskilda tillståndsärenden, bl.a.
enligt vattenlagen.

I 2 kap. NRL finns grundläggande hushållningsbestâmmelser för
såväl bevarande exploatering. Bestämmelserna bl.a.som avser
områden betydelse för naturvård, kulturminnesvårdav och fri-
luftsliv 6 §. Det finns också bestämmelser områden ärom som
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tekniska anlägg-ochindustriellaslagsolikaförlämpligasärskilt
kategoriernabägge8 §. Förenergiproduktionförbl.a.ningar,

starktsärskiltharriksintresse, ettområdenfinnaskan somav
riksintresset.skadapåtagligtinte fåråtgärderoch därskydd

Vilkai lagen.angivnageografisktintedockområden ärDessa
friluftslivetochnaturvärdenförriksintresseärområden som av

kulturminnesvårdenförochNaturvårdsverket avskall anges av
skallteknikutvecklingsverketochNärings-Riksantikvarieämbetet.

energiintresset.påavseendemedbedömningarmotsvarandegöra
dock rätts-avgörstillgodoseskanriksintressehurFrågan ettom

hushållningsbestämmelserNRL:stillämpningenvidförstligt av
ärde lagarenligtärendenenskildaprövningen somvid av

plan-ochnaturvårdslagenvattenlagen,bl.a.till NRL,anknutna

bygglagen.och

riks-det ärskadapåtagligskall skyddasområde avEtt mot om
Omnaturvärden.förbevarandesynpunkt, om-frånintresse t.ex.

skallenergiproduktionförriksintresse av-är enrådet även av
främjarbäständamåldetföreträdeochvägning göras somges

10 §.2 kap.hushållninglångsiktigen

vissaförhushållningsbestämmelsersärskildafinns3 NRLkap.I
sin helhetiOmrådena ärområden.angivna störregeografiskt av

Ingreppkulturvärden.ochsinatillmed hänsynriksintresse natur-
ochförutsättningarangivnavissaunderstånd baratillfår komma
be-Hit hörpåtagligt skadas.intekulturvärdenaochnatur-om

vattenkraftsutbygg-från6 undantag§3 kap.istämmelserna om
vattenkraftsföretagbarainnebärvattendrag,vissa attnad i som

tillfå kommakanmiljöpåverkanobetydligendastförorsakarsom
turis-2 §enligtdärområdeningå iocksåVattendrag kanstånd.

fjällom-iochprioriterasskallintressenfriluftslivetsochmens
ståndtillfår kommaanläggningar5 §enligtdärråden m.m.

inte2 utesluter§enligt attfall. Kravenspeciellaiendast
begränsademöjligheterna ärutförasfårvattenkraftsföretag men
områdenasskadapåtagligtomständigheteringafår underoch

likaprincipi5 §enligt ärkulturvärden. Kravenochnatur-
6enligtrestriktiva som
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Hur NRL:s hushållningsbestämmelser skall bedömas blir olika
beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Man kan göra

indelning i följande typfall.en

a Vattendraget inteär riksintresse i något avseende, harav men
ändå sådana värden kommunen och/eller länsstyrelsenatt vill
skydda det

Om vattendraget samtidigt lämpligtär för energiproduktion skall
avvägning göras. Reglerna i NRLen förett stort utrymmeger

avvägningen, enligt l § skall företräde sådan använd-men ges
ning medför från allmän synpunkt god hushållning.som en
Begreppet "god hushållning" kan enligt förarbetena innebära att

område bör bevaras,ett också område bör exploate-att ettmen
Avvägningen skall dock utifrångöras långsiktigtras. perspek-ett

tiv, där lokala och regionala intressen så långt möjligt beaktas.

b Vattendraget riksintresseär från bevarandesynpunktav men
inte riksintresse för energiproduktionav

NRL starkt stöd för den kommunett eller länsstyrelseger som
vill skydda vattendraget, plan enligtt.ex PBL ellergenom etten
naturvårdsområde. Att vattendrag harett riks-angetts vara av
intresse från bevarandesynpunkt dock ingenär garanti för att
vattendraget skyddas vattenkraftsutbyggnad.mot

Om vattendraget finns i område omfattas 3ett kap. NRL,som av
och därför i sin helhet riksintresseär med hänsyn tillav natur-
och kulturvärdena, får utbyggnad vattendraget inte iståen av
strid med de särskilda hushållningsbestämmelserna för området.
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inteenergiproduktionförriksintresseVattendraget är menc av
bevarandesynpunktfrån

omfattning,begränsadiendastskyddaskanvattendragsådantEtt
försvåras.påtagligtfårintekraftutvinningeneftersom

bevarandesynpunktfrånsåvälriksintresseVattendraget ärd av
energiproduktionförsom

ändamåldeellerdetåtföreträdeskall10 §2 somEnligt kap. ges
med marken,hushållninglångsiktigfrämjarlämpligaste sättpå en

i övrigt.miljönfysiskadenellervatten

inte stådockvattendragutbyggnadb" får"fall ettiLiksom aven
områdenförhushållningsbestämmelsernasärskildamed dei strid

riks-sin helhet ärdärför ioch3 NRLkap.omfattas avavsom
intresse.

planeringenfysiskai den7.3 Instrument

i lagsystemet.funktioncentralharplaneringenfysiskaDen en
mark- ochigriper intill NRLkopplingarmed dessPBL annan

vattenlagen.ochnaturvårdslagenmiljölagstiftning, bl.a.

förprimärahar detenligt PBL ansvaretkommunenDet är som
miljön. Detlokalaför denochochmarkenplaneringen vattnetav
olika rätts-detaljeringsgrad ocholikamedplanformerflerafinns

ochdetaljplandelsregionplan,ochöversiktsplandelsverkan,

områdesbestämmelser.

Översiktsplan regionplanoch7.3. 1

omfattaröversiktsplanaktuellskall haAlla kommuner somen
ochmark-hurdragskall iPlanenkommunen.hela stora ange
fårDenanvändas.avseddai ärvattenområdena kommunen att
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och allavattenområdenmark- ochomfatta alla slags typer av
vattendragredovisa vilkakan alltsåmarkanvändning. Planen som

ske någoninte böroch därskyddsvärdaärkommunen attanser
skall kommunenvattenkraft. översiktsplanenIutbyggnad angeav

kanoch planentillgodosesenligt NRL skallriksintressenhur ex-
riksintressevattendragriktlinjer för hurempelvis innehålla ett av

Läns-påtagliga skador.frånbevarandesynpunkt bör skyddasfrån
intressen, bl.a.bevakaförstyrelsen har att statensattansvar

detöversiktsplanen,itillgodosesenligt NRL,riksintressen men
Genomi planen.innehållet ettkommunen avgör attär som

till planenalltid skall fogaslänsstyrelsenfrångranskningsyttrande
vattenkrafts-prövningvid sinvattendomstolkan bl.a. ettaven
och kommunmeningar mellandeladeprojekt det råder statse om

berörda.riksintressenutnyttjas ärskall närvattendraghur ettom
bedömningalltidskall göraVattendomstolen enav omegenen

riks-motståendeförenlig eventuellamedvattenkraftsutbyggnad är

intressen.

vattenkrafts-tillvid tillståndskyldigVattendomstolen är ettatt
översiktsplanenförena medredovisa hur det gårföretag att

Huruvidai NRL.hushållningsbestämmelsernadirektliksom med
hurbeslutsunderlag beror påstarkthärvidöversiktsplanen är ett

mellanskillnaderOm det finnsinformativ denaktuell och är.
utredningarbeslutsunderlag,översiktsplanen och annat t.ex

andra, skallmiljöorganisationer eller ävensökanden,gjorda av
gälleröversiktsplanen ävenbeaktas. Vaddet sagts omsenare som

aktuell upprättaför regionplan. En regionplan kan attvaraen
flera kommuner.utnyttjandet vattendrag rört.ex. ettavom

områdesbestämmelser7.3.2 Detaljplaner och

detaljplanerÖversiktsplaner regionplanerTill skillnad från och är

innebär bl.arättsligt bindande. Detoch områdesbestämmelser att
Vattenkraftverkinte tillåta utbyggnadvattendomstol kan en aven

Ompåområdet skall användas sätt.planen annatattom anger
i detkraftanläggningar får byggasandra sidanplanen å attanger
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aktuella hindras länsstyrelsen från skyddaområdet att ett vatten-
drag vattenkraftsföretag bilda ellermot att naturreservatgenom

intenaturvårdsområde enligt NVL. En plan får dock innebära att
riksintresse enligt NRL inte tillgodoses. Länsstyrelsen skallett

enligt bestämmelserna i i fall upphäva kommunensPBL sådant

planbeslut.

Detaljplaner blifår endast för områden ellerär väntasantas som
bebyggda. Under denna förutsättning föreskrivakan planen att ett

vattenkraftsanläggningar,område skall användas för änannat
bostäder tilleller strövområde i anslutning bebyggelse. It.ex.
fall kraft-andra kan detaljplan inte användas för hindraatten en

anläggning. viktig begränsning eftersom vattenkrafts-Detta är en
företag oftast uppförs i obebyggda områden.

Områdesbestämmelser kan för inom begränsadeantas att om-
råden säkerställa syftet med översiktsplan eller riks-att etten
intresse enligt tillgodoses. Enligt förarbetena prop.NRL

1985/86:1 förbör dock områdesbestämmelser användas be-

byggelsereglering, medan naturvårdslagens bestämmelser om
naturvårdsområde och bör användas kommunennaturreservat om
vill mark för friluftsändamål.avsätta

7.4 Naturvårdslagens instrument

Naturvårdslagen reglerar flera kallade områdesskydd. Vidså

sidan nationalpark, riksdagen och regeringen beslutarav som om,
främstde kan förär användas skydd vattendrag vat-motsom av

tenkraftsutbyggnad interi-naturvårdsområde ochnaturreservat,
mistiskt naturreservat.

Namrreservat kan inrättas för ochskydda vattendrag dessatt
omgivningar. Syftet kan bevara naturvärden elleratt attvara
tillgodose friluftslivets intressen, fiskevat-vid strömmandet.ex

Området skall ha betydande bevarandevärden. Det behöverten.
inte riksintresse enligt NRL, det kan frågautanvara av vara om
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påverkanVilkenskyddsintressen.regionala eller lokala typ av
föreskrifterna förhindras bestäms reservatet.som av

förnaturvårdsområde gäller iFör naturreservatstort samma som
fårmarkanvändning inteför avsevärtmed undantag pågåendeatt

intrångsersättning intedärför till inlösen ellerförsvåras och rätt

uppkommer.

skydda vattendragsyftet med områdesskyddOm är ettett att en-
inte pågåendevattenkraftsföretag, och således någonbart mot

naturvårdsområdemarkanvändning försvåras, skall normalt an-
vändas.

vattenkraftsföretag,Om syftet skydda änävenär annatatt mot
markanvändning skulleskogsbruk, och pågåendet.ex. av-om

bildas.skallförsvåras inom områdensevärt naturreservatstora

frågainrättas harEtt interimistiskt kan närnaturreservat upp-
Ge-kommit bilda eller naturvårdsområde.naturreservatattom

hindrasinterimistiskt förbud vattenkraftsföretagkan ettettnom
praktisk betydelse eftersomtill Detta harunder år. storupp sex

tid inrätta områdesskydd, framför alltdet normalt långtar att ett

ett naturreservat.

naturvårdsområdebeslutar ochLänsstyrelsen naturreservatom
interimistiska får beslutaliksom förbud. Länsstyrelsen attom

befogenhet kommunala nämnddenna tillkommer denäven som
kommunfullmäktige naturvårdsnämnd.bestämmer t.ex. en

Om vattenkraftsföretag förbjudits i föreskrifter tillhar naturreser-
interimistiskt beslut, kannaturvårdsområde eller såvat, genom

stridvattendomstolen inte Vattenkraftverk itillåta byggande av
föreskrifterna.mot

Speciella situationer vattenkraftsföretag utanförär gränser-att ett
för områdesskydd skulle påverka nedströms belägetett ettna

vattenkraftsföretag utföras inomeller skallnaturreservat att ett
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gränserna, denna markanvändning inte reglerad.ärtypmen av
I båda dessa fall kan vattenföretag hindras bestämmelsernaett av
i VL syftet med inteomrädesskyddet får motverkas.attom

Naturvårdslagen har framgår 6bilaga andra skydds-ävensom av
instrument kan beröra vattenkraftsutbyggnad. De är docksom av
begränsad betydelse i sammanhanget och behandlas inte vidare
här.

Som framgår figuren 101på skall NRL:s hushällningsbe-av s.
stämmelser tillämpas vid beslut enligt naturvårdslagen. Ett om-
rådesskydd enligt NVL kan inrättas för förstärka skyddetatt
riksintressen 2 3enligt och kap NRL. Det finns exempel på
sådana kombinerade skydd förbud vattenkrafts-motsom avser
företag.

Hushållningsbestämmelserna i NRL kan medföraäven att om-
rådesskydd enligt NVL inte kan inrättas. fallEtt sådant är att ett
vattendrag riksintresse förär energiproduktion enligt 2 kap.av
8 § NRL.

Hinder för bilda naturvårdsområden och interi-att naturreservat,
mistiska förbudsområden föreligger de skulle strida syftetmotom
med detaljplan eller områdesbestämmelser, exempelvis att etten
visst område skall användas för kraftanläggningar.

7.5 Sammanfattning

För vattendrag inte skyddas 3enligt kap. NRL kan regionalasom
och kommunala myndigheter använda andra former skydd,av
varvid NRL:s bestämmelser skydd och hänsyn skall tilläm-om

De viktigaste instrumenten översiktsplanär enligt PBL ochpas.
områdesskydd enligt NVL. Vid tillämpningen dessa instru-av

har områden riksintresse enligt 2 kap. NRLment tyngd,storav
harde ingen direkt rättsverkan. Detta gäller vid beslutävenmen

i vattenmål enligt VL.
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vattendragnivå skyddalokalregional ochpåEtt säkert sätt ettatt
enligt NVL,områdesskyddvattenkraftsutbyggnad ärmot genom

interimis-naturvårdsområde ellerbildandetdvs naturreservat,av
igenomförasintevattenkraftsprojekt kanEtttiskt naturreservat.

ingendockfinnsområdesskyddet. Detförföreskrifternastrid mot
vattendra-skydd, intesådantbeslutaskyldighet ettatt ens omom

62 § NRL.enligt kapriksintresseärget av

detaktualitet ochfinns däremot krav påÖversiktsplaner attFör
Översiktsplanentillgodoses.riksintressen skalli planen huranges

finnsvattendomstolen. Detförinte bindandeskall beaktas ärmen
kommunmöjligheträttsligdock ingen gentemotatt ge-en

vattendragi översiktsplanennomdriva krav på ettattattett ange
i planenInnehålletvattenkraftsutbyggnad.frånskall skyddas av-

avvikandekanLänsstyrelsenkommunen.görs upp-angeav
planen.granskningsyttrandeobligatoriska överfattning i sitt

vattendragi för bevaraställetsituation då kommunI ettattenen
ellerdetaljplankan kommunenvill få det utbyggt anta om-en

Naturvårdsverket ellerOmmedger detta.rådesbestämmelser som
riksintresseområdetRiksantikvarieämbetet har ärangett att av

länsstyrel-62 § NRL detenligt kap. ärbevarandesynpunktfrån
Läns-förenlig riksintresset.medplanen äravgör omsen som

Ominte fallet.planen så ärupphävaskyldigstyrelsen är att om
energiproduktionenriksintresse förvattendraget dessutom är av

kommunenslänsstyrelsen finna2 8 § kanenligt kap. NRL att
mellanavvägningtill denmed hänsynplanbeslut skall godtas

102 § NRL. Detenligt kapriksintressena skall görassom
Vidfår utföras.vattenkraftsföretaginnebär inte i sigdock att ett

fråganåterkommerprövning företaget enligt vattenlagenen av
sinvidvattendomstolen kantillämpning NRL ochom av

ochkommunenprövning finna den bedömningatt som
domstolen.delasgjort i planärendet inte kanlänsstyrelsen har av

gällertid. Dettaför vattendrag kan långBeslut skydd taettom
särskiltenligt naturvårdslagen,inte minst områdesskydd naturre-

uppkom-ersättningssituationer kanför vilka kompliceradeservat
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Interimistiska effektivtbeslut enligt naturvårdslagen är ettma.
under beslutsprocessen hindra vattenkraftsföretag, docksätt att

under högst översiktsplan vattendragetår. En attsex som anger
beredningstidskyddsvärt kan också användas under förär atten

fram rättsligt framgått tidigarebindande skydd. Som har detta av
detta dock inga garantier utbyggnad.motger en
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kraftföretagen
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BrandelMagnus
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Bilaga 1

Utredningens direktiv





WW
Kommittédirektiv

1993:86Dir.
älvsträckorochvattenområdenytterligareSkydd av

1993:86Dir.

juni 1993den 24regeringssammanträdevidBeslut

anför.Statsrådet Thurdin

Mitt förslag

förslagtillkallas för lämnasärskild utredareföreslårJag attatt omen
bör skyddasvattenområden och älvsträckorvärdefullaytterligarevilka som

vattenkraftsutbyggnad.mot

Bakgrund

värdefulla frånför vattendragskydd ärBestämmelser somom
126 1987:i 3 kap. § lagenfinns främstbevarandesynpunkt om

Enligt fårNRL. NRLhushållning med naturresurser m.m.
vattenöverledning förvattenreglering ellerVattenkraftverk samt

vattenområden ochsärskilt angivnai vissainte utföraskraftändamâl
ytterligare 13utvidgades medBestämmelsernaälvsträckor. senast

199324riksdagens beslut denälvsträckorvattenområden och marsgenom
1992/932214.l992l93zBoU7, rskr.1992/93:80, bet.prop.

hushållningsbestämmelserñnns vidare särskilda3 kap. 2-5 §§ NRLI om
ocksåbestämmelser berörför och kulturvärden.skydd Dessanatur-

vattendrag.värdefulla
vattendrag1964:822 bestämmelser kanEnligt naturvårdslagens ett

förklarandenationalpark elleravsättande områdeskyddas avsomgenom av
naturvårdsområde.ellerområde naturreservatsom

riksdagen är 1984i denVattenkraftprojekt finns upptagna avsom
prop. bet.vattenkraftenför utbyggnadbeslutade planen av

projekt inte ñnnsl983/84z388 liksom1983/84:BoU30, rskr. som



2

prövning enligtgenomgå sedvanligalltidi planen skallmedtagna
vattenlagen.

älvskydd gjordes den1992/93:80 utökatpropositionregeringensI om
ochvattenonuådeninventera värdefullaarbetetbedömningen att att

motstående intressen börpå bevarandevärden ochmed avseendeälvsträckor
Även älvsträckor ellerrelativt små vattendrag, kortatillfortsätta.

intressenkan betydandei helt regleradevattendrag det ärnärmastesom
lekornråden för naturligaGullspångsälven medexempelknutna. Ett ärvara

bevarandevärde.öring synnerligen högtpopulationer lax och medav
vattenområden ochytterligare 13med beslutet skyddasambandI att

riksdagen regeringensfrån vattenkraftsutbyggnad lämnadeälvsträckor
vattenområden och älvsträckorinventering värdefullaförslag fortsattom av

ytterligaredock i detta sammanhangerinran. Enligt riksdagen bordeutan
Österdalälven,ibeträffande vissa älvsträckoröverväganden också göras

Gimån Luleälven.Gideälven, och

Uppdraget

uppgift förslag vilkatillkallas med lämnautredare börEn att omnu
älvsträckor i landet börytterligare värdefulla vattenområden och som

skyddas vattenkraftsutbyggnad.mot
principer ligga till grund för bedömaUtredaren bör utarbeta kan attsom

vattenområden i landet särskiltvilka ytterligare och älvsträckor ärsom
skyddsvärda och därför bör skyddas vattenkraftsutbyggnad. Utredarenmot

tillgängligt myndigheter,bör, bl.a. med hjälp material hos kommuner,av
redovisakraftföretag, organisationer m.fl., sådana vattendrag ärsom

skyddsvärda.
ekonomisktuppdraget ingår också tekniskt möjlig och rimligI att ange

kraftutbyggnad i de redovisade vattenområdena och älvstrâckorna.
bakgrund bevarandeintressetUtredaren skall denna vägamot mot

energiintresset i redovisade vattenområdena älvsträckoma.de och
uppgift vilketviktig för utredaren vidare analyseraEn år sättatt som

värdefulla vattenområden och älvsträckor bäst skyddas.
för miljönUtredningen skall innehålla bedömning konsekvensernaen av

för landets energiförsörjning framlagda förslag.och av
också redovisa hur föreslaget skydd kommer påverkaUtredaren skall att
vattenkraftsplanen.genomförandet av

i sitt låta utgångspunkt remissvaren påUtredaren skall arbete varaen
1992:29 skallpromemorian Ds Utökat älvskydd. Dessutom göras

Österdalâlven,vid iöverväganden beträffande älvstråckoma Brunnsberg
mellan och Bjöma i Gideälven och vid Jaurekaska i StoraStennäs m.m.

Ljungån Gimån.Luleälven beträffande isamt



Tidsplan

Utredaren bör redovisa resultatet sitt arbete före den februari1 1994.av
arbetetFör skall gälla regeringens direktiv till samtliga kommittéer och

särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5,
EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43 redovisningsamt av
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50.

Hemställan

Med hänvisning till jagvad har anfört hemställer jag regeringennu att
bemyndigar det statsråd har till uppgift föredra ärendenattsom om
planläggning, markanvändning och bebyggelse

tillkalla särskildatt utredare omfattad kommittéförordningenen av-1976:119 med uppgift lämna förslag vilkaatt ytterligareom-
vattenområden och älvsträckor bör skyddas vattenlcraftsutbyggnad,motsom

besluta sakkunniga,att sekreterareexperter, ochom biträdeannat
utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt
kostnaderna skall belasta fjortondeatt huvudtitelns anslag Utredningar

m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till töredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Mi1jö- och naturresursdepartementet
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kapitlet3 6 §

naturresurslagen





EförfattningssamlingSvensk
EMM

W
0346-5845ISSN

SFS 1993: 189

frånUtkom trycket
Lag april l993den 15

i 1987: 12 hushållningändring medlagenom om
naturresurser m. m.;

utfärdad den april 1993.l

beslutriksdagens föreskrivs 6§ 1987: l2Enligt 3 kap. lagenatt om
m följandehushållning lydelse.med skall hanaturresurser m.

3 kap.

vattenöverledning för§ Vattenkraftverk vattenreglering eller6 samt
Kalixälven,kraftändamål får inte utföras i nationalälvama Tomeälven,

i följandeVindelälven tillhörandePiteälven och med vattenområden samt
vattenområden:

Hummelforsen ochDalälven Västerdalälven uppströmsl
Österdalälven Trängsletuppströms

Ljusnan Voxnan Vallhagal uppströms
4Ljungan Storsjön GimånLjunganl uppströms samt upp-

Holmsjönströms
Åreälven,Indalsälven Storån Dammånl Ammerán, samt-
Hårkan

Ångermanälven Lejarälven, Storån Klumpvattnet,uppströmsl
RansaránLångselån Rörströmsälven, Saxån,-

Vojmånuppströms Ransam uppströmssamt
Vojmsjön

Vapstälven
Moälven
Lögdeälven
Öreälven

Fjoso-Girjesån- uktån uppströmsl Umeälven Tämaán, och J
ken

Sävarån
respektiveSkellefteälven SädvajaurekällflödenaI uppströms

Riebnes Malånsamt
Byskeälven
ÅbyälvenI

i Prop. l992/93:80. bet. 1992/93:BoU7, rskr. l992l93z2l4.
Lagenomtryckt 1992:H46.-



l Luleälven StoraLuleälvenSFS 1993:189 Akkajaure,Lilla Lu-uppströms
leälven Skalkauppströms ochTjaktjajauresamt
Pärlälven

Råneälven
Emân
Bräkneån
Mörrumsân
Fylleån
l Enningdalsälven Enningdalsälven riksgränsenuppströms till

Norge

Vattenkraftverk vattenregleringeller vattenöverledningfor kraft-samt
fårändamål intehellerutföras Följandei älvsträckor:

l Klarälven sträckanmellanHöljesoch Edebäck
I Dalälvenl Västerdalälven nedströms Skilfsforsen samt

DalälvennedströmsNäsbruk
Ljusnanl sträckanmellanHedeoch Svcgsjön sträc-samt

kanmellanLaforsenochArbrásjöama
I Ljunganl sträckan mellan Havem och Holmsjön samt

sträckan Viforsennedströms
l Indalsälven LángannedströmsLandösjön
ÅngermanälvenI l HelgumsjönFaxälvenmellanEdseleoch

l Umeälven TärnaforsenmellanStor-IaisanochGäuta
Förstaochandrastyckena integäller vattenlöretag förorsakarson1 en-

dastobetydligmiljöpåverkan.

Dennalag iträder kraft den majl l993.
Beträffandemål och ärendenenligt vattenlagen1983:291 som an-

hängiggjortsFöreikraftträdandetskalläldrebestämmelsertillämpas.

Påregeringensvägnar

GÖRELTHURDIN

Ulf Andersson
Miljö- ochnaturresurs-
departementet

Stockholm19mAB.TryckeriNorstedts
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Bilaga 3

Sammanställning av

Vattendragsutredningens
länsstyrelsernatillenkät
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SKYDDSVÄRDA VATTENDRAG

93-08-26 samtligaVattendragsutredningen ombad i skrivelse
vilkaredovisalänsstyrelser till vattendragsutredningenatt

omfattasoch vattendragssträckor demvattenområden utöver som-
Redovis-3 6 skyddsvärde.§ NRL harkap. stortettav som-

lVattendragsutredningen denningen skulle sändas till senast
1993.november

seminarier med1993 regionalaUnder november hölls två
Örebro16:e i denlänsstyrelserepresentanter, i Sundsvall den och

19:e. Vattendragsutred-Seminarierna hölls i samarbete mellan
för bl.a.ningen Naturvårdsverket ochoch utrymme engav

precisering från sida angelägnalänsstyrelsernas de mestav
Vissa kompletteradeskyddsobjekten inom respektive län. län även

sin redovisning skriftligen. flesta länsstyrelser har ocksåDe
prioriteringarkontaktats telefon angående preciseringar ochper

de redovisade objekten.av
vatten-Länsstyrelsernas inkomna redovisningar skyddsvärdaav

1.000 objekt.drag och vattendragsstråckor omfattade Dessaca
sinsemellan helt olika karaktär. Från beskrivningar helavar av av

avrinningsområden till forsar.avgränsade

Antal objekt

områden57, 6 medbeskrivningar länetsnaturvärdsprogramvarav ur
vattendrag12

avrinningsområdenobjekt fördeladeinom 25 ytterligareobjekt23 4 samt
90 objekt, inte år redovisadevattendragsvisoch därför svåra fåattsom

klar bildnågon av
objekt fördelade 5 avrinningsområden. avrinningsområdenomtalas21 5

särskilt
redovisadeInga objekt, allt skyddsvärt

5 helaavrinningsområden beskrivsdär och kulturvärdennatur- samt
ytterligare kulturmiljövârdenabeskrivs3 där enbart
Inga föreslagnavattendrag

helaavrinningsområden,13 redovisarskyddsintressenmedkoder
23 åar
15avrinningsområdenmedtotalt objekt39
16avrinningsområdenmedtotalt objekt100
14avrinningsområdensamt7 vattendragmedskyddsvärdahavsörings
bestånd

v 5 avrinningsområdenmedtotalt objekt13
24 objekt fördelade 3 avrinningsområdenpå
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delavrinningsområdentill Götaälvobjekt inomS 30 6
finns inomde50vattendragsstråckor5km. 74 forssträckorT 16 varavca

vattendragsstrâckomu16 ovan
delavrinningsområdentill Norrström5 mindreobjekt inom 3U

ytterligarehar högaföreslåsenl. 3:6. 20vattenområdenoch sträckorW 2 2
skyddsvärden

prioriteringsordningobjekt redovisadeiX 18
särskiltriksintressebeskrivningama.3 objektobjekt redovisasY För 11 ges

kulturmiljöintressen. objektnaturvårds-och 29prioritet. objekt medhög 64
kulturmiljöintressenytterligare medenbart

objekt inom avrinningsområdenZ 59 4
objektsärskilt prioriteradeobjekt inom avrinningsområden.18AC 52 10

föreslåstill 3:6
riksintresseobjekt betecknasBD 98 9 somvarav

sammanställts NaturvårdsverketsLänsstyrelsemas material har av
redovisasi utredningen, Brinkman. VattendragenIngerexpert

26, 1985 d.v.s. löp-enligt SMHI:s vattendragsregister HO med
tilli söderut kustenfrån Torneälven och runt uppnummer norr

redovisningaroch LänsstyrelsemasBohuslän Norge.gränsen mot
omfång struktur. Imycket heterogena såväl till mångavar som

vilket vattenområde objektet hörde.fall saknades uppgifter tillom
identifieras därefterObjekten måste därför först och sorteras om

1-3 fålän. Förvattendrag för vattendrag. Vattendragen berör att
sammanfördes förjämn redovisning möjligt landetså överen som

vissa redovisade objekten till hela eller delarlän del de aven av
avrinningsområden. små objekt i vissaFör län med många togs

avrinningsom-fall objekt, inte gick sammanföra tillde att ettsom
dåligtskyddsvärdena låga ellerråde eller sträcka och där var

Vissa haderedovisade, i fortsatta redovisningen. länmed den
3:6angivit kandidater tillenbart objekt, ansågs kunna varasom

omfattande lokalaNRL, medan angivit objekt ävenandra
100intressen. registret ingår objekt omfattande helaI ca. av-

avrinningsområden enskildarinningsområden, delar ochav
vattendragssträckor.

för utredningens delNaturvårdsverkets slutsatsenexpert attanser
bli första få bättre doku-måste detta på vägenäratt ett steg att en

underlagetmentation skyddsvärden för vattendragen attmenav
dokumentation ochojämnt och fortsatt arbete medär att ett

inventering krävs.
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I sammanställningen är Riksintressen angivna med koder enligt
följande exempel från Töreälven

KBD28, Där K står för Kulturmiljövård

N Naturvård, F Friluftsliv
BD i vilket län riksintresset belägetäranger
28 är löpnummerett

Beskrivningar över riksintressena finns bl. på länsstyrelsernaa.
och hos Naturvårdsverket.

14-0623Del5 l
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Bilaga 4

Sammanställning av

Kraftverksföreningens
enkät till kraftföretagen
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Avsikten med Vattendragsutredningen är smáatt även vattendrag och korta älvsträckor skall
inventeras. För i någon mänatt avgränsa arbetet har densatt undre gränsen för det Ni skall
inventera till 0.1 MW effekt. Anser Ni det finnsatt energiintressen under denna gräns börsommed, är dettas naturligtvis fritt detta.att ta upp
Alvar. älvsträckor och vattenområden redan är undantagna enligt NFlLzssom
Naturresurslagen lydelsesenaste skall beaktas i denna inventering. bilaga.se
Förutom NI besvararatt enkäten vIII vl NI skickaratt ln översiktlig karta meden
aktuella projekt markerade, vllka områdensamt blir påverkade.som
skala 1: 250 000. det är möjligt.om

En. mm

Pos. ID Bakgrundsinfomiation. Det är viktigt med kontaktperson för den fortsatta-bearbetningen materialet.avÄlvPos. Ni fyller i vilken älv/vattendrag det gäller.-Pos. Projekt Benämning aktuellt projekt.av-Pos. Effekt Effekt pä aktuellt projekt.-Pos. Energlproduktlon Energiproduktionen fördelad pá vimerhalvär och sommarnalvär.-Pos. Anl kostnad Beräknad anläggningskostnad för aktuellt projekt.-Pos. Planerlngsläge -Ifylles enligt följande ;
B Under byggnad
T Tillstånd finns

AnsökanA inlämnad
P Planerad
O Oklar/ej planerad
NT Ansökan avslagen
Pos. Ingreppets Beskriverart kortfattat vilken typ ingrepp det fråganär damm,av texom,-strömkraftvem, muddring, minikraftverk, utbyggnad befintlig anläggning, bef kvarnav etc.
Pos. avstånd till nätanslutnlng Avståndet till närmaste anslutningspunkt i km.anges-Pos. Angelägenhetsgrad Beskriver angelägenhetsgraden kraftindustrins synvinkel.ur-Ifylles enligt följande ;
A Mycket angelägen, lönsam idag-
B Angelägen
C Angelägen pä längre sikt-
D Kan bli angelägen pá läng sikt-
Kommentarslda Pa denna sida vill Ni i kommenteraratt text respektive projekt. Har bör

varförtex detta projekt säär bra l Någotanges niljöpäveman etc.om.
Frågor med anledning enkäten besvaras Monika Söderlundav Andreasson, Vattenfallav
Vattenkraft. tel 0920/77 000. eller Tommy Hoberg, Kraftverksföreningens kansli.

08/790tel 03 76.

Monika Söderlund Andreasson
Vattenfall Vattenkraft
971 Luleå77

Med vänliga hälsni r
Ijag/VN

Monika Söderlund Andreasson, utredare för Kraftverksföreningen.
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ENKÄT

älvsträckorvattenområden ochInventering av
energlsynpunktär Intressantasom ur
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1993-09-27

mfl.Till medlemsföretagen

från bevarande-värdefullavattendrag ärskydd förBestämmelser somom
utvidgadesBestämmelserna senastNRL.i kap. §främst 3 6synpunkt finns

beslutriksdagensälvstråckorvattenområden ochytterligaremed 13 genom
bifogas.den 24 1993,mars

ochvattenområdenskydda ytterligare 13med beslutetl samband att
fortsattinitierade riksdagenvattenkraftsutbyggnadfrån attälvstrâckor en

genomföras.älvsträckor skullevattenområden ochinventering av

Vattendrags-kalladutredning,särskilddärför tillsattRegeringen har en
värdefullavilka ytterligareförslag tillskall lämnautredningen, som

vattenkraftutbyggnadskyddasälvsträckor börvattenområden och motsom
ochfrån Miljö-direktivområden. Utredningensbeslutaderedanutöver

bifogas.naturresursdepartementet

kraftföretagmyndigheter, kommuner,mhaskall utredningenEnligt direktiven
Vattendragsutredningenskyddsvärda.redovisa vilka vattendrag ärmfl som

energiintresset.skall bevarandeintressetväga mot

Vattendragsutredningen ombetts göraKraftverksföreningen har att enav
intressantavattenområden och vattendrag ärinventering vilkaöver ursom

energisynpunkt.

enkät, vill Nitill Er medMed anledning detta vänder attsomenoss nuav
gen ensamum m;kratzzgggemzz samme: getbesvarar. Eäc at: em;rara az

blir 1a/egag energizutreseetfragan i regering een ukhandläggningen at:av
genemlvet.

Monikafrågor detta brev besvarasEventuella med anledning av av
eller TommyVattenkraft tel 0920 /77 000Söderlund Andreasson, Vattenfall

kansli telHoberg pá Kraftverksföreningens 08/790 0376.

oktober.Svaren på redovisar till den 15enkäterna vill Ni senastatt oss
för.Sammanställningen till Vattendragssutredningen svarar

Med vänliga hälsningar

HobergNils Andersson, vd Kraftverksföreningen/ Tommy

medlydelse, Enkät anvisningarBilagor Kommittedirektiv, NRL i senaste:



Sida 5Bilaga 41994:59SOU

1994-03-22

SverigesochKraftverksföreningenfrånRedovisning
1993hösten attintressetRiksorganisationEnergiföreningars av

vattenkraft.bygga ut

för %95medlemsföretagmed 37Kraitverkstöreningen, svararsom
EnergiföreningarsSverigesoch SEROkraltproduktion,dagensav
till-sammansmedlemmar ägermed 400Riksorganisation, somca

frånkartlagt intressetkraftverk, harlandets små40 % avca
ochtillvarataframtidavlägsenalltförinteinommedlemmarna att en

besitter.idagmedlemmarnavattenkraftsådanbygga ut som

ñckenkätpåmedlemmarnagenomfördes såKartläggningen att en
storlek, ochplanerings-läge,utbyggnadsprojekt, typ,ange

enkätenskulle påenergitillskott. Dessutom anges
fyrgradigangelägenhetsgraden efterochanläggningskostnad en

skala.

224sammanställning.bifogadeiresulteradeKartläggningen
energitillskott påsamman-lagtmedutbyggnadsförslag ettangavs
Kraftverks-hälftenendastredovisadeDockGWh.3682 av

byggaallsintresse utmedlemmar något attföreningens av
i SEROmedlemmarnafrånintressetredovisadevattenkraft. Det var
förfog-andetill medlemmarnasstodtidkortamindre. Denännu som

till detta.bidragitkan hasitt intresseredovisaför att

kraftföretagenvisarenkätenpåinkomnade attanalysEn svarenav
förverkligaintresseradenärvarande liteför attär av

klassasförslagen%70utbyggnadsförslagen. somavca
sikt"längrepåbli angelägen"kanellersikt"på längre"angelägen

ansökanpåbörjatinteföretagenförslagen har%och för 85 avca
framtidadenOklarhetgenomförande.tillstånd till ett omom

ochkänikraft-awecklingeneffekterutveckling,elmarkadens avav
påfaktorerdessainverkanelmarknadenavreglering samt avav

intresset.svalatill detförklaringelpriser,framtida nämns som

utbyggnadsintressenternasocksåvisarRedovisningen att
ochenergitillskottEffekt,låg.framförhållning ärnu

allsosäkerhet,medangivnaanläggningskostnad störreär om
dennainventeringari tidigareangivna, typ.än av
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Bifogat återfinns resultatet inventeringen dels medav
utbyggnadsförslagen listade i bokstavsordning dels efter fallande
för detta ändamål skapat godhetstal.

Förklaringar till tabellrubriker mm.

Utbyggnadsförslagen redovisade med angivandeär av
belägenhet i huvudvattendrag, biflöde om beläget i huvudfäran

detta med h och exploatörens benämning.anges

Effekt respektive tillskott till medelårsproduktion redovisas,
där dessa varit kända exploatören, i ochMW GWh/år.av
Vinterproduktionen säxredovisas, där så varit möjligt, då den
har högre värde för krañköpareett avsevärt än
sommarproduktion.

Vidare anläggningskostnaden i Mkri 1993 årsanges
penningvärde där den varit känd exploatören.av

För kunna rangordna/värdera utbyggnadsförslagenatt har
Krañverksföreningen beräknat ekvivalent produktion ien
GWh där sådant varit möjligt följandepå sätt:

till sommarproduktionen adderas Vinterproduktionen
multiplicerad med 1,4

Vidare beräknas "godhetstal" anläggnings-ett attgenom
kostnaden kWh medelårstillskott divideras med denper
ekvivalenta produktionen, vilket jämföraär ett sätt att
samhällets och kostnad för utbyggnadsförslaget. lågtnytta Ett
godhetstal indikerar lönsamt företag med högtett än ett ettmer
godhetstal.
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och naturresurslagen
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Vattenkraften i den fysiska riks-

planeringen och naturresurslagen

FÖRINSTITUTET VATTEN OCH
LUFTVÅRDSFORSKNING

Stockholm i februari 1994

Magnus Brandel
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vattendragsutredningenTill

fått iLuftvårdsforskning harInstitutet för och IVLVatten- upp-
kartlägga olikavattendragsutredningen 1993:12drag M attav
ställningstagan-frågor statsmaktemassammanhänger medsom

ienligt riktlinjerfrån utbyggnad vattendragden till undantag av
naturresurslagen NRL.riksplaneringen ochden fysiska FRP

ingått redovisa huri uppdragetVidare har det närmareatt rege-
inne-tolkat den konkretavid beslut enligt vattenlagen harringen

åtgärd redan befint-i anslutning tillbörden i begreppet smärre en
arbetet redo-kap 6§ Resultatetlig vattenreglering 3 NRL. av

i bifogadvisas rapport.

fysiskaVattenkraften i denHärmed överlämnar rapporten
naturresurslagen.riksplaneringen och

Stockholm i februari 1994

FÖR OCHINSTFTUTET VATTEN-
LUFTVÅRDSFORSKNING

BrandelMagnus
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sammanfattningen komprimerad bild de slutsatserger en av som
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slutsatserSammanfattning och0

bedömtsharfrågeställningarföljandebelyseskapiteldettaI som
utredningsarbetet.förcentralavara

utbyggnad vilketundantagriktlinjer förKriterier och mot -
beslutredovisar vidbedömningsunderlag statsmakterna om

från utbyggnadvattendragundanta vissaatt

förmotivredovisningundantagbeslutRiksdagens avom -
från utbygg-vattendragvissaundantaeller inteundantaatt

nad

regeringenbedömningarvilkaVL-prövningPraxis vid som-
be-projektgällerfattat beslutde harhar gjort när somsom

eller NRLFRPrörs av

utbyggnadfor undantagriktlinjer motKriterier och0.1
åren till 19931971

framvajxtFRPs

följandeladesmark ochHushållning med lI vattenrapporten
vattenkraftsutbyggnad:riktlinjer fast för fortsatt

utbyggnad källflödenvid älvar ochRestriktivitet somav
avsågRiktlinjernavattenkraftutbyggnad.opåverkade avvar

huvudälvarna.f.h. fyra outbyggdai de

närhetenberoendeför bl.a.Restriktivitet övriga älvar att
värdefulla för detdembefolkningskoncentrationer gjordetill

ihuvudälvarnasydligafriluftslivet. Avsåg i f.h. derörliga
Indalsälven.Dalälven tillNorrland norrut

sydligasteför deborde tillsättassärskild utredningEn
särskilt frånvärdefullaihuvudälvarna Norrland ärsom

bevarandesynpunkt.
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Av planerade kraftverk i de övre norrlandsälvarna borde i
f.h. tillbyggnad befintliga kraftverk medges. Nybyggna-av
der och överledningsprojekt borde bedömas restriktivt.

I 1972:1 hushållningll med mark och FRP-pro-prop. vattenom
positionen föreslogs ytterligare överväganden borde ske vadatt
gällde Kalixälven. Riksdagen uttalade dock Kalixälven inteatt
borde byggas ut.

Som följd ERP-propositionen tillsattes den s.k. sehlstedskaen av
utredningen rörande vattendrag i Svealand och södra Norr-norra
land följd den ekströmska utredningen för Norrland. Be-av norra
varande- och kraftintressena kartlades och slutlig avvägningen
skedde olika älvar och älvsträckor enligt skala från till0 4av en
där 4 utgjorde högsta bevarandevärde. Myndigheterna framtog
grundmaterialet medan utredningarna svarade för systemati-att

och awägningar. Följandegöra övergripande slutsatsersera av
utredningsarbetet kan dras.

För bevarandevärdena saknas tydlig och klar koppling mel-en
lan beskrivningen i utredningarna olika intressen och den kon-av
kreta klassificexingen. kanDetta följd utvecklingenses som en av
bort från objektsñxeringen till miljön helhet. Vidareatt se som
saknar bevarandesidan väldeñnierad skala med noll-punkt fören
olika bevarandevärden.

Problemet naturvärdengäller för i högre grad för det rör-men
liga friluftslivet där värderingarna och principerna blir ännu mer
allmänna till sin Ekström ansåg det svårt någradraatt

generella slutsatser rörande effekter vattenkraftsutbygg-mer av
nad det rörliga friluftslivet fannoch ibland kundeatt t.o.m. en
vattenluaftstutbyggnad betrakta positiv.attvara som

kulturminnesvårdenFör också bedömningama i svepandevar
till sin beroddeDet bl.a. underlaget från kraft-att
industrin inte möjliggjorde säkrare bedömning huren ut-av en
byggnad skulle påverka kulturminnesvårdens intressen.

Jämfört med Sehlstedt skedde hos Ekström vidareutvecklingen
underlaget och förñning metodiken för bedöm-av göraattav

ningar bevarande- och energiintressen och metoder för denav
slutliga avvägningen.

Ekström påpekade de få klasserna ledde till alltför mångaatt att
vattendrag fördes till högsta bevarandeklass, dvs. klass Som
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delområdetförfyrälvsutredningenjämförelse kan nämnas att
kategorier varvidfemforskning" redovisade"geomorfologisk

sådanauppvisadetvå områden huvudälvarnai de fyraendast
sådanskyddsklass.fördes till Enegenskaper de högstaatt upp-

nyanseradkanskeflera kategorier hadedelning gett meren
bild bevarandevärdena.av

gått i högstadet inflationsåledes dra slutsatsenkanMan att
skyddsvärdet.

samlade bedöm-Två kriterier för denövergripande vägledande
Sehlstedt:redovisadesningen av

Orördhet

områdensammanhängande

kriterierna för kraft- energi-lättare utveckla ellerDet attvar
skedde mellan Sehl-utveckling och förñningklarintresset. En

med hänsynEkströmstedt och Ekström. Projekten värderades av
till främst följande faktorer:

storlek,

regleringsmöjlighet,

faktorn,kostnad enskilt viktigasteden

speciella plusvärden.

läggsRiktlinjçma för vattçnkraün fast

båda ställ-utgjorde underlag för regeringensutredningarnaDe
älvsträckor borde undantasningstagande till vilka älvar och som

från utbyggnad vattenkraftspropositioneni 1977.

anfördesdet gällde förslagNär underlaget för regeringens att
föregår medförden VL-prövning varje beslut utbyggnadsom om

underlaget befintligakompletteras och preciseras. Redan detatt
utredningsmaterialet de bevarandevärdenhade väl dokumenterat

riktlinjerna.fanns i de älvsträckor skulle omfattas avsom som
Komplettering underlaget nyanseradskulle kunna ge en merav
uppfattning dessa älvsträckors bevarandevärde denom men

sannolikhet integrundläggande bedömningen skulle med stor
förändras.
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Följande övergripande principer eller urvalskriterier för urva-
let älvar älvsträckoroch borde undantas från utbyggnadav som
redovisades:

Hittills orörda älvar och relativt omfattande älvsträckor av
nationell betydelse

Älvar och älvsträckor ingår i obrutna fjällsom

Älvar där flera bevarandeintressen medverkar till göraatt
älvsträckan skyddsvärd nationell synvinkelur

Däremot skulle följande områden inte omfattas FRP:av

Älvsträckor där i första hand lokala eller regionala bevarar.-
deintressen berörs.

Älvsträckor där modifieringar planerade utbyggnadsprc-av
jekt väsentligt kan mildra de för bevarandeintressena negat-

konsekvenserna utbyggnad.va av en

Härutöver riktlinjerna de outbyggda huvud-att utöverangavs
älvarna och älvsträckor i klass 4 omfattade sådana "älvar och
älvsträckor i övriga klasser fråndet översiktliga planerings-som
synpunkter finns särskilda skäl bevara". exempliñeradesDetatt

"alla älvsträckor i obrutna fjällområdensom störresamt san.-
manhängande opåverkade älvsträckor har "stor betydelse fårsom
den vetenskapliga naturvärden, kulturrninnesvården, friluftslivet,
fisket, rennäringen jord- och skogsbruket".samt

Riktlinjerna för regeringens prövning innebar i princip följande:

Principiellt hinder utbyggnad i uppräknade älvarmot och
älvsträckor dvs. sådana omfattas FRP.som av

Smärre åtgärder hänförde sig till redan företagen regle-som
ring skulle inte helt förhindras.

Kommunernas synpunkter skulle tillmätas tyngd vidstor
tillåtlighetsprövningen.

Projekt inte omfattades riktlinjerna skullesom prövasav
enligt påVL sedvanligt sätt.

Som följd det visade svårtsig förenaatt skydden av att ett av
värdefulla vattendrag med uppnående gällande utbygg-ett av
nadsmâl 66 TWh/år tillsatte regeringen vattenkraftbered-om
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huvudsakligen tidigareår byggde1982.ningen VKB VKB
fåförarbete gjordesvattenkraftsutredningar omfattande attmen

innefattade projekt istånd bra jämförelsernaterialtill ävenett som
Samtliga projekt värdera-tidigare studerats.vattendrag intesom

skyddsnivå. Projektstigandeenligt skalan och medA, B Cdes
bevaran-placerades i högstaomfattades FRP-riktlinjersom av

åsatts i utredningarna. VKBvilket värde dedeklass C oavsett
från älvförslag till plan med undantag Bureredovisade ett som

föromfattade projekt fria prövning.

Åren beslutade riksdagen för1984 och 1985 plan vatten-om en
energipolitiskavilken debaserad ikraftsutbyggnad VKB

preciserades.vattenkraftsutbyggnadför fortsattförutsättningarna
ochTWh/år minst 2,5 TWhMålet 66 preciserades till att avse

TWh/år.uppgå till 3,8för vattenkraftsutbyggnad skulleplanen

Riktlinjema lagregleras

lagregle-FRP-riktlinjema1986 komNRL-beslutetGenom att
ochförutsättningarna för planeringsak preciserades pröv-Iras.

exploaterings-ochprincip bevarande-ning. iDet attnya var
särskildtyngd ochskulle tillmätasintressena avväg-attsamma

motstående i konfliktdessa intressen kornning skulle ske om
det "självklartpropositionen uttaladesmed varandra. I är attatt

få förbeslut bör byggasfallsträckor, enligt riksdagens ut attsom
beslutenskall tillgodoses i enlighet medlandets energitillförsel

skyddskulle omfattas det särskildaenergipolitiken, somavom
områden riksintresse". förutsattes samtidigtomfattar Det attav

skulle ske enligtprövning alltid VL.

såriktlinjernas geografiska räckvidd detVidare preciserades att
vattenområden 6 skulleframgick det för 3 kap. § st.klart latt

kap. 6 2 st.biflöden medan de för älvsträckor endast 3 §avse
skulle själva huvudflödet.avse

åtgärder i anslutningUndantagsbestämmelsen rörande "smärre
återfinns här skeddetill befintlig reglering" i kap 6 § 3 och3 st.

åt-tillstånd förförtydliganden: borde kunna lämnasvissa smärre
hänför sig till företagen utbyggnad,gärder redan tex. er-som en

ombyggnadertill kraftverk ochsättningsbyggnader befintligtett
eller effektiviseringar förutsättning inverkanunder natur-att
miljön inte i mån. hindrar inte i och för sigökar nämnvärd Det att

vattenkraftprojekt det tordemedgivande lämnas tilläven nya men
projekt har endastemellertid utomordentligt heltvara nya som

miljöpåverkan.obetydlig
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Vidare preciserades förutsättningarna uppföra småatt vatten-
kraftverk följande sätt:

lokalt behov dåTrygga energi alternativ saknas ellerett av
alternativa lösningar skulle medföra ingrepp till-större än
komsten kraftverk.ettav

Som ersättning eller renovering befintlig damm ellerav en
kraftverk.ett

Nyströmska utredningen fick hösten i1991 uppdrag utredaatt
vilka vattendrag särskilt naturvård,värde förstortsom var av
friluftsliv, kulturmiljö och ñske och inte skyddade motsom var
vattenkraftsutbyggnad. hadeNyström inga särskilda direktiv för
sitt arbete utgångspunkten regeringsförklaringens i okto-utan var
ber l991 uttalade avsikt flera värdefulla vattendrag skyddas iatt
NRL.

denna utredning skedde någonI inte Vägning mellan bevarande-
och energiintressen. Vissa behandlade vattendrag hade aktualise-

i motioner till riksdagen. framladeNyström Utökatrats rapporten
älvskydd våren 1992.

I propositionen utökat älvskydd våren 1993 erinrades attom om
undantagen borde orörda älvar och relativt omfattande älv-avse
sträckor nationell betydelse från bevarandesynpunkt. Vidareav
erinrades Rio-konferensen biologisk mångfaldom samt attom
förslagen i Nyströms utredning vunnit starkt stöd vid remiss-
behandlingen.

Slutsatser

Riktlinjerna för vattenkraftsutbyggnad mycket restriktiva ochär
har" tidenöver till den förändrade anspråksbilden.anpassats
Däremot har redovisade bedömningar för de projekt och vatten-
drag bör omfattas alltmer förskjutits till vattendrag tidi-som som

redovisat måttliga bevarandevärden. Nedanstående figurgare
belyser denna utveckling.
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Sammanställning bevarandevärdet i vattendragav som om-
fattas FRP eller NRLav

Klassificering i utredningar
Riksmöten 4 3a 3b 2 l VKB -

1977/78RD 14 3 10 2 3
RD 1978/79 1

1986/87RD 1 1 2 1 1B:
RD 1989/90 1

1990/91RD B: 1
1992/93RD 2 2 2 B15 3-:

till figuren:Kommentar med hur projektet klassifice-VKB anges
i utredningen. Med streck projektet inte klassats irats attanges

någon utredningarna. åter-Orsaken till projekt i klass 1attav
fanns i avsågRD l977/78 det projekt automatisktattvar som
kom skyddas eftersom ingickde i obrutna fjäll.att

Genom antal vattendrag har kommit föras tillatt ett stort att
årFRP/NRL sedan upprätthålls1977 inte längre balansen mellan

och målFRP/NRL energipolitikens utbyggnad till 66om en
TWh/år eller minst TWh/år.2,5

underlagDet redovisar bevarandevärden behäftadeärsom men
brister. det förstaFör saknas kriterier kriteriertransparenta som
möjliggör jämförelser för bevarandevärdet i undantagna älvar.
Vidare har metoder och värderingar förändrats tiden vilketöver
lett till det ñnnsunderlag i dag varken heltäckandeäratt som
eller bild bevarandevärdena bygger ochger en av som en

bedömnings grund.samma

påpekatsEtt problem bl.a. Ekström avsnittse 2.3annat som av
fåtaligade alltför kategorier klassiñceratär att vatten-som man

idragen lett till alltför många vattendrag förts till högsta beva-att
randeklass. sigDet självt motsvarande metodproblemsäger att
inte uppstår lika lätt klassificerar energiintresset.när man

Med visst fog kan hävda bygger desto vår-att utman mer man
defullare blir det finns kvar. Vidare kan undersökningarsom nya
och inventeringar andra förutsättningar underlag församt attge

områdes skyddsvärde. detta stårompröva Mot dock energi-ett
och lcraftintresset också påverkas tiden.översom

0.2 Riksdagens årenbeslut undantag 1971 till 1993om

kanMan lämpligen dela perioden i faser:treupp
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från år årUppbyggnadsfasen 1971 till 1982-

Olika regeringar hade initiativet det gäller riktlinjerna mednär
undantag för riksdagens ställningstagande utbyggnadmot en av
Kalixälven år och projekt från1972 dess undantagande vissaav
prövning vid behandlingen årenergipropositionen 1975. Mel-av
lan FRP-beslutet år 1977 och diskussionerna förplan vat-om en

årtenlaaften endast1982 det delar Västerdalälvenvar av som
fördes till initiativFRP riksdagen. Flera motioner behand-av
lades dock riksdagen. framfördesmotiv föraDe mot attav som
vattendrag till föremålbl.a. projekten förFRP pröv-attvar var
ning eller utredning enligt SträngsforsenVL ochKymmen,
Bredforsen Långan.eller avslag enligt meddelatsVL nedreatt
Riksdagen låtaavvisade krav inte Västerdalälven omfattasatt

med hänvisningFRP bl.a. till prövadeVKB ävenatt vatten-av
drag omfattades FRP.som av

Vidare behandlades motioner rörande utredningar bevarande-om
värda vattendrag i södra Sverige. dessa fall hänvisade riksdagenI
till det regeringens sak sådanställning tilläratt att ta ut-om en
redning borde tillsättas.

från år årEnergifasen 1982 till 1986-

Frågan avvägningen mellan och energipolitikenFRP leddeom
till årVKB tillsattes 1982. Som följd planen föratt vatten-en av
kraftsutbyggnad beslutades riksdagens åren 1984 ochsom av
1985 fick olika kategorier vattenkraftsprojekt, nämligentreman
sådana 1 omfattades FRP-riktlinjer, fria2 försom av var

Årprövning 3 ingick i planen för vattenkraftsutbyggnad.samt
1984 beslutade riksdagen regeringens uppfattning fleramot att
projekt inte ñck ingå i planen.

I samband med beredningen planen fråganaktualiseradesav om
föra Jaureskaska, Strängsforsen och Sölvbacka tillatt strömmar

FRP. Riksdagens sig dock detta. tvåde förraI fallenmotsatte
hänvisades till VL-prövning pågick och i detatt attsenare rege-
ringen löst företaget från tillståndet. Riksdagen åkom andraut
sidan bort riktlinjerna för Edänge kraftekonomiska ochatt ta av
sysselsättningsmässiga skäl samtidigt bedömde deattsom man
miljömässiga konsekvenserna inte sådan omfattning detattvar av
enbart dessa skäl fanns anledning hävda projektet inteatt attav
skulle föras till planen. För Bureälven FRP-riktlinjerna borttogs
eftersom inte bedömde älven hade tillräckligt höga beva-attman
randevärden.

-
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från årLagregleringsfasen 1986 fram till idag-

flertal projektEtt Nedre Långan, Edänge, Hylströmmen,som
Råneälven, AmmerånHaverö Strängsforsen, ochströmmar,

Emån fördes till NRL med det övergripande motivet att rege-
ringen och riksdagen inte tidigare de skulle förasaccepterat att
till planen för vattenkraftsutbyggnad. Motiven växlade i de en-
skilda fallen mångaoch i fall hänvisades till riksdagen tidigareatt
avvisat förslag projekten skulle föras till planen, regeringenatt att
hade avslagit VL-ansökning eller sökanden dragit tillbaka sinatt
ansökning. redovisasDäremot endast i undantagsfall motiv som
härrörde från tidigare utredningar. tidigare framtagetUtöver un-
derlag hade således någrainte fakta tagits fram motivnya som
för undantagen.

föreslog årNyström 1992 ytterligare vattenområdenantalatt ett
och älvsträckor borde föras till planen. sambandI med behand-
lingen utökat älvskydd kom riksdagen uttalaatt attav
"bevarandeintresset fåri princip ha tyngd exploa-större änanses
teringsintresset och det därför i inte kan finnas tillräck-att anses
liga skäl avslå propositionen".att

0.3 Praxis gällervad tillämpning NRL i ärenden enligtav
VL

Totalt har 16 regeringsbeslut fördelade 6 konventionella och
små10 Vattenkraftverk 500 kW1 analyserats mednärmare

avseende regeringens tolkning bestämmelserna i 3 kap 6§av
BeslutenNRL. har fattats under tiden 1979 till 1991. fall harI ett

vattendomstolen fattat beslut och det gällde Kengisforsen i
Torneälven.

Av de konventionella kraftverken 2 bifall och 4 avslag. Bi-avser
fallsbesluten avsåg Långå Halfari Ljusnani och Sikfors i Pite-
älven. Avslagsbesluten avsåg Edänge i Ljusnan, i Strängsforsen i
Klarälven, Gottne i Moälven Edsforsen i Klarälven.samt

de småAv kraftverken rörde det sig bifall5 och 5 avslag. Bi-om
Åmanfallsbesluten avsåg Fjällsjönäs Kirjesån,i i och nedreövre

ÅreälvenVindelälven, iHandöl och Kengisforsen i Torneälven.
Avslagsbesluten avsåg Kattån i Kalixälven 2 beslut, Vistån i
Piteälven, Teuraj ärvi i Kalixälven Köarånioch Västerdalälven.

För konventionella kraftverk regeringen medär undantagett
mycket restriktiv vid tolkningen begreppet åtgärd.smärreav
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föremålåtgärdfråganbeslut därsamtliga ärsmärreNästan om
Sikfors därUndantagetavslagsbeslut.leder tillför prövning är

förersättningnybyggnadbetydandebiföllregeringen somen mer
kraftverk.litetett

någranågot, iväxlarregeringens beslutmotiven iredovisadeDe
förabedömnningförlita sigregeringen VKBsfall att ettsynes

för vadplanen. denprojekt tillvisst Det gränsenutgör övre som
andra fallåtgärd regeringen imedanbetrakts görkan smärresom

bedömning.självständigen

kompensation, dvs.Silcforsärendet skeddeI ett resonemang om
ingreppet.kompenseraåtgärder vidtogs förñskefrämjande att

från övrigastarktbeslut skiljer sigkan detta ären-Man säga att
riktlinjerna skulle tol-såg hurrestriktivtden i vilka merman

förslagbeslut riksdagenBakgrunden till dettakas. att avvar
Sikfors till planen.föra projektetfattat beslutVKB attom

detaljerade rikt-kraftverk finnsfrån konventionellaTill skillnad
små deVid sidanVattenkraftverk.för prövningenlinjer avav

andratvå finnsnämligen det interekvisit att mersom anges
finnsplatsenalternativ eller befintlig dammmiljövänliga en

tillstånd.inga andra möjligheter lämnaatt

Slutsatser

utgångspunkter vadtvå för bedömningenfinnsDet ärsom enav
förenligåtgärd. utbyggnaddet första skallFörsmärre varaen

beslu-med de bevarandevärden byggde underoch inte skada som
från andra skallundantag vattenkraftsutbyggnad. detFörtet om

åtgärd" innebärdet sig objektiv."smärre Detröra attrentom en
möjligt genomföra omfattandedet skulleäven attom vara en mer

ändå betraktautbyggnad eller utvidgning skall den attvara som
smärre.

Samtidigt riktlinjerna för i vissalämnar dock enstakaöppet att
fall nyanlägga kraftverk. Kanske kan Sikfors ettman se som
exempel detta.
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1 Uppdraget

Syftet med denna studie utarbeta beslutsunderlagär tillatt ett
vattendragsutredningen för ställningstaganden till framtida vat-
tenlcraftsutbyggnad. Arbetet redovisas i följande fyra delmoment:

Redovisning kriterier och principer utgjorde under-av som
lag för statsmaktemas beslut undantag från utbyggnadom

vattendrag åren 1972, 1977, 1986 och 1993.av

För genomföra denna del utredningsarbetet redovisasatt av
Sehlstedska, Ekströmska, Edenmanska och Nyströmska ut-
redningarna förarbetena till i formFRPsamt rapportenav
Hushållning med mark och år 1971 SOU 1971:75vatten
och 1972:111 med riksdagsbeslut, 1977/78:57prop. prop.

riktlinjer för riktlinjer för vattenlcraftsutbyggnad medom
Ävenriksdagsbeslut NRL-beslutet från år 1986. densamt

metodik återfinns i Fyrälvsutredningen från år 1969som an-
jämförelse.ges som

Redovisning och systematisk sammanställning de riktlin-av
jer i FRP och finnsNRL för utbyggnad vattenkraft.som av
Det både konventionella kraftverk och småavser vatten-
kraftverk. Underlag i NRL i förekommande fall kopp-samt
lingen mellan NRL och riksdagens energipolitiska 66 TWh-
"mål" innefattande planen för vattenkraftsutbyggnad.

En genomgång sker årenergiproppen 1975, FRP-proppav
från år 1977, NRL-propp från 1985 riksdagenssamt
ställningstagande till dessa i övrigt angåen-uttalandensamt
de riktlinjerna riksdagen vid andra tillfällen.av

Redovisning vattendrag/projekt har undantagits frånav som
utbyggnad riksdagen vid sidan de behandladesav av som av

Ävenriksdagen åren 1977, 1986 och 1993. motiv redovisa-
de för inte föra olika vattendrag till FRP/NRLatt redovisas.
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bakomliggandeanalysochstruktureringGenomgång, av

riksdagenvattendragochprojektför de un-motiv avsom
dag skeritillframfrån 1977utbyggnadfråndantagits

utredningsarbetet.för dettainom moment avramen

ellerochregeringensmedsambandpraxis iRedovisning av
vattendragavseendebeslut/yttrandevattendomstolens som

tillanslutningåtgärd i"smärreNRL6kap3omfattas par.av
prövningsmyn-ochbeslutförMotivenreglering".befintlig

redovisas.riktlinjertolkningdigheternas av
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2 Redovisning kriterierav

2.1 Inledning

denI följande sammanställningen redovisar vi vilka kriterier och
principer låg bakom undantagen i FRP i formsom vatten-av
kraftsutredningarna. Redovisningen behandlar följande intressen:

Bevarandeintressen

vetenskaplig naturvård0
kulturminnesvårdo
friluftsliv, fiske0

Energiintressen

kraftintresseto

Uppdraget omfattar inte de areella näringarna jord- och skogs-
bruket rennäringen.samt

2.2 Sehlstedtska utredningen

Utredningen tillsattes regeringen i september 1972 hadesom av
till uppgift utreda vattenkraftutbyggnader iatt södra Norrland och

Svealand. Utredningsman förre landshövdingennorra Ossianvar
Sehlstedt. Utredningen skulle analys förutsättningarnagöra en av
för och konsekvenserna ytterligare vattenkraftutbyggnader iav
främst Klarälven, Dalälven, Ljusnan, Ljungan och Indalsälven
med biflöden. En beskrivning de berörda älvsträckorna, medav
avseende deras värde från såväl miljö- naturvårdssyn-som
punkter kraftekonornisk synpunkt, skulle därvidsom göras. Ut-
redningsrnannen skulle vidare prioritering eventuellagenom av
vattenkraftsutbyggnader lämna förslag till avvägningar mellan de
olika intressena.

7 14-0623Del l
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naturvärden in-vetenskapligredovisas densärskilt kapitelI ett
följandeuppdelade moment.tressen

omfattar i detta utred-bedömningarnageovetenskapligaDe
från synpunkt,vetenskapligbeskaffenhetningsarbete kvalitet

på-känslighet förkänslighetför samhället ochvikt betydelse
sidvid olika ingrepp 72-73.verkan

skyddsvärde omfattarälvarsklassificeringenbotaniskaDen av
bedömning.översiktligdetaljbedömning, delsdels enen

följande grundfak-harbedömningenden allmän-zoologiskaFör
uppställts:torer

Orördhet
Raritet
Representativitet
Diversitet
Nyttjande

dengäller den sammanfattande värderingendetNär veten-av
bedömning älvarnasnaturvärden samladskapliga gjordes aven

enskildautifrån redovisats i dede värderingarskyddsvärden som
Vid klassiñceringen harnaturvetenskapliga undersökningarna.

in.landskapsbildenlänsstyrelsernas värderingar vägtsäven av
indelning i fyra klasser har tillämpats:Följande

klass ochfrån naturvårdssynpunkt värdefullastehar deTill 4
skyddsvärda älvavsnitten förts.mest

ingårskyddsvärde. VidareTill har förts älvavsnitt3klass stortav
undersökta älvavsnitt där dock indikationema ärnärmareare

för det skall finnas skyddsvärden hög eller högstastarka att av
rang.

innefattar skyddsvärda älvavsnitt älvavsnitt där det,2Klass samt
för ställningstagande till vattenkraftsutbyggnad, ford-slutligtett

vetenskapliga undersökningar och/eller modiñe-ytterligareras
föreslagen utbyggnad.ringar av

omfattar älvavsnitt bedömts sakna eller endastKlass 1 ägasom
naturvårdsvärden. frånobetydliga utredningarYtterligare natur-

vårdssynpunkt påkalladekan beträffande dessa objekt.ävenvara
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Rekreation

Under denna rubrik behandlas rörligt friluftsliv och fiske.

En värdering varje aktuellt utbyggnadsområdes betydelse frånav
rekreationssynpunkt gjordes utredningen turism ochexpertav
friluftsliv. Bedömningen från rekreationssynpunkt har gjorts uti-
från utredningen inhämtat faktamaterial i befintliga kun-av samt
skaper bl.a. underlag i MoV skäl förEtt värdera objektatt ett
högt det liggerär inom något områdendeom natur-av som av
vårdsverket under arbetet med FRP angivits riksobjekt försom
det rörliga friluftslivet. Ett starkt vägande skäl har varitannat om
objektet ligger inom eller i omedelbar anslutning till något deav
primära rekreationsområdena.

För söka bedöma områdenasatt betydelse för olikanoggrantmer
slag friluftsaktiviteter gjordes inom utredningens sekretariatav en
besiktning samtliga älvdalar. Områden med goda fömtsätt-av
ningar för de friluftsaktivitetema och med möjlighetstora till ett
varierat friluftsliv har härvid åsatts höga värden. områdesEtt läge
i förhållande till befolkningskoncentrationer,större dess tillgäng-
lighet via den direktavägar tillgängligheten tillsamt utgörvattnet
i regel väsentliga delar områdets totala frånvärde rekreations-av
synpunkt.

Vidare har fiskeriintendentemas tillmätts viktrapporter stor g.a.
fritidsfiskets avgörande betydelse rekreationsaktivitet längssom
älvarna.

De länsstyrelserna utförda inventeringarna redanav befint-över
liga anläggningar för turism och friluftsliv visar bl.a.m.m. var
anläggningarna etablerats, vilket i sin oftast tydertur ett

intresse för områdetspontant rekreationssynpunkt.ur

Vid gradering de aktuella områdena från friluftslivetsen av syn-
punkt måste emellertid också del andra aspekter in.vägasen

turistområdenI finns mycket behovett attraktionerstort samtav
möjligheter för de tillresande olika friluftsaktiviteter,utövaatt
såväl vintertid. Detta väsentligt förär turistnäringen,sommar som

behöver så lång säsong möjligt försom kunnaen som att uppe-
hålla sin verksamhet. Ingrepp allvarligt skadar väsentligsom en
sommaraktivitet, exempelvis fritidsfisket, inom område inne-ett
bär därför svår förlust.en
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väsentliga rekrea-utövandetSådana ingrepp förhindrar avsom
svårakompensationsåtgärder ellerdärtionsaktiviteter och är

för tveksam-vägandevidta, givetvisomöjliga utgör argumentatt
områdesåledes hävdautbyggnad. kanhet inför Man ettatt omen

vattenkraftändamål och därmedtidigareexploaterat förstarktär
så bevara.få dessa viktigaforsar kvar är att

Kulturminnesvård

områden och lederochutredningen behandlas miljöerl större
följande klasserfram till

RiksantikvarieämbetetLagskyddade fornminnen berörs.4 av-
avslå företaget.attser

kulturminnesvårdsintressen berörs. RaäStarka3-4 attavser av-
styrka förslaget.

frånAvstyrkandeotillräckligt. RaäUnderlagsmaterial3 är
sannolik.

uppstår.kulturrninnesvårdsintresseKonflikt med2-3

kulturminnesvårdsintresse kan mildrasKonflikt med2 genom
projektets omfattning.begränsning av

sådan kan lösaskonflikt eller endast1 Ingen vat-genomsom
uppstå.tendomstolsprövning synes

någon bedömning.ombyggnadsprojekt har angivitsvissaFör
och säkerhetbedömningsunderlagdessa liksomSynpunkter

medåterfinns projektbeskrivningen, tillsammansii bedömningen
övri detaljkommentarer.ga

utgångpunkt kulturminnenas bety-med iVärderingen har gjorts
synpunkt vartill fogats övervägandendelse vetenskaplig omur

kulturminnesvårdsociala betydelse. Grundsyftet för allderas är
vetenskapligaframtiden kulturminnen. grund-bevara Denatt

urskilja representativtinnebär härvid strävan att ett ur-synen en
referensomrâden, områden fornlämningardvs. därval orördaav

så vitt möjligtandra kulturminnen bevarade ioch är ursprung-en
forskningsbehov.miljö bl.a. för tillgodose kommandelig att

syftar grunden tillsociala aspekten bevarandevärden iDe att
rotfasthet imöjliggöra upplevelsen kontinuitet och underenav

lång tid och mänskliga ansträngningar framvuxen miljö.genom



SOU 1994:59 Bilaga 5 23

undervisningFör och turism ställs särskilda krav ett veten-
skapligt underbyggt urval kulturminnen, upplysningsverk-av
samhet kring detta och tillgänglighet.

Bedömningar har sålunda utgått från företagens inverkan på kul-
turminnenas miljö, kulturminnet iäven sig självt inte alltidom

påverkas.direkt

Energiintresset

Projekten har bedömts och oberoende varandra. Dockett ett av
råder i vissa fall produktionssynpunkt så starkt samband mel-ur
lan näraliggande objekt de icke kan bedömasatt änannat som en
produktionsenhet.

Projekten har indelats i fyra klasser efter bedömning derasen av
godhet lönsamhetssynpunkt. Till klass har hänförtsI deur mest
lönsamma objekten, till klass det därnäst lönsammamest etc.

Godhetsgraden för kraftverk kan uttryckas förhållandetett som
mellan värdet och dess produktion och kostnaden.

Vid värdering produktionen beaktas förutom lcraftrnängdenav
kraftens kvalitetäven reglerbarhet anläggningens läge isamt- -

förhållande till avsättningsområdena. Storleken energiproduk-
tionen kan tämligen säkert oberoende långthur projektetanges av

framtaget. Detsammaär gäller i huvudsak kraftens kvalitet. I vär-
det projekt har inräknats denett även ökade möjlighet tillav
effektreglering vid befintliga och näraliggande kraftverk, som
kan bli följd utbyggnaden.en av

Vad gäller kostnaden befinner sig de projekt under utred-ärsom
ningens bedömning i de skilda undersöknings- och utred-mest
ningsstadier. delEn projekt har framskridit så långt de äratt
föremål för VD-behandling och för dessa kostnaderna i detaljär
utredda. För andra åter föreligger endast skisser och någragrova
kostnadsberäkningar finns inte. erfarenhetAv dockvet attman
den specifika anläggningskostnaden kostnad för kraften-vunnen
het under i övrigt likartade förhållanden blir lägre större pro-
jektet

Vid bedömning projekts godhetsgrad har därför i de fallettav
kostnaderna inte är kändanärmare storleken anläggningen

i installerad effektmätt och i energiproduktion givits hög vikt.en
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rangorgmingslutligaUtredningsmannens

fungeraskall kunnadenrangordningenmedAvsikten är att som
utbyggnadsnivå i deskall väljariksdagochdå regeringverktyg

skadeverk-syftetbiflöden. Vidareoch deras ärälvarnafem att
utbyggnadsnivåvilkenskall begränsas,långt möjligtsåningarna

slutligen beslutas.änsom

förgrundtillskall liggarangordningslistanförutsattesDet att
undantagandebevarande dvs.riksdagochi regeringbeslut om -

lämpligtvaritvarför detälvsträckorvissautbyggnad attfrån av-
bevarandevärderingar-skildadesammanvägningförst göra aven

bevarandevärdering harsammanvägdaframförts. Dennana som
utbyggnadssyn-frångjortsvärderingdenställtssedan mot som

förändringarvilkabedömtutredningsmannenDärefter harpunkt.
till ut-med hänsynmotiveradekanbevarandelistan ansessomav

möjlighe-tilltagitsdärvidhar ävenbyggnadsintresset. Hänsyn
för dem.villkorinföraellerprojektenmodifieraattterna

bedöm-sinagrundatutredningsmannenbevarandeskälDe som
få övergri-någratillhänförasallmänhetiningar kan ytterst

kanbetydelsesärskiltbevarandeaspekterpande stor somav
följandesammanfattas sätt:

nat11rbetingelserna idärområden älvsträckorochOrördheten -
människanpåverkatsutsträckning utgörbegränsadmycket av
tillgång för kom-viktigfriluftsliv ochochför forskningvärde en

mande generationer.

områdenområden desammanhängande strävan är att somen-
ha bättredärigenomså möjligt ochbevaras bör stora somvara

områdeopåverkade. minst förbehållas Inteförutsättningar ettatt
detreferensområde forskningförskall tjäna är storavsomsom

vilkasambandenså de ekologiskaområdet blirvikt stort attatt -
utsträckningmöjligaikända i daginte nödvändigtvis störstaär -

orubbade.förblir

bevarandeintressenainnebarslutliga rangordningen väg-Den att
skyddsvärda ochKlass denkraftvärderingen. 4des mestmot var

mindre skyddsvärda.och del 2 var

b ochklass uppdelatskedde i 3avgörande vägningenDen a.
från kraftsynpunkthögt värdeförra klassen innehöllDen ett me-

innebarlika hög kraftnytta.inte innehöll Detdan det attsenare en
värdenvattenområden med mycket högaoch älvsträckoräven



SOU 1994:59 Bilaga 5 25
från bevarandesynpunkt kunde flyttas från klass 4 till klass 3 b
vid den slutliga rangordningen det fanns mycket högtettom
kraftvärde. Som exempel sådan Vägning kan Ammerånen tas

från bevarandesynpunkt placerades i klasssom fyra därmen
överledningen slutligen placerades i klass 3b. Rangordningen i
detalj framgår nedan:

Klass 4 Projektet berör orörda områdenstörre eller flera starka
samverkande riksintressen. Området eller delar detta ärav av- -sådan karaktär lagskydd finns eller skulleatt påkallat enligtvara
de bedömningar utredningens beträffande naturvård,experter
turism, friluftsliv och kulturminnesvärd gjort.

Klass 3 Projektet berör riksintressen medför konfliktermen av
främst lokal eller regional natur.

En uppdelning sker 3a och 3b. 3b innehåller älvsträckor med
mycket höga bevarandevärden och samtidigt betydande kraft-en

3a innehåller projektnytta. med höga bevarandevärden och sam-
tidigt synnerligen hög kraftnytta.en

Klass Måttliga2 eller viktiga bevarandeintressen berörs. Där
viktiga bevarandeintressen berörs kan omarbetningar, inskränk-
ningar eller särskilda villkor emellertid minska de konflikter som
föranleds projektet. sådanaOm förändringarav sker hör pro-
jektet hemma i klass 3 eller

Klass 1 Bevarandeintressen ringa vikt berörs.av

2.3 Ekströmska utredningen

Regeringen tillsatte i maj 1974 den Ekströmska utredningen för
utreda frågoratt vattenkraftsutbyggnad iom Norrland. Ut-norra

redningens uppgifter sammanfattades i fyra punkter:

Att inventera de möjligheter till ytterligare vattenkrafts-
utbyggnader i Norrland de berörda kraftföretagennorra som
bedömer ekonomiskt utbyggnadsvärda inomsom överskåd-
lig tid.

Att sammanställa material det möjligtgör beskrivasom att
konsekvenserna redovisade utbyggnader olikaförav mot-
stående intressen, främst naturvård, friluftsliv, fiske, kul-
turrninnesvård, rennäring jord- och skogsbruk.samt
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utbyggnadsmöjlig-vilkaredovisarangordningAtt genom
ivattenkraftutbyggnadytterligareeventuellvidheter som

lämpademinstanspråk vilkaoch ärihand börförsta somtas
projek-bådeavspeglaskallRangordningenutbyggnad.för

och derasmotstående intressenanämndadeeffektertets
förtjänster.kraftekonomiska

fram-förhandlingsalternativtänkbaradiskuteraAtt en
vattenkraften.utbyggnadtida av

likheterföreterutredningenEkströmska storadentillUppdraget
Energisituationenutredningen.Sehlstedtskatilluppdragetmed

tilltillträdeutredningensdenvidannorlundadock senarevar
förut-kundeenergiintressettillleddeoljekrisen. Dettaföljd attav

utgickutredningensehlstedtskaMedantidigare.bli änstörreses
fullständigEkströmsökte göraprojektredovisadefrån meren

vattendragen.tillkopplatbevarandevärdering

Naturvar° g

ibedömningensammanvägdavid denframhöllSNV att man
geovetenskap-avseendetill detagit hänsynhandförsta rapporter

före-detiframställningenzoologiochbotanikvärden,liga som
tidigaresinabeaktatverketharpå.gående Därutöverbygger

utbyggnadsplaner.ochvattenkraftprojekttillställningstaganden

betraktatsälvsträckomaochälvarnaharbedömningenVid som
alltsåliggerbedömningenvidTyngdpunktenhelheter. proces-

i allmän-bl.a.följerlandskapsutveckling. Härav attoch manser
sammanhängandeellerhela älvar störrevill bevarahellrehet

objekt.enskildaälvsträckor än

bedömningen.botaniskaockså denpräglatharMotsvarande syn
huvudsakligen,ellerbara,inteskyddsvärdenBotaniska är ens

värde harutpostbestånd. Stortellersällsyntaförekomsten arterav
oskadadeochstrandmiljöerorördavälutveckladebl.a.tillmätts

deltaland.specielltvåtmarker,

utifrån tio olikaskettvärderingarnaharFrån synpunktzoologisk
harBedömningentyngd.fått särskildorördhetenkriterier där en

nationalparkema.projekt inomomfattatinte

Friluftsliv

innebärregelvattenkraftutbyggnad i över-frånutgickSNV att
avgörandefriluftsliv. Deturism ochföreffekternegativavägande
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har varit vattenkraftutbyggnad medför förlustargumentet att av
för friluftslivet särskilt attraktiv förekommeren naturtyp som

till följd tidigare utbyggnad älvarna.sparsamt av av

Bedömningen älvarnas tillgänglighet har skett med utgångs-av
punkt i det befintliga omfattande såvälvägnätet, allmänna vägar

skogsbilvägar. Vid detaljbedömning tillgänglighetensom ärav
ocksådet intresse känna till framkomligheten vid vandringattav

till fots i Detta har dockterrängen. inte varit möjligt inom ramen
för denna utredning.

Vidare har landskapsbilden varit viktig faktor vid bedöm-en
ningen älvamas rekreationsvärden. Bedömningen har gjortsav
dels översiktligt med hjälp flygbilder och omfattande kart-ettav
material, dels utförliga fältkontroller. ñnnsDet emellertidgenom
inga enkla för bedömning landskapsbilden. Enskildanormer av
individers uppfattning vad värdefullt eller intressantärom som
varierar. Vid bedömningen har det högsta åsattsvärdet storartade
landskap, ibland i form kombinerade och kulturland-natur-av
skap. Lägsta värdet åsattshar landskap, ibland påver-monotona
kade kraftiga ingrepp såsom kalhyggen, grustäkterav etc.

För fram total bedömning älvsträckomas frånatt värdeen av
rekreationssynpunkt har i efterhand fritidsñskets intressen vägts
in i bedömningen. Samråd har under detta arbete skett med före-
trädare för ñskeriinstressena.

Fritidsfisket den viktigasteutgör enskilda friluftsaktiviteten längs
älvarna och dessutom den aktivitetär i regel lider störstsom
skada vid utbyggnad. På grund härav har verket deten ansett vara
motiverat fisket avsevärd tyngd vidatt totalbedömningenge en

älvamas rekreationsvärde.av

Kulturminnesvård

Raä genomförde omfattande kompletterande arbete införett
denna utredning och definierade följande klasser:

4 Kulturmiljöer oersättlig karaktär, där sambandetav
mellan natur-miljö och kulturtyp har hög representativitet.
Referensområden för forskningen, internationell bety-av
delse.

Ämbetets tillståndsprövning kan förväntas allemot ut-
byggnad.
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kulturmiljöer.värdefullaSynnerligen3

Ämbetets generellförväntastillståndsprövning kan emot
förutsättningunderviss utbyggnadutbyggnad, medgemen

berörs.kulturmiljöer inteämbetet angivnaatt av

kulturlämningarkvalitativt värdfullaKvantitativt2 och
förekommer.

Ämbetets vissmedgetillståndsprövning kan förväntas ut-
för dokumenta-villkor. Kostnadernabyggnad sedvanliga

avsevärda.tion kan bli

kulturmiljön är starktförekommer1 Kulturminnen men
Kvantitativttiders exploatering.förändrad genom senare

före-kulturlämningarbetydelsefullakvalitativt mindreoch
kommer.

Ämbetets utbyggnadförväntas medgetillståndsprövning kan
dokumentation kanKosmadema försedvanliga villkor.

avsevärda.bli

utredningsområdenutformasKlassindelningen kan somu
områden kunskapinom vilka ämbetetsu. Härmed avses

sådan ämbetetkulturlämningar och miljöer är art attavom
bevarandefrågan.slutlig ställning tillf.n. inte berettär att ta

Ençrgiingesset

för studie rörandeSIND gjorde underlag utredningen ensom
Vattenkraftutbyggnader i Norrland 1975:9.SIND PMnorra
SIND framhöll bl.a. följande:

"Relativt vikt bör tillmätas produktionens värde, i synnerhetstor
objekt. Eftersom vin-vid rangordning ungefär lika t.ex.storaav

terdagkraft har väsentligt högre värde kraft produceradänett
under spelar regleringsfömtsättningarna roll förSommarnatt, stor
projektens värdering förutsättningar kan varieraoch dessa avse-

mellan projekten.värt

Även utbyggnadskostnadema ofullständigt börkända deärom
Sådanagivetvis beaktas i görligaste mån. projekt produk-vars

lågtionsvärde förräntning den beräknademotsvarar ut-en
byggnadskostnaden ståbör tillbaka för i övrigt likvärdiga projekt

lämnar högre förräntning. säkrare känd utbyggnadskost-Jusom
naden desto vikt bör den tillmätas".är större
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Utredningen också kraftindustrin möjlighet inkomma medattgav
underlag till utredningen. Med ledning detta underlagav sam-
manställde utredningen rangordning de aktuella projektenen av
från kraftförsörjningssynpunkt.

Projekten värderades med hänsyn till främst deras storlek, regle-
ringsmöjligheter och kostnader. har beaktatsDärutöver följande
speciella plusvärden.

Storlek främst produktionstillskott. En anlägggning ärstoravser
ofta föredra framför flera små med avseende främst byg-att
gande och drift. Produktionens storlek för givet projekt kanett
vanligen relativt säkert i tidigt utredningsskede.även ettanges

Regleringsmöjlighet uttryck för produktionstillskottetsär ett
kvalitet och därmed dess värde. Regleringsgraden bestämmer an-
delen vinterkraft och det mått på regleringsmöjlighetenär som
huvudsakligen används.

Kostnad har räknats i årkr/kWh och specifik anläggningskost-
nad. Kostnadsuppgiftema dock mångai fall osäkra.är

Speciella plusvärden närhet till distributionsomrâden,är t.ex.
i andra anläggningar fördelar bättre samkör-nytta samt genom

ningsmöjligheter.

Kostnaderna måni den de kändautgör den viktigaste fak-är- -
vid bedömningen. Projekt med specifik anläggningskost-torn en

nad lägre år75 öre/kWh och har iän regel förts till den högsta
klassen klass 4 -medan anläggningar med kostnader överstigan--
de 2 kr/kWh åroch oftast förts till den lägsta klassen. Sehl-I
stedtska utredningen klassificerades projekten I-IV med I som

värdefull från utbyggnadssynpunkt. Jämförtmest med utbyggnad
kärnkraft och oljekraft har de olika klasserna Vattenfall ochav av

Kraftverksföreningen definierats på följande sätt:

Klass Vattenkraftobjekt i denna klass klart fördelaktigareär än
både kärnkraft och oljebaserad kraft.

Klass Vattenkraft i denna klass visserligen högreger genom-
snittlig energikostnad kärnkraft, objektän med goda regler-men
egenskaper eller vilkas produktion förbrukas inom närbelägna
områden kan ekonomiskt fullt likvärdiga med kärnkraft.vara
Jämfört med oljebaserad kondenskraft kostnaden ungefär den-är



30Bilaga 5SOU 1994:59

lokalregleregenskaper ellervattenkraft med godasamma, men
anknytning föredra.är att

framstår såvälobjekt för dagen dyrare2.Klass Dessa änsom
Konkurrensförrnågan dockkärnkraft oljebaserad kraft. kansom

på speciellt jämfört oljekraft.förbättras sikt, med

ofullständigt utredddaObjekt i denna klass regelKlass är som
alternativhar inte ekonomiskt intressantabedömts sommen vara

kärnkraft krafteller oljebaserad kraft. Blir alternativen iställettill
så-på dyrare kraftslag,baserad andra fossila bränslen eller ännu

vindkraft förändras dock situtationen.och jordvärme,som

kostnadssituation denVäderingarna bygger dagens och
framkommerkunskap ñnns projekten. Om kunskapsom om ny

värderingen förändras. Osäkerhetema i under-kan komma att
uppenbara och detta gäller främst de lägre klas-lagsmaterialet är

dock regel relativt väl utredda.Objekten i klass 4 ärserna. som
Effektutbyggnader liksom i den sehlstedtska utredningen,har,
förts till klass

Utredarens analys och förslag

Utredaren konstaterar problem med rangordningen äratt ett att
i viss mån försvåratsden flera myndigheter placeratatt ettav

mycket antal älvsträckor i den högsta klassen, vilket däri-stort
kommit innehålla skildaälvsträckor med vitt kvalite-attgenom

skälen till detta kan bristEtt denter. attav vara nyanser som
framkallats fyrgradig skala Tillden använts.typav en av som
detta kommer inventeringen miljövärden isannoliktatt av
mycket utsträckning har koncentrerats till de älvsträckor därstor

långtkraftföretagen ligger framme med sin utbyggnadsplanering.
Miljövärdena i dessa älvsträckor har därigenom blivit bättre
kartlagda vad fallet i älvsträckor där utbyggnad kanän ärsom en

bli aktuell först långt fram i tiden eller där kraftföretagenväntas
någrahittills inte redovisat konkreta utbyggnadsplaner. Utredaren

framförde i koncentrat följande synpunkter värderingen:

från# Värdering kraftsynpunkt det hade varit önskvärt med-
grundläggande granskning utbyggnadsmöjligheternaen mer av

utgångspunktmed i det värde för den samlade svenska elförsöij-
ningen de redovisade utbyggnadema skulle kunna desom om
korn till utförande. Det emellertid inte troligt bredareär att en
analys i det påpekadehär avseendet avgörande skullesättmer
ha förändrat de slutsatser dras eller rangordningens utseende.som
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naturvärden# Vetenskapliga m.h.t. värdet opåverkad naturav-
bör bevara områden så det finns förutsätt-är stora attman som

behållaningar sådem i opåverkat skick möjligt. Föratt ettsom
område skall tjäna referensornråde för forskning detärsom som

vikt de ekologiska sambanden i möjligastor störstaattav ut-
sträckning förblir opåverkade.

# Fisket detta intresse kan totalskadas vidtrots att vatten--
kraftsutbyggnad finns skäl betona tillgången till ström-att att
mande i Norrland betydligt i övrigaär delarvatten större ännorra

landet, olika ñskevårdande åtgärder möjliggjort visssamt attav
kompensation för förlorat strömfiske. viktigtDet bety-är att ett
dande strömfiske bibehålls och det kanske framträdande in-mest

från fiskets synpunkt bevarande tillräckliga naturligatresset är av
reproduktionsområden för laxartade fiskar.

# Turism och rekreation utbyggnad påverkarnegativttrots att-
dessa intressen behöver vattenkraftsutbyggnad inte nödvändigtvis
stå i konflikt med alla turism och rekreation. finnsDettyper av
därför här mindre för generella slutsatser beträffandeutrymme
skadeverkningarna vad gäller ñske ellerän vetenskapligt.ex.
naturvård. Utredarens bedömning vattenkraftsutbyggnademasav
inverkan på turism och rekreation har därför i mycket hög grad
måst från fall till fall.göras

# Kulturminnesvården i de fall det uppenbart intresseär att ett-
skulle hotas utbyggnad har detta varit betydelse vidstorav en av
älvsträckans placering i rangordningen. Emellertid det iär ett

antal fall omöjligt vilka skadorstort utbyggnad skulleatt ange en
medföra bl.a. beroende de redovisade utbyggnadsplanernaatt

alltför ofullständiga.är

Till dessa sektorsvisa kommentarer någralades övergripandemer
synpunkter:

# sammanfallande riksintressen det uppenbart olikaär att-
sammanfallande intressen kompletterar varandra. Också i andra
fall, där sambandet mellan olika faktorer mindre påtagligt, kanär
emellertid olika bevarandeintressen sammanfalla. förekom-Det

älvsträcka värderats högt vad gäller såvält.ex. attmer en natur-
vård, kulturminnesvård och rekreation fiske och rennäring.som
Utredaren har fäst särskild vikt vid älvsträckor med höga sam-
stämmiga bevarandeintressen. I vissa fall mycket speciella fall
har dock enstaka hög värdering kunnat motivera hög slutligen en
placering i rangordningen. Samtidigt betonas olika bevaran-att
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anspråk går förena,deintressen kan ha inte alltid att t.ex.som
naturvärdenvetenskapliga och medan andra bevarande-turismen.

jordbruk vidintressen kan ha direkt utbyggnad,nytta t.ex.av en
översvämningar.

utredaren har särskilt betonat# Riksintressen inte att ett om--
sådanaråde riksintresse eftersom urvalet intressen för-är avav

successivtändras allt eftersom fortsatt inventering och forskning
olika verkenkompletterar tidigare kunskaper. arbete deDet som

sådan vidareutveckling.utfört för utredningen del Ut-är en av en
således någon anledning lägga viktredaren har inte störreattsett

områdenade angivna riksintressanta verket själva gjort ivid än
sina redovisningar till utredningen.

fjällområden faktorer haft# Obrutna de viktigaste de somav-
tjällområdena oftabetydelse för avgränsningen de obrutna harav

spelat roll i det material legat till grund för rangord-en som
det faktumningen. Utredaren har den bakgrunden bedömtmot att
områdenaligger inom föreslagna obrutnaprojekt deatt ett som

placering iinte behöver motiv för mycket högutgöraensamt en
den slutliga rangordningen.

många# Lokalbefolkningens utredningens kontak-intressen -
myndighe-med en-skilda organisationer och lokalater personer,

har i påverkat lokala be-hög grad utredningens arbete. Denter
folkningens uppfattning de redovisade vattenkraftsutbyggna-om

fårdema förutsättas spela viktig roll vid remissbehandlingen.en

det gäller bevaranderangordningen framhåller utredarenNär att
eftersträvat i första hand värdera älvsträckor och inteattn1an

projekt. Bedömningen har dock gjorts de miljö-bakgrundmot av
ingrepp de redovisade utbyggnaderna skulle medföra. Dettasom
innebär utredarens rangordning inte alltid kan tillämpasatt om

frågadet i vattendrag blir utbyggnad slag änett annatom en av
små-kraftverk hållerden aktuella, den påt.ex. typnu av som nu

utvecklas kraftindustrin.att av

slutligaDen rgngordningen innebar bevarandeintressena väg-att
des kraftvärderingen. Klass 4 den skyddsvärda ochmot mestvar

och 2 de minst skyddsvärda.l var

avgörande vägningen skedde iDen klass 3 uppdelat b och a.
förra klassen frånDen innehöll högt lcraftsynpunktvärdeett

medan det inte innehöll lika hög kraftnytta. innebarDetsenare en
vattenområden och älvsträckor med mycket höga värdenävenatt
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från bevarande-synpunkt kunde frånflyttas klass 4 till klass 3 b
vid den slutliga rangordningen det fanns mycket högtettom
kraftvärde. Rangordningen i detalj framgår nedan:

ÄlvsträckorKlass 4 med mycket höga bevarandevärden. Den
redovisade kraftnyttan har inte kunnat motivera placering ien
lägre klass.

Klass 3b Klassen innehåller dels älvsträckor med mycket höga
bevarandevärden och samtidigt betyande kraftnytta, dock inteen
så älvsträckoma bedöms hänföras till klassstor att 3a, dels älv-
sträckor med höga bevarandevärden och inga måttligeller kraft-
nytta.

ÄlvsträckorKlass 3a med mycket höga bevarandevärden och
samtidigt synnerligen kraftnytta. Den har motiveratstoren senare

älvsträckoma i denna klass, de mycketatt höga bevarande-trots
värdena, brutits bevaranderangordningens klassut ur

ÄlvsträckorKlass 2 påtagligamed bevarandevärden berörs. I
några fall finns höga bevarandevärden, i dessa fall harmen en
betydande kraftnytta kunnat motivera placering i denna klass.

Klass 1 Huvudsakligen älvsträckor med måttliga bevarandevär-
någraden. I fall har också betydande kraftnytta kunnat moti-en

flyttning från klass 2 i bevaranderangordningen till dennavera en
klass.

Klass 0 Om- och tillbyggnadsprojekt inte under-närmaresom
sökts eller värderats, sig från utbyggnads- eller bevarande-vare
synpunkt.

2.4 årFRP-beslutet 1977

Båda utredningarna redovisades samlat underlag för 1977som
års beslut vattenkraftsutbyggnad.om

Remissyttrandena bådadeöver vattenkraftsutredningama riktade
inte någon direkt kritik principerna för rangordningen demot som
utformats bådade vattenkraftsutredningama. Från några läns-av
styrelser efterfrågades dock nivågruppering projektenen av
värde för individ, by, kommun, osv..

Flera remissinstanser, bl.a. Älv-ñskeristyrelsen, SNV, SSR och
räddarna ansåg dock fortsatta beslut utbyggnad bordeatt utgåom
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från slutliga rangord-från bevaranderangordningen och inte den
kraftintresset.bevarande- ochdvs. sammanvägningenningen, av

Även ansåg vägdebevarandeintressenaandra remissinstanser att
rangordningen.alltför lätt i den slutliga

i rangordnings-ansåg fundamentala bristerdet fannsSIND att
ansåg slutliga sammanvägningenVerket denmetodiken. att var

framgick klart hurbeklagade det intealltför subjektiv och att
varandra.olika intressen vägts mot

fram-Elvy Olsson,dåvarande bostadsministemFöredraganden,
bådaredovisats deunderlageti 1977/78:57höll att avsomprop.

fanns ibevarandevärdendeutredningarna väl dokumenterat som
Kompletteringriktlinjerna.skulle omfattasde älvsträckor avsom

uppfattningnyanseradskulle kunnaunderlaget ommerge enav
grundläggande be-bevarandevärden dendessa älvsträckors men

förändras.sannolikhet inteskulle meddömningen stor

ställningstagandenborde riksdagensEnligt propositionen avse
omfattande älvsträckoroch relativthittills orörda älvarhela, av

älvsträckor ifrån bevarandesynpunkt.betydelse Utövernationell
sådana flera bevarande-fjällområden undantas därbordeobrutna

skyddsvärd natio-älvsträckanintressen medverkar till göraatt ur
omfatta älv-borde riktlinjerna intenell synvinkel. Däremot

bevarandeintres-lokala eller regionaladär i första handsträckor
utbyggnadsprojektmodifieringar planeradeberörs eller därsen av

negativa kon-de för bevarandeintressenakan väsentligt mildra
utbyggnad.sekvenserna av en

deSammanfattningsvis fann bostadsministem utöver out-att
ocksåälvsträckor i klass bordebyggda huvudälvarna och 4 un-

frånsådana älvar och älvsträckor i övriga klasser detdantas som
särskilda skäl bevara.översiktliga planeringssynpunkter fanns att

från allainnebar utbyggnad borde undantas bl.a. älv-Det att
fjällområden sammanhängande, isträckor i obrutna störresamt

opåverkade förhuvudsak älvsträckor har betydelse denstorsom
naturvärden, kulturminnesvården,vetenskapliga friluftslivet, fis-

ket, rennäringen jord- och skogsbruket.samt

bör föredraganden inte begränsade sig till undantaNoteras attatt
vissa fall undantaget omfatta projektälvar i klass i lät4 ävenutan

i klasserna förfaringssätt handlingsfrihet3 och Detta storgav
regeringen vid den slutliga bedömningen. vissa fall komI

vattendrag i klass omfattas och i dessa fall rörde det1t.o.m. att
sådana fjällområden.sig vattendrag ingick i obrutna Iom som
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devärdetsammanställningredovisas vattenom-2bilaga avaven

ochFRP-riktlinjer NRL överornfattatsoch projektråden avsom
tiden.

fannsdetberoendeFRPtagitsälvfall har attI ett ursenareen
undantag.motiveradedet intebevarandevärdenså ettattsvaga

klassificera-utredningenEkströmskaälvgällde BureDet avsom
lyfte FRP.utredningenEdenmanska3bides urmen som

vattenöverled-särskildbeslutet tillsattesföljdSom enaven
betänkande Vatten-framlade sitt1979ningsutredning somi mars

ingainnehöllutredning1979:68. Dennamiljö 4 SOUkraft och
frånförslagföranledde ingaöverväganden ochprincipiella rege-

följande.detirefererasintevarför denringen närmare

utredningenEdenmanska2.5

landshövdingenförreutredare,tillsattesnovember 1982I en
utbyggnadförplanframläggaförEdenman,Ragnar avatt en

gällandeuppnåendesäkerställasyfte ut-vattenkraften i ettatt av
tillöverlämnadesTWh/år. augusti 1983byggnadsmål 66 I re-om

den1983:49. IVattenkraft SOUförslagutredarensgeringen
ocksåskedde1983:49SOUutredningen VKB;Edenmanska en

klassificeringbaserade denprojektklassificering olika somav
Klassemavattenkraftsutredningarna.båda tidigaredegjordes i

för-undvikaföroch CBbetecknades A,användes attsom
utredningar:med tidigareväxlingar

Utbyggnader ieffektiviseringar.tillbyggnader,ochOmO
miljöpåverkan.litenregelmedför idenna klass

klassi dennaUtbyggnaderprojekt.okontroversiellaRelativtA
miljöpåverkan.eller måttligi regel litenmedför

Övriga nuvarandeförfår inomprojekt prövasB ramensom
konfliktermedförklassi dennaFRP-riktlinjer. Utbyggnader

intressemotsätt-flera fallmotstående intressen. Imed är
betydande.ningarna

för FRPinomälvar, vilka ärProjekt berörC un-ramensom
vattenkraftsutbyggnad.fråndantagna

frånprincipsig irangordningsmetod skiljerutredningsDenna
projektallaplacerareftersomoch EkströmskaSehlstedtska man

vilkaklassfrån utbyggnad iundantagna oavsettär ensom
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bakomliggande motiv funnits för undantaget. Visserligensom
fanns inte dessa riktlinjer i samband med de tidigare utredningar-

Ekström avvisade såg i avsnitt krav2.4 pla-na men attsom
in älvarna i kategorier bara lågdet skälet de i vild-attcera av

markskärnor, omfattades riksintressen etc.av

bakomliggandeDe motiven för denna klassificeringgöraatt som
frånskiljer sig de tidigare utredningarna framgår inte klart. Redan

tidigt i utredningsarbetet stod dock klart målövergripandeatt ett
med arbetet till varje pris undvika till planen föraatt att ut-var
byggnader i vattendrag omfattades FRP-riktlinjer oavsettsom av
det faktiska värdet redovisades mångtför älven. ochIrent som
mycket utnyttjades underlagsmaterialet från Sehlstedska och
Ekströmska utredningen och därtill gjordes kompletterande ana-
lyser projekt redovisats för beredningen.av nya som

2.6 årNRL-propositionen 1985

Regeringen fattade i juni 1985 beslut lag för hushållningom en
med NRL. det gällerNär vattenkraften kornnaturresurser, rege-
ringen följa de överväganden gjorts i samband med be-att som
handlingen planen för vattenkraftsutbyggnad prop.av
1984/85:120. innebarDet Edänge inte längre omfattadesatt av
undantaget för vattenkraftsutbyggnad. Vidare skedde vissa för-
tydliganden vad gäller lagstiftningens tillämpning biflöden och
huvudflöden förutsättningarna för vidta åtgärder isamt smärreatt
anslutning till redan genomförda regleringar. innebarDetta i sak
inga ändringar jämfört med tidigare riktlinjer. Däremot kom rikt-
linjerna smårörande Vattenkraftverk förtydligas jämfört medatt
tidigare. återkommerVi till den sistnämnda frågan i kapitel

2.7 Nyströmska utredningen och utökat älv-

skydd

Som resultat regeringsförklaringen för den borgerligaett av tre-
partiregeringen hösten 1991 fick f.d. avdelningsdirektören vid

ÖrjanSNV Nyström uppdrag mark- och planministemav att ut-
reda vilka vatttendrag särskilt värde förstortsom var av natur-
vård, friluftsliv, kulturmiljö och fiske och inte skyddadesom var

vattenkraftsutbyggnad. Till skillnad frånmot tidigare utredningar
fick inte någraNyström redovisade skriftliga direktiv för sitt
arbete. Detta beredningsarbete skedde enbart utifrån bevarande-
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rådet miljö-synpunkt. Enligt departementet Gullbergdep. Per
avvägningenoch natur-resursdepartementet skulle den slutliga

ske vid beredningen propositionen.av

direkta principer för redovisas iundantagen NyströmsInga pro-
utgångspunktmemoria. har varit redovisningarEn dock SNVs av

områden. genomgångriksintressanta förslaget visarEn attav
många olika utred-projekten har klassificerats i tidigaresätt

frånVidare sida lyft in antalningar. har utredarens även ettman
vattendrag i södra Sverige tidigare harinte utrettssom mer sys-
ternatiskt.

proposition utökat älvskydd regeringen1992/93:80I togom
härställning till utredning. Föredraganden hänvisadeNyströms

vid till de riktlinjer för undantag utbyggnad redovisadesmot som
från årFRP-propositionen gällde bl.a. FRP-riktlin-i 1977. Det att

jerna borde orörda älvar och relativt omfattande älvsträckoravse
frånnationell betydelse bevarandesynpunkt. Vidare hänvisa-av

des till Sverige vid FN-konferensen miljö och utveckling iatt om
Rio de Janeiro i juni undertecknade konvention den1992 en om

mångfalden. sågbiologiska Föredraganden utökning antaleten av
älvar och älvsträckor skyddas vattenkraftsutbyggnadmotsom

slå mång-viktigt led i arbetet vakt den biologiskett attsom om
falden och den genetiska variationen. de enda principerDetta var
eller kriterier redovisades för föra undan vattendrag iattsom
denna proposition.

Förslaget följde med några förslag.undantag redo-Nyströms En
visning bevarandevärdena i vattendrag omfattadesav som av

återfinnsförslag i bilagaNyströms

Riksdagen frågankom behandla utökat älvskydd underatt om
våren 1993 1992/93:BoU7. behandladeNär motionman omen
avslag hela propositionen anfördes följande:av

"Utskottet vill erinra vad fåtti promemorian föreslagits harattom
brett stöd bl.a. berörda kommuner, länsstyrelser ochett av myn-

naturvårds-,digheter inom kulturmiljövårds-, frilufts- och ñske-
områdena. Utskottet, alltså nedan kommer behandla de iattsom
promemorian och i propositionen aktualiserade vattenområdena
och älvsträckoma, vill emellertid med anledning motionsför-av
slaget avslag propositionen utala bevarandeintresset iattom

fårprincip ha större äntyngd exploateringsintressetanses
förf. kurs. och det därför i inte kan finnas tillräckligaatt anses

avslåskäl propositionen".att
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Övrigt2.8 klassificeringsunderlag

2.8.1 Fyrälvsutredningen

Utredningen från år 1969 har inte strukturerat de olika intressena
långtlika i Sehlstedska och Ekströmska utredningarna. Påsom

område har dock värderat de olika älvsträckomaett efterman en
5-gradig skala avseende älvarnas betydelse för den naturgeogra-
ñska forskningen:

Älvparti relativt litet morfologiskt intresse, och eller därav
regleringsåtgärder bedöms någonha nänmvärd betydelse.

Älvparti med intressanta morfologiska objekt eller illustra-
tiva pågående Dessa objekt/processer förekom-processer.

relativt frekvent i andra älvdalar; eventuellt inverkar in-mer
alltför störande.greppet

Älvparti med högt skyddsvärde, antingen detattgenom
präglas former och förekom-ärav sparsamtprocesser, som
mande i vårt land, eller dessa väl utbildade ochärattgenom
illustrativa sällsynt vårtsätt, i land, ellerärett som

partiet har mycket anhopning välut-attgenom storen av
vecklade objekt och processer.

Älvparti med utomordentligt högt skyddsvärde attgenom
forrnema/processema i och för sig mycket intressantaär och
välutbildade och därtill mycket sällsynta vårti land.

Älvpartier med former och vårtför landärprocesser, som
helt unika och därtill relativt sällsynta utanför vårtäven
land.

Denna uppdelning skiljer sig från övriga områden där bevarande-
värdena i likhet med tidigare utredningar beskrivits ett mer
allmänt Uppdelningensätt. älvarna i olika partier har skettav
med hänsyn till vad sig någorlunda naturliga enhe-tersom som

sådanEn uppdelning emellertidter. vanskligär Detgöra.att
måste starkt understrykas, någon hopsummering poängsiff-att av

för de olika älvarna och efterföljande jämförelse mellanroma en
dem grundval dylika någraunder omständighe-av summor

får företas. heller fårInte företas någonter form medeltals-av
beräkning poängsiffroma för de olika älvarna.av
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områden erhölltvåendastsammanhangetikan attDet noteras
Tometräskområdetoch detunicitetförhögstaden varsumman

erhöll 4-5.Torakakorva-Karungiseletsträckanoch som

naturvård ochförOmråden riksintressen2.8.2 av
friluftsliv

svenskai denhuvuddragen natu-skallRiksobjekten representera
nationelltområdena ivärdefullade ettoch utgöra mestren

naturvårdförområdenairesulterarperspektiv. Detta resp.att
delar.tillsammanfalleroftafriluftsliv stora

fåharvärdenområden mednaturvårdförRiksobjekten är som
regionen. Inomnaturgeograñskaaktuelladenmotsvarigheter i

bäst exemplifierarområdendesådan region harvarje som
riksobjekt.tillvaltslandskapstyperolikaregionens ut

regionen,belysande försåledesskallRiksobjekten varavara
uppvisatillsammansutformadevälrepresentativa och samt en

uppvisakanriksobjektdelbiotoper. Enmångfaldstor av
eller ävenformer, motgeologiska settsällsynta arter,naturtyper

ocksåkandemoch vissajämförelse,hela riket varaavsom
naturvärden. Ettsärskiltunika,internationellt storasett p.g.a.

bibehållaförutsättningarhaskallriksobjekten attkrav är attannat
naturvärdena.samladede

bedömsnaturvårdssynpunktfrånvärdeområdes samladeEtt vara
företeelser,intressantaolikakombinationen somstort avgenom

ellerutvecklingsförlopphistorisktvisartillsammans ett ent.ex.
olikaföreteelsemaOmbildningsprocess. representerar

förstärks värdet.geologi/biologi,såsomintresseaspekter

riksobjektnaturvårdens ärför urvaletHuvudkriterierna av
följande:

ellerlandskapstyperexempelframståendeOmråden med
särskiltkombinationereller naturtyper,naturtyper somav

naturligochutvecklingvisar landskapetsväl samt processer
isåväl landolika ekologiskautveckling i system som

vatten.

naturområden.opåverkadeVäsentligen

sårbaraellerhotadeOmråden med sällsynta naturtyper,
ochbiotoper arter.
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Områden med mycket rik flora/fauna.

Områden mycket och märklig beskaffenhet.säregenav

Med friluftsliv i detta sammanhang vistelse i förnaturenavses
naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling. Till väsentliga
naturkvaliteter för friluftslivet hör bl.a. variationer i landskapet.
Riksobjekten för friluftslivet områden har såär storasom
friluftsvärden grund särskilda och kulturkvalitéer ochnatur-av
tillgänglighet för allmänheten, de eller kan bli attraktiva föräratt
besökare från hela eller del landet eller utlandet, dvs.storen av
de har turistiskt intresse. Vid urvalet har beaktatsäven att
Sveriges många olika landskapstyper skall ñnnas representerade.

områdeEtt klassas riksobjekt för friluftslivet skallsom som
uppfylla något eller några följande kriterier:av

Särskilt goda förutsättningar för positiva upplevelser och för
eller kulturstudier.natur-

Särskilt förutsättningar för vandring långfarderellerstora
skidor och därmed sammanhängande positiva upplevelser i
obebyggda områden.

Särskilt goda förutsättningar för strövande, cykelturer eller
skidåkning och därmed sammanhängande positiva bebyggda
områden.

Särskilt goda förutsättningar för bad, båtspon, kanoting eller
skridskofarder och därmed sammanhängande positiva
upplevelser.

Särskilt goda möjligheter till fritidsñske, jakt, bär- eller
svampplockning och därmed sammanhängande positiva
naturupplevelser.

2.8.3 Proposition 1993/94:30 strategi för bio-om en
mångfaldlogisk

I propositionen föreslås svensk strategi med grundläggandeen
principer för bevarande biologisk mångfald och hållbartav
nyttjande biologiska Strategin innebär miljömålenav resurser. att
skall vikt och betydelse skilda ekonomiskages samma som
överväganden i syfte bygga mänsklig verksamhetatt
ekologisk grund. En helhetssyn skall tillämpas vad åtgärdergäller
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och säkraekologiskaupprätthållaför artensatt processer
överlevnad.långsiktiga

för värderingmetoderbl.a.behandlaspropositionenI av
inomoch ekosystemaspekterekologiska artergener,av

värderingsmetoderBland andrateoiibildning.ekonomisk som
miljöräkenskapers.k.beslut kanpåverka politiska nämnaskan

förföreslåsmiljöskulden. Detoch beräkning centrumatt ettav
Uppsalaimångfald inrättas vid SLUbiologiskrörandeforskning

försärskild kommittéuniversitetetmed stöd samt att enav
itill Riksmuséetknutenmångfald administrativtbiologisk

Stockholm inrättas.
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vattenkrafts-förRiktlinjer3

utbyggnad

år 1971Hushållning ochmed mark3.1 vatten

1971:75och SOUHushållning markmedPromemorian vatten
fortsattvattendragengällerdetfann attnär en

kraftförsörjningentillbidragringavattenkraftutbyggnad gav
motiveradutbyggnadfortsattrestriktivitetvarför mot varenen

förredovisatsskyddsintressenstarkadebakgrundmot somav
älvarna.

opåverkadekällflödenälvar ochFör avsom var
skyddsintressen. Detredovisades starkavattenkraftutbyggnad

i dessautbyggnadrestriktivtsärskiltanledningfanns att ense
möjligden energimängdsynnerhetvattendrag, i attsom varsom

återstående orördautbyggnad liten ochutvinna vargenom
preliminärtfå. Vidare skulle vissavattendrag relativt

vildmarksområden från allundantasväglösaavgränsade
exploatering, bl.a.tyngre

till dedet närhetenfannälvarFör övriga rapporten att p.g.a.
starkti landet riktadesbefolkningskoncenlrationema ettstora

många demdessa partier ochfriluftslivsintresse mot varav
utgångspunkter.vetenskapligaintressanta frånredovisade som

i Norrlandfann för de huvudälvarnasydligasteRapporten att
tillvattenkraftutbyggnad. närhetenpåverkade P.g.a.de alla var av

starktlandet riktadesbefolkningskoncentrationerna ide ettstora
många demochfriluftlivsintresse dessa partiermot varav

från utgångspunkt.intressanta vetenskaplig

värdefulla för densärskiltsyfte bevara älvsträckorI att som var
kulturminnesvårdennaturvärden, friluftslivet ochvetenskapliga

återstående ifallslräckorborde utbyggnadsplanerna i prövas en
kraftföretagen utredning.för SNV och aktuella gemensam
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Av planerade kraftverk i de övre norrlandsälvarna borde i
första hand tillbyggnad befintliga kraftverk medges. Dessaav
utgjorde relativt andel den planeradestoren av
vattenkraftutbyggnaden. Nybyggnader och överledningsprojekt
borde bedömas resuiktivt.mer

I 1972:111 hushållning med mark och framhöllprop. vattenom
föredra-ganden vattenkraftsutbyggnadsepoken i vårt land ledatt

sitt slut varför redan under 1970-talet skullemot vattenkraften
för ringa del det totala energitillkottet i landet.svara en av

Samtidigt fick vattenkraften betydelse toppkraftstörre för attsom
klara variationema i elförbrukningen. Enligt föredraganden borde

överväganden tjäna riktlinje för den framtidarapportens som
utbyggnaden vattenkraft. fannsDet dock viktigt undantagav ett
jämfört med eftersom han ansåg ytterligarerapporten att
överväganden borde ske vad gäller Kalix älv. linjeI med

meddelade han utredning det skullerapporten bliatt en som
Sehlstedtska utredningen dag hade tillkallats.samma

Riksdagen CU 1972:35, rsla 348 fann emellertid att
övervägande skäl talade för Kalixälven inteatt borde byggas

för kraftproduktion.ut frågaI de redan ianspråktagnaom
huvudvattendragen i södra Norrland och Svealand innebarnorra
riksdagsbeslutet aktuella utbyggnadsprojekt i dessaatt älvar
skulle prövas särskild utredning.genom en

3.2 Energipolitiska årbeslutet 1975

delrapportI till regeringen Vattenkraft och miljöen Ds B
1974:4 redovisade Ekströmska utredningen möjlig nivå
framtida vattenkraftsutbyggnad. industriministemsI bilaga till
den energipolitiska propositionen prop. 1975:30 405s.
framhölls i avvaktan dennaatt utredning blivit klaratt
förordades utbyggnadsnivå motsvarande 66 TWh/åren sättst.v.

för dengräns totala vattenkraftsutbyggnaden. sådantsom en Ett
tillskott skulle kunna erhållas utbyggnadergenom som ger
förhållandevis små skadeverkningar i form lill- och vissaav om-,
nybyggnader i de redan hårt exploaterade älvarna. Vidare
pekades möjligheterna öka årsregleringarna föratt minskaatt
spillet älvarna.

bostadsministemsI bilaga 45fs. framhölls beslutatt om
riktlinjer för vårt samlade utnyttjande vattendragen bordeav
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anstå tills dess Ekströmska utredningen fullföljts och
remissbehandling skett. Vissa beslut borde dock kunna ske
dessförinnan. Däremot borde med undantag Malungsfors iIett
Västerdalälven de projekt i Sehlstedska utredningensom
klassats 4 och 3a och 3b tills vidare inte medanavgörassom
övriga projekt ingående i och borde fål 2 iprövasgrupperna
vanlig ordning. det gälldeNär det utredningsornrådetnorra som
Ekström då utredde framhölls ställning skall kunna tillatt tas ett
antal projekt inte tillhör de från motstående intressen högstsom
värderade, bl.a. och tillbyggnader utnyttjandesamtom- av
befintliga regleringsdammar. Till följd denna strategi bordeav
det möjligt fatta beslut i konkreta fall sådani utsträckningattvara

den angivna nivån 66 TWh/år kan nås år 1985.att

Riksdagens beslut med anledning propositionen innebar attav
ytterligare antal enskilda projekt tills vidare borde undantasett
från slutliga beslut. gällde bl.a.Det beslut i Sehlstedtskasom
utredningen klassats i 2 i den slutliga avvägningen.grupp

år3.3 FRP-riktlinjerna 1977

Genom 1977/78:57 riktlinjer i den fysiskaprop. om
riksplaneringen för vattendrag i Svealand och Norrlandnorra
lades riktlinjer fast för utbyggnad vattenkraften. Riktlinjernaav
innebar vissa uppräknade älvar och älvsträckor frånundantogsatt
utbyggnad. Riktlinjerna byggde lagstiftningsmässigt på
vattenlagen och dess tillåtlighetsregler. Det innebar att
riktlinjerna i sig inte innebar något hinder fâ fråganmot att om en
utbyggnad prövad enligt VL väl få tillstånd. De älvar ochattmen
älvsträckor omfattades dessa riktlinjer skulle enligtsom av
propositionen från allmänna planeringssynpunkter bedömas vara
otillåtliga enligt vattenlagen. skulleDetta garanteras attgenom
regeringen alltid skulle projektpröva aktualiserades isom
uppräknade älvsträckor vilket klarades det iattgenom
vattenrättskungörelsen framgick regeringens prövningsrättatt
utvidgades i linje med detta. De projekt aktualiserades isom
dessa vattendrag skulle handläggas sedvanligt sätt av
vattendomstolen varefter tillâtlighetsprövningen med eget
yttrande skulle underställas regeringens prövning.

Orsaken till regeringen tillförsäkrades prövningsrättenatt attvar
riktlinjerna endast hade karaktären riksdagsuttalande och inteav

lag. förhållandetDet regeringen tillförsäkradesav att
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prövningsrätten provisorium i avvaktan FRP-ett attvar
riktlinjema skulle lagregleras.

innehålletmateriella i riktlinjernaDet enligt föredraganden s.var
89 dem riksdagen år 1975 beslöt skulle gälla iersättaatt som
avvaktan då pågåendeden utredningenatt om
vattenkraftsutbyggnad i Norrland slutfördes. Denorra nya
riktlinjerna enligt föredraganden sikte undanta vissatog att

frånälvar utbyggnad. Emellertid framhölls dessa riktlinjer inteatt
ñck tolkas alla de projekt omfattadesinteattsom som av
riktlinjerna tillåtliga stånd.automatiskt eller kunde komma tillvar
Dessa utbyggnadsprojekt skulle naturligtvis, deom
aktualiserades, enligt i vanlig ordning.VLprövas

Samtidigt skulle inte heller alla projekt aktualiserades isom
undantagna vattendrag automatiskt förbjudas. Undantaget skulle
inte innebära åtgärder hänförde sig till redansmärreatt t.ex.som
företagen reglering helt skulle förhindras. Tillåtligheten härav
borde regeringen i varje enskilt fall.prövas av

Några riktlinjer för hur skall dessanärmare avväga smärreman
åtgärder redovisades inte. vattenöverledningarDäremot attanges
från outbyggda till utbyggda älvar skulle undersökas närmare.
Vidare behandlas specifikt små Vattenkraftverk föredragandenav

92:s.

"Härutöver bör ytterligare vattenkraft kunna utvinnas genom
småutbyggnad Vattenkraftverk och vissa kraftverk i mindreav

vattendrag inte har studerats bådade utredningarna".som av

ledning förNärmare ställningstaganden i dessa fall redovisades
inte i propositionen. föredragandensAv anförande framgår detatt
skulle bli fråga för regeringen vid prövning i konkreta fallatten
försöka forma praxis för dessa fall. Riksdagen godkändeen
regeringens riktlinjer i denna del CU 1977/78:9, rskr 100.
Utskottet uttalade med anledning propositionen i denna del attav
tillåtligheten ersättningsbyggnader ombyggnader ochsamtav
effektiviseringar i redan befintliga kraftverk under vissa
förutsättningar skall kunna hinder åtgärdernaprövas utan attav
berör undantaget område.ett
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vattenkraftsutbyggnad3.4 förPlanen

bedömdes 66 TWhenergipolitiska beslut årriksdagens 1975I att
förnivå uppnå år de riktlinjermöjlig 1985. Iattenper var

ifrågasattes detvattenkraftsutbyggnad beslutades 1977 omsom
vattenkraften tillmöjligt fram till år byggaskulle 1985att utvara

TWh/år.66

förutspått visade det sigregeringenriksdagen och tidigareSom
energipolitiskasvårt vattenkraften i linje med debyggaatt ut

berodde bl.a.riktlinjerna och FRP-riktlinjema. Det att
för möjligt ochriktlinjerna inte entydigt ledning vad som vargav

bl.a.Regeringen beslutadevad inte möjligt byggaatt ut.som var
Långan Klippen iavslå rörande nedre ochansökningaratt

krävaVidare riksdagens regeringenUmeälven. kom attatt av
såsökandeföretaget denne inteskulle förhandla med attman

i Ljungan tillgenomförde utbyggnad Sölvbacka strömmaren av
tillstånd regeringen ivilken lämnats 1979.av mars

vårendenna bakgrund beslutade riksdagen 1982Mot att av
för utbyggnad vattenkraften.regeringen kräva plan aven

sådanVattenkraftberedningen avsnitt 2.6 utarbetade planse en
år Regeringenöverlämnades till regeringen 1983.som

vårenpresenterade 1984 plan för riksdagen utbyggnaden om av
TWh/år uppnå utbyggnadsmålminst i syfte riksdagens2,5 att om

utbyggnadsrnål mål66 TWh. utgjorde precisering detDetta en av
TWh/år66 beslutade årriksdagen 1975.om som om

Föredraganden 1601983/84: framhöll det viktigtprop. att attvar
planen utformades så möjliga hänsyn till miljönstörstaatt togs
och till uppnåmöjligheterna bred politisk förankringatt en av
planen. Enligt energiministem planen attvar somanse en
förhandsbedömning hur olika utbyggnadsprojekt skulleav ses
från utgångspunkter.övergripande sålundainnebar ingetPlanen
hinder för aktualisera projekt inte i planenatt upptagnasom var
och inte heller innebar tillståndden automatiskt skulleatt
meddelas för de projekt ingick i planen.som

Vid riksdagsbehandlingen framhölls l2fBoU 1983/84:30 atts.
planen borde såutformas möjliga hänsyn tillstörstaatt togs
miljöaspekterna och till de lokala sysselsättningsaspektema. Bl.a.

det viktigt utbyggnadema planerades så förhållandevisatt attvar
varaktig sysselsättning skapades. Vidare framhölls detatt
förhållandet regeringen för riksdagen redovisat plan inteatt en
innebar någon förändring i prövningssystemet och dess grunder.
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Vattendornstolens prövning och regeringsprövning enligten ev.
har inte förändrats sig förslagVL regeringens ellervare genom

med anledning föreliggande riktlinjer.av nu

3.5 Lagregleringen FRPav

Frågan lagreglering riktlinjerna i fysiskadenom av
riksplaneringen kom samtliga regeringar och iatt engagera
september dåvarande1982 lade den borgerliga tvåpartiregeringen
fram förslag till lagreglering. återkomsocialdemokratema tillNär
regeringsställning därefter lagrådsrernissdrogs dennastrax
tillbaka.

propositionI 1985/86:3 med förslag till hushållninglag medom
föreslogs FRP-riktlinjema skullenaturresurser attm.m.

lagregleras. Inne-börden detta riktlinjerna i kornFRPattav vara
skrivas in i naturresurslagen det följande behandlasNRL. Iatt

riktlinjer för planering och prövning separat.

Ipropositionen dåvarandeanförde bostadsrninistem det gällernär
frånundantag vattenkraftsutbyggnad dessa riktlinjer utgår frånatt

de mycket naturvårds-, kulturrninnesvårds- ochstora
friluftsintressen finns utefter berörda älvar och älvsträckorsom

frånsjälvfallet de betydande värden outbyggdasamt som
ocksåhar för andra intressen, fisket ochvattensystem t.ex.

rennäringen. alltsåDet enligt bostadsrninistemär typersamma av
värden ligger bakom riktlinjerna frånundantagsom om
vattenkraftsutbyggnad frågai övriga geografiskasom om
riktlinjer i FRP.

3.5.1 Generella riktlinjer för planering prövningoch

kapI 1 marken, och den fysiska miljön skallatt vattnetanges
såanvändas från ekologisk, social och samhällsekonomiskatt en
långsiktigsynpunkt hushållninggod främjas. framgårAv 2§ att

bestämmelserna i vadNRL gäller bl.a. vattenkraftsutbyggnad är
bindande för prövningen enligt PrövningsmyndighetenVL. skall
således vid sin prövning enligt VL skall tillämpa NRLsäven
hushållningsbestämmelser.

kapI 2 1§ mark- och vattenområden skall användas förattanges
det eller ändamålde de lämpade förär mest samtsom att
företräde skall sådan användning frånmedför allmänges som en
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synpunkt god hushållning. I 2 och 3§§ redovisas särskilda
skyddsbestämmelser för områden obetydligt påverkadeärsom av
olika ingrepp sådana områden särskilt känsliga frånsamt ärsom
ekologisk synpunkt.

6§I mark- och vattenområden har betydelse frånattanges som
allmän synpunkt grund områdenas eller kulturvärdennatur-av
eller med hänsyn till friluftslivet såskall långt möjligt skyddas

åtgärder kan påtagligt skada ellermot kulturmiljön.som natur-
Behovet områden för friluftsliv i närheten skalltätorterav av
särskilt beaktas. Områden riksintresse för naturvärden,ärsom av
kulturminnesvården eller friluftslivet skall skyddas åtgärdermot

avsågs tidigare.som

Enligt 8§ skall mark- och vattenområden särskilt lämpligaärsom
för anläggningar för bl.a. energiproduktion så långt möjligt
skyddas åtgärder kan påtagligt försvåra tillkomstenmot ellersom
utnyttjandet sådana anläggningar. Områden ärav som av
riksintresse för anläggningar avsågs tidigare skall skyddassom

åtgärder kan påtagligt försvåramot tillkomsten ellersom
utnyttjandet anläggningarna.av

Enligt specialmotiveringen skall kommunerna och de statliga
myndigheterna hänsyn till områden angivet slagta attav genom

inte planera för eller lämna tillstånd till sådanat.ex. verksamheter
inom eller i närheten områdena kan hindra påtagligtellerav som
försvåra utnyttjande dessa för de ändamålett i 8§.av som anges
Vidare skall markreservationen innebära kraväven hänsyn
från andra verksamheter så anläggningarna också kan brukasatt

rationellt sätt.ett

frågaEn kom aktualiseras i samband med behandlingenattsom
propositionen i riksdagen de projekt ingickav ivar om som

planen omfattades bestämmelserna i 2 kap 8§ NRL. Enligtav
föredraganden vattenkraftsanläggningar naturligtvis sådanavar
anläggningar omfattades det diskuterade lagrummet.som av nu
Bostadsministem ansåg det självklart fallsträckor enligtatt som
riksdagens beslut borde byggas för landets energitillförselut att
skulle tillgodoses i enlighet med besluten energipolitikenom
skulle omfattas det särskilda skydd tillkom områdenav som av
riksintressen.

Föredragandens anförande i denna del invändningarmötte vid
den efterföljande motionsbehandlingen i utskottet i två
avseenden. Kritiken gick det skydd i 2 kaput att 8§som ges
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inte innebar alla de fallsträckor ingick i planenNRL att som
faktiskt skall byggas klargöra detta bör riksdagenFörut. att

någonmarkera lydelsen i 2 kap 8§ inte innebar förändringatt av
prövningssystemet och dess grunder enligt Riksdagen komVL.
sedan uttala de ordning för beslut utbyggnadatt att om av
vattenkraftsanläggningar riksdagen på förslag BoUsom av
tidigare uttalat sig för ligger fast.

kan tolkas de projekt omfattas planen förDetta attsom som av
omfattasvattenlcraftsutbyggnad bestämmelserna i 2 kap 8§.av

innebär detta, självfallet, inte dessa projekt alltidDäremot att
skall byggas detta skall enligt Bestämmelsen iVL.prövasutanut
2 kap 8§ sikte kommunernas fysiska planering ochnärmasttar
hur skall energiintresset andra intressen iavväga gentemotman

konfliktdetta sammanhang. Om detta intresse skulle komma i
områden naturvärdenmed exempelvis riksintresse för skallav

enligt företräde ändamål2 kap 10§ det eller deges som
långsiktiglämpligast främjar hushållning med marken,sätt en

och den fysiska miljön i övrigt.vattnet

3.5.2 Riktlinjer för prövning

kapitel mark- ochlagens 3 redovisas riktlinjer för vissaI
vattenområden allmännakan slutsatser desägassom vara av mer

vattenanvändningöverväganden rörande mark och som
redovisades i kap. 6§ återfinns inom2 3 kap bestämmelserI om

vattenområdenvilka och älvsträckor Vattenkraftverk samt
kraftändamål intevattenregleringar eller vattenöverledningar för

får utföras.

sådanaFörbudet vattenkraftsutbyggnad omfattade dock intemot
företag miljöpåverkan.orsakar endast obetydlig Enligtsom
föredraganden borde ersättningsbyggnader, ombyggnader och
effektiviseringar tillåtaskunna de har endast obetydligom
miljöpåverkan, dvs. åtgärderna endast i ringa utsträckningom
påverkar de bevarandevärden utgjort motiv för älven ellerattsom

frånälvsträckan skall undantas vattenkraftsutbyggnad.

specialmotiveringen framhölls tillståndI till utbyggnad bordeatt
åtgärderkunna lämnas för hänför sig till redansmärre som en

företagen utbyggnad, ersättningsbyggnader till befintligtt.ex. ett
kraftverk och ombyggnader eller effektiviseringar, under
förutsättning inverkan naturmiljön inte ökar i nämnvärdatt
mån. Utformningen undantagsregeln hindrar i och för sig inteav
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medgivande lämnas till vattenkraftsprojekt detävenatt nya men
torde få,utomordentligt helt projekt har endastvara nya som
obetydlig miljöpåverkan.

förtydligandetDet gjordes vidare i propositionen att
bestämmelserna omfattade också bi- och källtlöden till de älvar

helt outbyggda biflödena till vattenområdenaär ochsamtsom
undantagna älvsträckor i de fall områdenauppströms uppströms

outbyggda.är

Frågan minikraftverk inte helt relativtoväntatom gavs en
ingående behandling i propositionen bl.a. påberoende Sveaatt
Hovrätt vattenöverdomstolen i sitt yttrande rörande
departementspromemorian lagregleringen FRP-riktlinjemaom av
pekade den dåliga ekonomin småi Vattenkraftverk gjordeatt

svårtdet kompensera naturvårdens intressen. kunde gällaDetatt
minimitappningar och utsättning fisk eller andra ñskevårdandeav
åtgärder.

Bostadsminister Hans Gustafsson något kluven i sinvar
Äveninställning småtill Vattenkraftverk. han allmänt settom var

positivt inställd till ökad satsning minikraftverk följdeen av
gällande riktlinjer i princip ingen utbyggnad föratt
vattenkraftsändamål kunde tillåtas i de undantagna vattendragen.

vissa fallI kunde dock sådana utbyggnader komma fråga,i och
då endast i två situationer: det första avsåg projekt där andra
alternativ för ordna energiförsörjningen för enstaka hushåll,att

för dragning kraftledning, kundet.ex. innebära störreav en
inverkan miljön minikraftverk.än andra avsågDet dåfallett
det den aktuella platsen redan fanns anläggningen som
påverkade vattendraget, dammanläggning eller liknande.t.ex. en
Då kunde tillkomsten minikraftverk innebära vissaett t.o.m.av
fördelar, det innebar befintligt dåligtt.ex. underhållenattom en

Åtgärdenflottningsdamm samtidigt kunde skullerestaureras.
dock alltid kunna vidtas syftet med bestämmelsenutan att om
undantag från vattenluaftsutbyggnad förfelades. kundeDet inte
heller tillåtas flertal minikraftverk medatt förett sigvar
obetydlig miljöpåverkan, med negativmen sammantagenen
effekt miljön, kom till stånd i viss undantagen älv elleren
älvsträcka.

I l988/89:1l6 vissa dammsäkerhets- ochprop. om
översvärrmingsfrågor beslutades den 9 1989m.m. som mars
skärptes riktlinjerna för utbyggnad små Vattenkraftverk såav att

8 14-0623Del l
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små Vattenkraftverk iutbyggnadstriktaden tidigare avsynen
tillutvidgaskomomfattades NRLvattendrag attattsom av

alla vattendrag.omfatta generellt för
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4 Riksdagens beslut rörande

frånundantag utbyggnad

kapitelI 2 behandlades de överväganden låg bakomsom
regeringens förslag och riksdagens beslut årenunder 1977, 1986
och 1993 låta FRP-riktlinjer eller NRL omfatta vissa älvaratt och
älvsträckor. dettaI kapitel vi och systematiskt redovisartar upp
de tillfällen och de motiv framkom riksdagen behandladenärsom
propositioner FRP, NRL, energipolitiken och planen förom
vattenkraftsutbyggnad eller initiativ via motioner undereget
främst allmänna motionstiden beslutade föra vattendrag elleratt
projekt till FRP eller NRL beslutade inte det.göraattresp.
Sammanställningen syftar till systematiskt redovisa deatt mer
bakomliggande motiven för riksdagens ställningstaganden samt

kriterier eller principer för dessa ställningstaganden.ev.

Vi vår utgångspunkt i de beslut fattadestar riksdagensom av
efter FRP-beslutet år Vi1977. behandlar i första hand CU och
BoU. Det gäller reguljär riksdagsbehandling och inte yttranden
till andra utskott.

CU 1972:35 med anledning riktlinjerna för FRPav

1972:111 hushållning med mark ochprop om vatten

Enligt utskottet kunde beslut i avvaktantemporärtett
ytterligare överväganden väl tillgodose motionäremas syfte att ta
definitiv ställning utbyggnad Kalix älv. Anledningmot en av
ñnns inte avstå från möjligheternaatt grunda definitivtatt ett
beslut på bättre underlag. Riksdagsmajoritetenett beslutade dock

uttala övervägande skäl taladeatt för Kalixatt älv inte böratt
byggas för lcraftprodulction.ut

Frågan utbyggnad Västerdalälven borde anstå tillom av man
möjliga alternativ klarautrett översvämningar.att
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energihushållningCU 1975:28 1975:30om prop om

energihushållning1975:30prop om

frånRiksdagen beslutade undanta ytterligare projekt prövningatt
vad föreslagit.regeringen gällde projekt i klassDet 2 ochän som

vissa i klass Slutligt ställningstagande avvaktade regeringens
energipolitiska årproposition 1978.

CU 1977/7829 riktlinjer i FRP for ivattendragom norra
Svealand och Norrland

1977/78:57 riktlinjer i för vattendrag iFRPprop om norra
Svealand och Norrland

Riksdagen godkände i sin helhet förslag.regeringens Riksdagen
avvisade krav delar Kalixälven borde införprövasatt av
slutligt ställningstagande till energipolitiken liksom krav1978

utredning partiell utbyggnad Vindelälven.om av

Riksdagen avvisade krav för Helgumsjön, Sölvbacka,FRP
delar LånganKlarälven, nedre Motivet inteär attav m.m. man

ifrånvill bedömningarde skedde i propositionen.som

Riksdagen uttalade Bureälven kunde byggas det inteatt ut om
gällde projekt betydande omfattning ingripandeellerav
beskaffenhet.

CU 1979/80:5 anledningmed motioner rörande utbyggnadav
Sölvbacka strömmarav

motioner föreslogsI Sölvbacka skulle föras till FRPströmmaratt
detta formellt inte möjligt eftersom regeringen redansettmen var

fattat tillståndsbeslut enligt VL.

CU 1979/80:6 med anledning 1978/79:213 medav prop
redovisning planeringsskedet i den fysiska riksplaneringenav

197 8/79:2l3 planeringsskedet i FRPprop om

Västerdalälven undantogs från utbyggnad initiativ av
riksdagen. Enligt utskottets mening skyddsintresset för denvar
aktuella älvsträckan så vägande allmännatungt att
planeringssynpunkter motiverade dessa undantag. Undantaget
avsåg Västerdalälven nedströms Skifsforsen.
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Vidare behandlades Kymmens kraftverk bakgrundmot av en
motion krävde ytterligare utredningar. Utskottet noteradesom att
ansökningen prövades enligt EnligtVL. utskottet skulle ärendet

regeringen ochprövas därmed med hänsyn till allmännaävenav
planeringssynpunkter.

CU 1979/80:32 med anledning motioner utnyttjandeav om av
vattenkraften

Motion avvakta lärrma vissa tillstånd enligtatt VL tillattom
energipropositionen år 1981 avvisades riksdagen.av

Kymmen och Strängsforsen fördes inte till falletFRP. I Kymmen
hänvisning till tidigare beslut och i Strängsforsen konstaterande

ansökningen vilade ytterligare utredning.att p.g.a.

CU 1980/81:31 riktlinjer i FRP för utbyggnadom av
vattenkraft m.m.

1980/81 :90 energipolitikenprop om

Bredforsen i Dalälven, Strängsforsen och nedre Långan förs inte
till FRP.

VÖD-prövningBredforsens föremål för överklagande av
vattendomstolens dom i Svea Hovrätt vattenöverdomstolen,
Strängsforsen regeringspröv-ning och regeringen hade redan sagt
nej till Långannedre enligt VL.

CU 1981/82:10 utbyggnaden Kymmens kraftverkom av

Kymmen fördes inte till FRP eftersom regeringen bifallit
ansökningen enligt VL.

CU 1981/82:33 utbyggnad vattenkraftenom av

Riksdagen beslutade regeringen kräva plan förattom av en
utbyggnad vattenkraften till 66 TWh/år. Utredningen skulleav

innefattaäven ställningstaganden till frågan i vilken mån gällande
riktlinjer för FRP borde bl.a. bakgrundomprövas, mot attav
tidigare utredningar bakom dessa gjorts innan riksdagen fattat nu
gällande beslut energipolitikens inriktning.om
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vattenkraftutbyggnad1982/83:11CU avom

givitsenligttillstånd VLförtill FRPfördes att avKymmen
eftersomundantagavvisasSträngsforsenfalletregeringen. I

sker.ärendetutredning i

medavvisasVästerdalälvenförupphäva FRPKrav att
ändraskältillräckligafinnsinte attdettillhänvisning att
prövadirektivoch VKBs attriktlinjer utrymmebeslutade att ger

utbyggnad.möjligen

vattenkraftsutbyggnadfortsatt1983/84:30BoU om

vattenkraftsutbyggnadfortsatt1983/842160 omprop

älvgälla för Bureframtideninte iskallFRP-riktlinjema

Sölvbacka strömmar,projektenföreslogsmotionerI att
detNärtill NRL.förasskulleJaureskaskaochSträngsforsen

m.h.t.saknadesskäl attriksdagenSölvbacka fanngäller att
Strängsforsenfalletprojektet. Iavvecklabeslutatriksdagen

detochvattenkraftplanen närberedningfortsatttillhänvisades av
avvaktas.prövningvattendornstolenstillaureskaskagäller J att

förplanenkomplettering1984/85:25BoU avom
vattenkraftsutbyggnad

energipolitiken1201984/85: omprop

iEdängegälla förframtideninte iskulleFRP-riktlinjerna
kraftekonomiskasåvälMotivetMellanljusnan. somvar

miljömässigaintefannutskottetsysselsättningsmässiga, att
skäldessaenbartdetsådan omfattningkonsekvenser att avvar av

tillförasskulleinteprojektethävdaanledningfanns attatt
planen.

Ammerån,Sikfors,Fliseryd,Klippen,planen draKrav att ur
riksdagenavvisasSträngsforsen avm.m.

hushållning med naturresurser1986/87:3 lagBoU omom en
m.m.

hushållning medlag1985/86:3 naturresurseromenomprop
m.m.



SOU 1994:59 Bilaga 5 57
Riksdagen kompletterar NRL med Nedre Långan, Hylströmmen,
Haverö Råneströmmar, älv i sin helhet,

Motiven riksdagsmajoritet tidigareatt avvisatvar en regeringens
förslag dessa vattendrag elleratt projekt skulle ingå i planen för
vattenkraftsutbyggnad. När det gällde Råneälven ändrade sig
moderaterna energipolitiska skäl. För Hylströmmenav uttalade
riksdagen reglering kundeatt ske hinderen VL detutan av om
avsåg förhindraatt översvämningar.

Riksdagen sig motionermotsatte Hårkan, Ammerån iatt sinom
helhet, Strängsforsen, Edänge, Meåforsen, Jaureskaska m.m.
skulle omfattas NRL.av

BoU 1986/87 :9 frågorvissa avseende NRLom

Strängsforsen förs till NRL

Riksdagen avvisade krav på föra Edänge, övrigaatt delar av
Voxnan, Emån, Jaureskaska, Ammerån, Gide älv, Meåforsen,
Klippen till NRL.etc. Hänvisning skedde till tidigare
ställningstagande i BoU tidigare under riksmötet.

BoU 1987/88:15 NRLom

Riksdagen fann det rimligt föra Edänge tillatt NRL eftersom
regeringen beslutat avslå ansökanatt projektet.en om

Riksdagen avvisade krav föraatt Voxnanresten ochav
Ammerån, Hårkan, Emån till NRL. Riksdagens tidigarem.m.
ställningstaganden planen står fast och prövningom enligt VL
sker f.ö. detnär gällde Klippen, Ammerån och Emån. Meåforsen
omfattade interremistiskt förordnande enligtav 1l§ NvL och
Jaureskaska hade befunnits otillåtet enligt VL.

BoU 1988/89:12 NRL

1988/892116prop vissa dammsäkerhets-om och
vattenkraftsfrågor m.m.

Riksdagen avvisade kraven föra projektatt tidigaresom
aktualiserats till planen. När det gällde Ammerån hänvisades till

ÖvrigaVL-prövning. aktualiserade motioner avslås m.h.t. att
projekten antingen fanns i planen eller föremål för prövningvar
enligt VL. I fallet Edsforsen i Klarälven hänvisades till
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anslutningåtgärd irörande1978/79:9 smärrei CUskrivningarna

reglering.befintligtill

1989/90:17 NRLBoU

Somtill NRL.helhetAmmerån i sinförabeslutadeRiksdagen att
ansökanavslagitregeringenredovisas ommotiv enatt

överledning.

Meåforsen,delar Voxnan,förakravavvisadeRiksdagen att av
till NRL.aureskaskaHårkan, J m.m.

tidigarefrågantillhänvisasHårkan och Voxnan attfalletI
ändraskälfannsintedetoch attriksdagen attprövats av

iochtillstånd lämnatshadeKlippengälldedetuppfattning. När
älvsträckanmotivetmedriksdagenavstyrkteMeåforsen attfallet

planeradedetskydd naturreservateterhålla visstskulle om
ställningstagandentidigaretillhänvisadesJaureskaskainrättades.

enligt VL.prövningföremål förEmån dengälldedetoch när var

motionerades strömmarnaattVad gäller Haverö strömmar om
gamladedammbyggenoch attvägbyggehotades genomav

förhållandetdetfannUtskottetskulle attersättas.trädammama
vissahindrafickinteundantagna attströmmarnaatt var

naturligtvisstånd;få tillkommaskulle kunnarenoveringsarbeten
ringaiförändras änkaraktärälvsträckans annatfår därmed inte

NRL-tilllänsstyrelsen attankommeromfattning. attDet se
hävdades.skyddet

särskildadebortmotionavvisadesVidare att taomen
åtgärder irörande6§ 3 smärrekapi 3bestämmelserna st.

reglering.befintligtillanslutning

miljökonsekvensbeskrivningarl990/9lzl8 NRLBoU -

lägedetEmån till NRL. IförabeslutarRiksdagen somatt
ansågEmånrörandeansökanåterkallat sinuppstått då sökanden

inställning isinriksdagenmotiverat omprövardetutskottet att
frågan.

tillDalälvenföra nedrekravavvisadeRiksdagen m.m.att
redanDalälvensträckorfleratillhänsynmedNRL varatt av

HårkanochEdsbynfallet Voxnan uppströmsIundantagna.
riksdagenställningstagandentidigare samt atttillhänvisades av

kunnaskulleinteenligtprövning VLförnågra motiv att ennya
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Meåforsenframförts. falletinte hade I Haverö strömmar,göras
ställningstagandentidigareaureskaska hänvisas tilloch J

någontill kännaregeringenföreslogs riksdagenmotionI attgeen
nivå 66 TWhdenvattenkraftsutbyggnadytterligare utöver om

ihademotioninte skall ske dennatidigare uttalatssom
Utskottetflertal riksmöten.underriksdagen avlämnat ett

årenergipropositionen 1991regeringen ihänvisade till angettatt
tidigareriksdagenoch de älvsträckorde orörda älvarnaatt som

fortsättningsvisfrån utbyggnad skulle skyddasundantagit även
begränsas tillvattenkraft därmed skulleutbyggnadenoch att av

Enligtvattenlaaftsplanen.den riksdagenhögst antagnaav
sådanuppfattningaccepterande regeringensutskottet skulle ett av

framtidai propositionen innebärakom till uttrycktden att
TWh/år.till 66vattenkraftsubyggnad begränsades

behandlingvid sinRiksdagen skulle sedemera av
någon uttalande.hänsyn till dettaenergipropositionen inte ta

således riksdagen begränsatinteFonnellt harsett
TWh/år.vattenkraftsutbyggnaden till 66

områdenvissa enligt NRL1991/92:2l skyddBoU av

så LaisvallsprojektetRiksdagen avisar krav ändra NRLatt att
isyftar bestämmelserna NRLkan genomföras. Enligt utskottet

från samhälllsekonomisktill främja ekologisk, social ochatt en
hushållning denlångsiktig med marken, ochsynpunkt god vattnet

lagfysiska miljön i övrigt. Lagen är att anse som en genom
vilken avvägningar mellan olika intressen kan och skall bedömas

långsiktigt skullei perspektiv. innebär avvägningDettaett att en
mellan och exploateringsintresse.bevarandeintressegöras ettett

fårEnligt utskottet bevarandeintresset ha tyngdstörre änanses
exploateringsintresset någonvarför överledning inte bör medges.

borde inte ändras. blir det inte heller aktuelltNRL Därmed att
bryta blymalm torrläggning. Utskottet delade dengenom
dåvarande regeringens uppfattning projektet i denna delattom
strider undantagsbestämmelsen kapi 3 1§ innebärmot attsom
exploateringsföretag bl.a. fyndigheterutvinning ämnenav av-
eller material riksintresse kan, särskilda finns,skälav om-
tillåtas enligt undantagsbestärnmelse.en

1992/93 B0U7 utökat älvskydd

1992/93280 utökat älvskyddprop
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förslag i sin helhetgodkände regeringensRiksdagen ettgenom
missöde vid voteringen.

Västerdalälven,föra Brunnsberg iRiksdagen avvisar krav att
uttaladetill Riksdagenaureskaska NRL.delar Gideälven och Jav

följandehärvid

fåttföreslagits hari promemorianvill erinra vad"Utskottet attom
länsstyrelser ochberörda kommuner,brett stöd bl.a.ett av

kulturmiljövårds-, frilufts- ochnaturvårds-,myndigheter inom
alltså behandlañskeområdena. nedan kommerUtskottet, attsom

aktualiseradepropositionenpromemorian och ide i
anledningemellertid medvattenområdena älvsträckoma, villoch

propositionen utalaavslagmotionsförslaget attomav
får ha tyngdi principbevarandeintresset änstörreanses

finnasdärför i inte kanexploateringsintresset och detatt anses
avslå propositionen".tillräckliga skäl att
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5 Redovisning praxis vid beslutav

enligt VL

Då inte riktlinjerna lagreglerade ankom det regeringen iattvar
varje enskilt ärende enligt VL in och tolkaväga FRP. Den
följande redovisningen syftar till kartlägga ochnärmareatt
analysera praxis vid i första hand regeringens beslut i
vattenkraftsärenden enligt VL.

Till följd lagregleringen FRP-riktlinjerna år 1986 harav av
regeringen inte längre kvar den obligatoriska prövningen enligt

allaVL projekt i undantagna älvar. regeringenNär inte prövarav
sker prövning vattendomtolen med möjlighet överklaga tillattav
vattenöverdomstolen och i vissa fall Högsta domstolen. Den
praktiska erfarenheten har visat det har varit svårt föratt
prövningsmyndighetema klart och tydligt kunna urskilja huratt
speciellt små Vattenkraftverk skall bedömas enligt VL med
hänsyn såvältill NRL energipolitiska riktlinjer. berorDetsom

statsmakterna vid olika tidpunkter beslutatatt energipolitisktom
stöd till små Vattenkraftverk. Vi redovisar i det följande de motiv

regeringen i sina beslut.som anger

5.1 Konventionella kraftverk

1979-03-08 Edänge m.fl, Mellanljusnan

Sehlstedt 3a

VKB C

Avslag ansökningen enligt 4 kap 18§ VL.

Ansökningen avsåg utbyggnad i Edängeforsen uppströmsen ett
befintligt mindre kraftverk vid Edeforsen och avsåg betydandeen
uppdämning till fors, Ljusdalsselet.nästaupp
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Enligt regeringen tillhör Mellanljusnan de älvsträckor enligtsom
riksdagens beslut skall undantas från vattenkraftutbyggnad.

frånHinder allmänna planeringssynpunkter såledesmöter - - - .Utbyggnaden Edänge kraftverk skulle denävenav - - -
modifierade formen sådanbli omfattning den inte ärattav en
sådan ersättningsbyggnad, ombyggnad eller effektivisering i
redan befintligt kraftverk åtgärdkan smärresom anses vara en
och kan medges hinder riksdagens beslut.utansom av

Långå1982-01-21 Halfari, Ljusnanoch

Sehlstedt klassad

Bifall

Avsåg fördelaktigare utnyttjande till korttidsregleringrättenett av
tillståndsgivna.denän

Regeringen fann ifrågavarande ombyggnad tröskeldammenatt av
vid Vikarsjöns utlopp med tillhörande f.h.rensningar i syftar till

återställa möjligheterna till korttidsreglering Långåvidatt
kraftverk sådana de före tillkomsten Halvfari kraftverk. Devar av

ocksåleder till korttidsreglering bådavid kraftverken kommeratt
kunna utnyttjas effektivare.att

motståendeFöretagets verkningar för intressen hänför främstsig
till dess inverkan ñsket isförhållandenaoch nedströms
Vikarsjön. Vattensystemet emellertid i dessa hänseenden redanär

påverkatstarkt vattenkraftsutbyggnader ochav
tlottningsrensningar och de ytterligare skador ifrågavarande
företag skulle orsaka kan bedömas jämförelsevis måttliga.som

Av detta skäl fann regeringen företaget inte stredatt mot
riksdagens riktlinjer och inte heller i övrigt hinder frånmötte
allmänna planeringssynpunkter eller enligt 2 kap VL varför
företaget borde medges.

Företaget borde förknippas med följande villkor i korthet:

Vattenhushållningsbestämmelsemas efterlevnad kontrolleras
SMHIav

Arkeologisk kontroll vissa stenåldersboplatserav

Vid behov kompensera renskötselns skada efter regeringens
bestämmande
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1985-01-31 Sikfors, Piteälven

VKB B

Bifall

mindre kraftverk. DammAvsåg ersättning befintligtetten av
del vattenföringenendast mindrefanns platsen en avmen

kraftändamål.utnyttjades för

invändningar riktatsbeslutet finner regeringen deI motatt som
ingår i planenframför allt fisket projektetföretaget samt attavser

vattenkraftsutbyggnad.för

statsrådet ihänvisades till föredragandebeslutetI att
Sikforsombyggnadpropositionen planen fann att avom en

borderedovisas i ansökankraftstation den omfattningav som
frånbeslut undanta Piteälvenförenlig med riksdagens attvara om

erinringarvattenkraftsutbyggnad riksdagen inte anfördeoch att
hänsynRegeringen fann därför hinder intedetta. möterattmot av

frånriktlinjerna i eller i övrigt allmännatill FRP
planeringssynpunkter.

måste tillstånd medEnligt beslutet dock förknippasett
fisket ochbestämmelser tappning till skydd förom

medlandskapsbilden. Vidare borde sökanden i enlighet VKB
sådant potentiellakompensera fisket älvenssättett att

kapacitet för laxreproduktion kan utnyttjas.

tillståndRegeringen medgav enligt 4 kap andra stycket18§ VL
följande:och särskilda villkor föreskrevssom

Vattenhushållningsbestämmelser under tillsyn SMHI.av

milj. kr. betalas till för främja5 länsstyrelsen näringslivetatt
bygden naturvårdsdokumentationi till ochsamt

kulturhistorisk dokumentation.

Anläggandet och drivandet centralñske.ettav

Bekosta och ombesörja lax.transport av
Betala milj. kr. för inledande skede och1 under odlaatt ett
sätta ut rom.

Bekosta kontroll verksamheten med högst 30 000 kr.av
årligen justerat för inflation.

Vid behov vidta åtgärder för rennäringen efter regeringens
bestämmande.
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1988-06-14 Strängsforsen, Klarälven

Sehlstedt 3a

VKB B

Avslag

kraftverkByggande orörd fallsträcka.av en

Älvsträckan mellan Höljes och Edebäck omfattas sedan den julil
1987 bestämmelserna förbud vattenkraftsutbyggnad imotav om

hushållningkap 6 lagen3 § 1987:12 med naturresurserom
Även formellt tillämpliga ibestämmelsema inte dettaärm.m. om

fall, strider utbyggnaden de riksdagen beslutademot av
riktlinjerna för Påden fysiska riksplaneringen. grund härav finner
regeringen de ansökta företagen allmännastrideratt mot
planeringssynpunkter. Hinder enligt stycket4 kap 18§ andra VL.

1989-09-28 Edeforsen, Ljusnan

CVKB

prövning

Ansökan utgjorde frånframställan privatperson atten en
regeringen förbehållaskulle sig prövningen ärendet vidav som
tillfället föremål för prövning i vattendomstolen.var

Den ursprungliga ansökningen föremål för huvudförhandlingvar
avsågoch dels lagligförklaring befintligt kraftverk vidav

Edeforsen jämte tillhörande ledarm och tröskeldamm, dels rätt att
dämma ovanför Edeforsen till tillståndviss höjd och dels att
slutföra vissa reparationsarbete.

Enligt regeringens uppfattning det ansökta företaget intevar av
sådan betydande omfattning eller ingripande beskaffenheten att

regeringen borde förbehålla sig prövningen företagetsav
tillåtlighet.

prövning

1990-04-19 Gottne kraftverk, Moälven

Ekström 3b

VKB O
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Avslag

Avsåg komplettering befintligt kraftverk. Enetten av
ombyggnad hade förGottne riksdagen fört till planenav
vattenkraftsutbyggnad. Riksdagens omfattade ochplan en om-
tillbyggnad befintligt kraftverk totalt producerade 14,5ettav som

m3/s.GWh och hade utbyggnadföring 20en om

befintliga föråldratDet kraftverket starkt medvar en
m3/sutbyggnadsvattenföring GWh/år.5,5 och produktion 5av

m3/sVattenfalls avsågansökan utbyggnadsvattenföring 32om
och produktion GWh/år18 och förutsatte byggandeen om ca av

damm. Vattenfall sökte hos vattendomstolen även etten ny om
alternativt förslag till utförande bibehållandeföretaget medav av
befintligt dammläge, det ursprungliga förslaget till utförandeom

otillåtligt.befanns

Enligt regeringens bedömning finns det goda förutsättningar för
lax- och havsöringsbestånd etablera sig iatt
reproduktionsornrådet Gottne kraftverk. Detuppströms nu
ansökta företagets verkningar på fisket i detta avseende
bedömdes Om- och tillbyggnader kan inte heller istora.som
övrigt åtgärd förhållandei till den befintligasmärreanses som en
anläggningen. Hinder företaget enligt 3 kap 3§ VLmot

får1983:291 därför föreligga. Skäl medge undantagattanses
enligt andra stycket kap föreligger2 3§ inte.

ankommerDet vattendornstolen tillåtligheten detprövaatt av
Vattenfallsverket ansökta alternativa utförandet medav

oförändrat läge för dammen.

Tillåtligheten denna modifiering skulle således inte regeringenav
pröva.

1991-06-20 Edsforsen, Klarälven

Sehlstedt 0

VKB 0

Avslag

Ansökan avsåg höjning befintlig dämning vid Edsforsensen av
kraftverk.
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berörFöretaget älvsträckan Edebäck omfattasuppströms som av
NRL. effektiviseringEn Edsforsens kraftverk ingår i planenav
för vattenkraftsutbyggnad. förutsatteVKB effektutbyggnaden av
kraftverket och höjning dämningsgränsen med 1en av m.
Beredningen förde projektet vid Edeforsen till klass dvs. till
lägsta skyddsklass, och uttalade utbyggnader i denna klass iatt
regel medförde miljöpåverkan.liten

Regeringen fann dock det behandlade förslagetVKB inteatt av
helt överensstämde med det aktuella Såledesprojektet. innebar
föreliggande ansökan dels höjning dämningsgränsen med 2en av

sommartid och 1,5 vintertid, dels korttidsreglering vidrn m
anläggningen med maximal amplitud i det1en om m nya
magasinet. sökta företagetDet produktionshöjninggav en som
med miljoner2,5 kWh överstiger det produktionstillskottca som
planen för utbyggnad vattenkraften förutsätter.av

Företaget berörde enligt beslutet älvstxäcka med betydandeen
och särpräglade naturvärden. dessa områdetsFör värden jämte
höga kultur-och friluftsvärden tillskapade starkt skydd redanett

ÄvenFRP-riktlinjema. företaget kraftekonomiskagenom om ger
fördelar vad dåförutsattes planen för utbyggnadutöver som av
vattenkraften måste tillåtlighetbedömningenvid särskiltantogs,
beaktas företaget ingrepp i ytterligt känslig ochutgöratt ett en
skyddsvärd miljö. Miljöpåverkan företaget blir otivelaktigtav

förutsågsvad i samband medstörre än utarbetandetsom av
planen. Enligt regeringens bedömning kunde företaget så detsom

har utformats inte någon åtgärd enligtutgöra smärrenu anses
NRL.

Regeringen ansåg med beaktande de riktlinjer FRPav som nu-
gällande bestämmelser i NRL hindermot att motsvarar nu -

företaget med hänsyn till bestämmelserna i 3 kapmöter 1 § VL.

Små5.2 Vattenkraftverk

Kirjesân1983-03-03 Fjällsjönäs,

Ekström berör vattendrag klassats 3b och 4som

Bifall
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avsågProjektet kraftverk kW försörja150 skulleett om som en
enskild fastighet. Kraftverket kostade kr. och alternativet355 000
med nätanslutning fastigheten 750 000 kr.av

fannRegeringen inga hinder projektet med hänsyn till 2 kapmot
eller3§ 1 2 kap 3§ 2 likhet med remissinstansernaIst st.

bedömde regeringen företagets motståendeverkningar föratt
såintressen blir små företaget inte stred riktlinjerna. Detatt mot

förelåg därför inte heller hinder företaget med hänsyn tillmot
allmänna planeringssynpunkter varför företaget tillåtas.borde

Enligt regeringens beslut borde det ankomma vattendomstolen
meddela erforderliga föreskrifter frågai kraftverketsatt om

utformning, minimitappning och kompensation förom om
företagets inverkan fisket.

Ãmans1985-01-31 övre och nedre, Vindelälven

Klassning -

Bifall

Ansökningarna avsåg laglighetsförklaring två befintligaav
kraftverk.

Regeringen fann vattendraget föremålvarit för regleringatt
tidigare och kraftstationer uppförts under 1940- och 1950-att
talet. Det speciella bevarandeintressen redovisades försom
Vindelälvens under FRP-arbetet påverkades intevattensystem

laglighetsförklaringen och tillstånd till den ansöktagenom ges
ändringarna vattenförhållandena. Regeringen medgav därförav

kraftföretagen förklarades lagliga enligt kap4 18§ 4att VL.st

Regeringen föreskrev villkor rörande den dammensena
avbördningsförmåga och sökanden femte år skallatt sättavart ut
smolt. Visserligen utgjorde dammarna vandringshinder för den
strömlekande ñskens vandring eftersom tillstånd tillmen
dammen årredan 1857 samtidigt företagen integavs som
medförde ytterligare hinder fann inte regeringen skäl föreskriva

fiskväg anordnas förbi kraftstationema.att

Kattån,1985-05-23 Kalix älv

Klassning -

Avslag



685Bilaga1994:59SOU

byggainteKattånianspråkavsåg tai attAnsökan vattnetatt men
opåverkattidigareVattendragetnågon damm. avvar

vattenkraftsutbyggnad.

erforderligt förinteföretagetregeringenfannbeslutetI att var
kundeinteutbyggnadenenergiförsörjning ochlokaladen att
FRP-beslutetförenlig medåtgärderbetraktas smärre omsom en

18§kap VL.4hindervarförriktlinjer mötte mot

inkomsökandenochprojektetfullföljdesbeslutregeringensTrots
skulledetbegäranmedregeringen atttill omen

drift.iskulledetochlaglighetsförklaras tasatt

förklara1990den 6 septemberbeslutdock ikom attRegeringen
på i princip§enligt kap 1 VLotillåtligt 3företagetansöktadet

maj 1985.den 23beslutetigrunder somsamma

obetydligmedfördeföretaget änfannRegeringen enatt mer
ochtillbyggnadavsåg ellerdeteftersommiljöpåverkan om-

regleringar.påverkattidigareintevattendraget avvar

tillsökandenöverklagasbeslut kornRegeringens att av
beslutet.få rättsprövningförregeringsrätten att av

delsbiflöden,gällerfrågan dels NRLsak gällde ävenI omom
miljöpåverkan.obetydligprojektdetta änär mer

fann1992april23Regeringsrätten dentillyttrandesittI
ytterligt6 lämnasi kap § snävtdet 3regeringen utrymmeettatt

obetydligförorsakar endastutbyggnadstillstånd företagetför om
fattats intebeslutfann detRegeringenmiljöpåverkan. att som

befintlig anläggning.tillbyggnadeller av enom-avser
intevattendragetbeslutethade iRegeringen attangett var
sig intei och förhadepåverkat regleringar men manav

enbartopåverkat,områdetmiljön ikvalificerat utansom
frånför undantaghuvudrekvisitvissakonstaterat att

utbyggnadsförbudet saknades.

till sluthaftregeringenbedömning göraDen attsom
inslagväsentligakaraktäriserades avav

hade ikaraktär sigBedömningenslämplighetsöverväganden.
judicielli stället förgrund för regeringen,utgjort viktig enen

tillåtlighetsfrågan fallimyndighet, slutligt prövat ett som
juliföre denregeringen lförevarande. Vidare erinrades attom

vattendragaktualiserades ialltid prövade projekt1987 somsom
i beslutet:anfördes följandeomfattades FRP-riktlinjer. Vidareav
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"Utformningen regeringsbeslutet antyder omfattningen ochattav
verkningarna det aktuella vattenkraftsprojektet har ställts iav
relation till den princip skydd för delstränga landetsom en av av
vattendrag utvecklats beslut regering och riksdagsom genom av
under de decenniemas planeringsprocess. Regeringen harsenaste
härvid bedömt det oförenligt med den principen attsom ge
tillåtelse till tämligen omfattande anläggningsarbeten för
vattenkraftverket sträcka sammanlagt flera hundraen om

i och invid skyddat vattendrag. Vidare har regeringenmeter ett
bedömt företagets inverkan vattenföringen i det häratt
speciella vattendraget så påtagligt syftetär medattpass
älvskyddet kunde förfelas tillstånd Regeringen harom gavs.
dessutom olämpligt i vattendragangett att ettsom som
undantagits från vattenkraftsutbyggnad tillåta Vattenkraftverkett

producerar motsvarande behovet för mindre samhälle.som ett
Regeringen har inte heller omständigheterna i detta fallansett
tillräckligt utpräglade för någon deatt passa av
undantagssituationer tidigare refererats propositionen medsom ur
förslag till naturresurslag".

Regeringsrätten meddelade dom 2den april 1993 och fann att
prövningen frågan minikraftverket förorsakar "endastav om
obetydlig miljöpåverkan" uteslutande frågor tolkningenavser om
och tillämpningen lagregel 3 kap 6§ NRL. prövningenIav en
ingick alltså inte regeringen gjort gällande någon formsom av- -
lämplighetsavgörande. Regeringens fråganavgörande av om
minikraftverket förorsakar endast obetydlig miljöpåverkanen
eller miljöpåverkan alltsåstörre kan i sin helhetöverprövasen
enligt lagen rättsprövning vissa förvaltningsbeslut.om av

Regeringsrätten fann vidare redan den omständighetenatt att
begreppet måsteanvänds vid handen mycket restriktivattge en
bedömning åsyftas. Enligt motivuttalandena det i första handär
tänkt åtgärden skall kunna tillåtas platser däratt utbyggnaden
eller reglering redan har vidtagits. Undantagsbestämmelsens
ordalydelse utesluter inte tillstånd meddelas i andra fall.ävenatt
Det följer dock motivuttalandena och de för prövningenav av
gällande föreskriftemai kap3 1 § beaktandeVL allmännaom av
planeringssynpunkter sådanti fall krävs den önskadeatt annat att
åtgärden sedd i sammanhang inte kanstörre medföraett anses

obetydlig miljöpåverkan.änmer

Regeringsrätten fann det förhållandet minikraftverket iatt att tog
anspråk så del i Kattån förutom vårsmältningenstor vattnetav
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under juli-under januari-april och december 50%90% samt
påtaglignovember innebar inverkan miljön varfören

regeringen haft fog för sitt beslut.

och framhöllledamot reserverade sig beslutetEn mot att
ñskerimyndigheteningreppet borde ringa eftersomanses som

någraframfört invändningar.inte

Vistån,1985-05-23 Pite älv

Klassning -

Avslag

avsågAnsökan kraftverk skulle utnyttja hälftenett vattnetsom av
kraftändamålån. Vistån föri har tidigare varit reglerad men

någon reglering skedde inte vid denna tidpunkt.

påverkadVistån inte regleringRegeringen fann längreatt var av
erforderlig för den energiförsörjningen.och inte heller lokala

ansåg därför kunde betraktasRegeringen inte utbyggnadenatt
åtgärdsådan förenlig med FRP-smärresom en som var

riktlinjerna varför hinder med hänsyn till allmännamötte
planeringssynpunkter enligt kap andra stycket4 18§ VL.

1986-05-22 KalixälvenTeurajärvi,

Klassning -

Avslag

avsågAnsökningen bortleda till kraftstationen km1att vatten ca
från befintlig damm. dammluckorna gjorde sjönDe otäta att

årTeurajärvi varje tömdes Dettavatten. ettvar av
huvudskälen till projektet aktualiserades.att

Enligt regeringens beslut har sedan 1880-talet funnits en
fottningsdamm och de speciella bevarandevärden redovisatssom
för Kalixälvens påverkasunder arbetet med FRPvattensystem
inte förklarasdammen laglig.attgenom

Vid dammen årsregleringhade viss skett. Det ansöktanu
tillståndet årsregleringtill medförde denna kommeratt att

någotbedrivas annorlunda tidigare. stred dock inteDettaän mot
under förutsättning vissVL minimitappning skedde.att
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Teurajoki hade viss flottledsrensningI skett. och denDammen
tidigare bedrivna regleringen hade endast medfört negativ
påverkan nedströms dammen kortare tid våren.underen
Anläggandet Teurajärvi kraftverk, rensningen i Teurajoki ochav
den ansökta korttidsregleringen såmedförde förändringarstora av
naturmiljön i hela åretTeurajoki under hela utbyggnadenatt
oaktat den befintliga anläggningen inte kunde förenlig medanses
beslutet undanta Kalixälvens från utbyggnadatt vattensystem
från vattenkraftändamål. Utbyggnaden därför hinder imötte
dessa delar med hänsyn till allmänna planeringssynpunkter.

Regeringen medgav dock dammen vid Teurajärvis utloppatt
förklaras laglig och tillstånd larmades till den ansöktaatt
årsregleringen. ankomDet vattendomstolen bestämmaatt
erforderlig rnininrnitappning. Regeringen fann hinder enligt 3att
kap l§ VL 1983:291 anläggande Teurajärvimötte mot av
kraftverk, rensningen i Teurajoki och den ansökta
korttidsregleringen.

Ãreälven1984-09-27 Handöl,

Ekström avsåg4 dock inte detta projekt

Bifall

Avsåg byggande kraftstation befintlig stationuppströmsav en en
skulle tillgodogöra sig delar kraftstationDamm,som vattnet.av

skulle tilletc. naturen.anpassas

Enligt regeringen landskapsbilden påverkadredanvar av
täljstensbrytningen, frånmassupplag denna och befintligtett
kraftverk i nedre Handölsforsen. Dammkrönet kommer att

och konstrueras så ständigt rinnernaturanpassas iatt vatten
huvudfåran. Genom turbinen förläggs under mark bliratt
påverkan landskapsbilden obetydlig. Någon påverkan på
växtligheten torde inte uppkomma m.h.t. minirnitappning och
erfarenheterna befintligt krafverk. Ingen reglering förutsattesav
och ingen påverkan kulturminnesvården. Följande villkor
föreskrevs:

Vattenhushållningsbestämmelser under tillsyn SMHIav

Villkor för rnininmitappningar

Dammkrön lägre åfåran.självaän
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tvåtilllämnatsbifall harkonstaterasSlutligen kan att
år ändrade1983riksdagenefter detBureälvenminikraftverk i att

älv.gälla dennaskullelängreså dessa interiktlinjerna att
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Bilaga l

Sammanställning bevarandevärdet i vattendragav som
omfattas FRP eller NRLav

Prop 1977/78:57 riktlinjer i förFRP vattendrag iom norra
Svealand och Norrland

Torneälven ingick inte i utredningsuppdraget

Kalix älv 3a for I 4och i övrigtetapp

Piteälven ingick inte i utredningsuppdraget

Vindelälven ingick inte i utredningsuppdraget

KlarälvenI Sträckan mellan Kärrbackastrand och Edebäck 3a 3b

I Dalälven Västerdalälven Hummelforsenuppströms klass
Österdalälven Trängslet klassuppslröms sträckan mellansamtc
Näs och Hedesundafjärdarna klass 4

I Ljusnan sträckan mellan Hede och Svegssjön Härjedalsljusnan
klass 3b och sträckan mellan Laforsen Arbråsjöarnaoch
Mellanljusnan 3aklass

ÅreälvenI Indalsälven Överamrnerklass Ammerån ovanför
klass Storån-Dammån klass 4 Hårkansamt uppströms
Hotagen klass 3b och

ÅngermanälvenI Lejarälven, Storån Klumpvattnetuppströms
klass Långseleån-Röströmsälven Saxånklass klass
Ransarån Ransarenuppströms klass Vojmån1 samt uppströms
Vojmsjön klass

Vapstälven klass 4

Moälven klass 3b

Lögde älv klass 3b

Öre älv klass 4
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JuktånGirjesånTämaån och 3b ochUmeälven 4 klassklassI
mellan LaisanTärnaforsenFjosokken 3bklassuppströms samt

och Gäutan klass

älv 3bBure klass

SädvajaurekällflödenaSkellefteälvenI uppströms resp.
Rebnisjaure 3bklass

Lilla LuleAkkajaureLule älv klassLule älv StoraI uppströms
Pärlälvenoch Tjaktjajaure 4Skalka klassälv uppströms samt

4klass

Råne Rörån-Livasälv älv 3bklassI

planeringsskedet i FRP1978179213Prgp om

Skifsforsen 1Västerdalälven nedströms klassDalälvenI

naturresursla19Pr m

iLjusnan Hylströmmen klass BVoxnanI

avsåg älvenRåneälven hela2klass

och Holmsjön 3bLjungan sträckan mellan klassHavernI

Långan Landösjön 2Indalsälven nedströms klass 1 ochI

frågor19§§8 avseende2:9 vissa NRLBoQ om

SträngsforsenKlarälven 3aI klass

12§2/9Q:1BQL Z NRL

ÖverammerAmmerånIndalsälven nedströmsklass 3b avserI

miljökonsekvensbeskrivningar1990/91:18 NRLBoU -

Emån projektet FliserydBklass avser

129219330 utökat älvskyddProp om

Torneälven nationalälv
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Kalixälven "

Piteälven "

Vindelälven "

Vallhaga klass BLjusnanI Voxnan uppströn1s

Gimån Holmsjön klassLjunganI uppströms -

delenHårkan nedre3b avserIndalsälven klass och BI

Sävarån 2klass

MalånSkellefteälven 2klassI

Åbyälven 3b Bklass och

Bräkneån klass -

Mörrumsån Bklass

Fylleån klass -

tillEnningsdalsälven riksgränsen Norge klass Buppslröms

brukDalälven nedströms Näs klassI

nedströms ViforsenLjungan sträckan klass 1I

Ångermanälven Faxälven mellan Edsele och Helgurnsjön klassI
1
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Bilaga 2

Källhänvisningar rörande underlag for utredningar m.m.

Hushållning med mark och 1971 :75vatten

Vattenkraft och miljö SOU den s.k.I 1974:22; sehlstedtska
utredningen

Vattenkraft och miljö 2 Ds B 1974:4; lägesredovisning till
årenergipropositionen 1975

Vattenkraft och miljö 3 SOU 1976:26; ekströrnska utredningen

Vattenkraft och miljö 4 SOU 1979:39;
vattenöverledningsutredningen

Vattenkraft SOU 1983:49; vattenkraftberedningen VKB eller
edenmanska utredningen

Utökat älvskydd 1992:29;Ds nyströmska utredningen

Propositioner riksdagsbeslutoch

i detAnger följande proposition och utskottsutlåtande

Proposition hushållning1972:111 med mark och CUvatten,om
1972:35

Proposition 1975:30 energipolitiken, CU 1975:30om

Proposition 1977/78:57 riktlinjer i den fysiskaom
riksplaneringen för vattendrag i Svealand och Norrland, CUnorra
1977/78:9

Proposition 1983/84:160 vattenkraftsutbyggnad plan förenom
vattenluaftsutbyggnad läggs fram, 1983/84:30BoU

Proposition 1984/85:120 riktlinjer för energipolitiken planenom
för vattenkraftsutbyggnad kompletteras; BoU 1984/85:25

Proposition 1985/86:3 lag hushållning med naturresurserom
BoU l986/87:3m.m.;
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Proposition 1985/86:90 lag följdändringar; 1986/87:4BoUom

Proposition 1992/93:80 utökat älvskydd, 1992/93:BoU7om
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Bilaga E

förkortningaranvändaI rapporten

riktlinjernaförstafysisk riksplanering, deförkortning förFRP -
årriksdagen 1972beslutades av

omfattatsvattendragvisstFRP-riktlinjer markerar etc.att ett av-
vattenkraftsutbyggnadriktlinjer för

iriktlinjerna FRPnaturresurslagen innebarNRL attsom-
årlagreglerades 1989

gäller förrestriktiva reglerområden i fjällen därfjällObrutna -
exploatering

vattendomstolVD -

VL-prövning vilketanvänds begreppetvattenlagenVL även-
prövning enligt vattenlagenavses
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Bilaga 6

Rättsliga instrument för

skydd Vattendrag motav

Vattenkraftsutbyggnad
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Utbyggnad vattenkraft förutsätter "vattenföretag" utförs, iattav
form uppförande eller ändring dammar, kraftverkav av m.m
byggande i vatten, vattenöverledning eller vattenreglering. Alla
dessa vattenföretag kräver tillstånd enligt 4 1kap §typer av
vattenlagen 1983:291. Tillstånd får bara företaget uppfyllerges om
kraven tillåtlighetpå och utförande i 3 kap vattenlagen.

Reglerna i 3 kap vattenlagen innebär naturskydd, kulturmiljö-att
skydd, rekreation, rennäring och andra motstående allmänna och
enskilda intressen beaktas, bl.a vid tillämpning 3 kap 4 7ochav
§§. Följden kan bli kraftföretag hindras helt eller utförandetatt att
begränsas. Reglerna 3i innebärkap dock inte i sig något säkert
skydd för motstående intressen. Reglerna är allmänt hållna och även

energiintressen och sysselsättning beaktas.t.ex

Skyddet för vattendrag kan stärkas vissa "instrument".ett genom
Därigenom kan vattenkraftsföretag eller andra åtgärder antingen
direkt hindras på viss, särskilt skyddsvärd, plats t.ex ettgenom
naturreservat eller kan instrumentet påverka den rättsliga
bedömningen beslutsunderlag t.ex översiktsplan. Desom genom en
instrument kan komma i fråga följande:ärsom

Inskrivning ytterligare vattendrag 3i 6kap § lagenav
1987:12 hushållning med NRL.naturresurserom
Vattendragen blir riksintresse för eller kulturmil-natur-av
jövård.

Inskrivning ytterligare mark- och 3vattenområden i 2kapav
eller 5 §§ NRL. Dessa områden blir riksintresse för natur-av
eller kulturmiljövård.
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Bedömning vattendrag ska riksintresse för naturvårdutgöraatt
2enligt kap NRL.

Beslut i plan enligt 1987:10,plan- och bygglagenattom
PBL vattendrag och/elleravsätta dess omgivningar för annat
ändamål vattenkraftsföretag.än

Beslut vissa områdesskydd naturreservat, naturvårds-om
område m.m i 1964:822,regleras naturvårdslagen försom
vattendrag och/eller dess omgivningar.

Beslut skydd för fornminnen enligt kulturminnes-om m.m
1988:950,lagen beslut så kallat vattenskyddsområdeom

miljöenligt 19 kap vattenlagen eller beslut så kallatom
Skyddsområde enligt miljöskyddslagen 1969:28

Beslut riksdag eller myndighet energipolitiska riktlinjerav om
m.m.

Kommunala och regionala naturvårdsprogram 0.d.

Avtal, med kraftbolag.t.ex

1.2 Syfte, frågeställningar, metod och

utgångspunkter

Denna ska behandla olika instrument kan ifrågakommarapport som
för skydda vattendrag eller ändrade vattenkraftsföretag.att mot nya
Skillnader likheteroch ska belysas. Tyngdpunkten ligger på beslut

riksintresse enligt NRL, planer enligt PBL och vissaom av
områdesskydden i naturvårdslagen, nämligen nationalpark,

och naturvårdsområde.naturreservat

Rapporten ska utgöra underlag för Vattendragsutredningen.

Vid behandlingen de olika instrumenten främstär följande frågorav
intressanta.
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De rättsliga förutsättningarna för besluta respektiveatt om
instrument utreds: Vilka mark- och vattenområden fårtyper av
omfattas Kan alla vattenkraftsföretag hindras. Skatyper av
ersättning betalas från det allmänna till dem hindras från attsom
utföra vattenkraftsföretag.ett

Proceduren för beslut visst skydd behandlas i korthet: Vilkenom
eller vilka myndigheter fattar beslut skydd. Vilket förfarandeom
tillämpas

Den viktigaste frågan vilkaär de rättsliga konsekvenserna blir om
det eller andra instrumentet används, framför allt videna en
eventuell efterföljande prövning vattenkraftsföretag enligtav
vattenlagen.

Vidare redovisas i vad mån den lagstiftning reglerar respektivesom
instrument medger undantag för vattenkraftsföretag, generellt eller
efter dispens i enskilt fall. En närliggande fråga också tassom upp
är förutsättningarna för i efterhand ändra beslut skydd föratt ett om

vattendrag och/eller dess omgivningar.ett

Redogörelser och analyser bygger främst lagtextpå och förarbeten.
Några domar och beslut redovisas, främst i syfte belysa ochatt
exemplifiera hur lagstiftningen tillämpas.

Rapporten från följandeutgår förutsättningar:

Med vattendrag alla sådana kan byggas för utvinningutavses som
vattenkraft. Det innebär såväl redan hårt exploateradeav att som

orörda och relativt orörda vattendrag omfattas.

Syftet med skyddet ska primärt hindra eller begränsaattvara
vattenkraftsföretag Till vattenkraftsföretag hänförs här uppförande
och ändring dammar, kraftverk och liknande anläggningar,av
liksom vattenöverledning och vattenreglering för kraftändamål.
Reglerna omprövning befintliga vattenkraftsföretag behandlasom av
däremot inte.
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Är vattenkraftsföretag2

markanvändning""pågående

PBL,NRL,marklagstiftningen natur-ochplan-främstInom
markägareinnebärprinciprättslig attfinnsm.mvårdslagen somen
"pågåendeersättningtillhar rättnyttjanderättshavareoch andra om

delberördinomförsvårasmarkanvändning avsevärt enav
visssamband med1972, isvenski rättinfördesPrincipenfastighet".

riksplaneringen.fysiskatill denanknytninghadelagstiftning som

Antingenlagstiftningen.ipå två sättuttrycktillkommerPrincipen
naturvårdslagen,26 §ersättningsregel sesärskild t.exfinns en

innebärafåraldrigrestriktionemakravenregeleller attanger en
berördinommarkanvändningpågåendeförsvarandeavsevärtett av
i NRLhushållningsbestämmelsemagällerfastighet.1 Bl.adel av en
hindraintemarkanvändning".2 gårDet attt.ex"pågåendeinte mot

inskrivaälvikraftutvinning att"pågående"begränsaeller genomen
tillföreskrifter etthellerinte6 § NRL,3 kapidenna genom

naturvårdslagen.19 §naturvårdsområde

markanvändningpågående storprincipenharGenerellt sett om
bristengrundutebli påskyddmåsteOftabetydelse.praktisk ett av

allmänna.dethosekonomiskapå resurser

fallflestaallrai dedockvattenkraftsföretag ärändradeellerNya
markanvändning.pågåendeinteändrad

utföras. Detskavattenkraftsföretagfallethelt klartSå nyttär ettom
förarbetenaenligtvilkanäringsfång,heltdå fråga nyttär ettom

markanvändningåändradalltid är

grundlagsfästasska1 ersättningsprincipenföreslagitharrättighetskommittén attFri- och
SOU 1993:40.

2 och96.141985/1363,Prop s
108.1972:1,Ds C s
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Om det finns kraftanläggning sedan tidigare och företagaren villen
ändra denna i syfte utvinna ytterligare kraft,att så torde det alltid

Åtgärdenfråga ändrad markanvändning. krävervara nämligenom
tillstånd enligt 4 kap 1 § vattenlagen. Departementschefen attanser

"ett förfarande är generellt tillståndsplikt kanom utgå frånman
det innebär ändring iatt pågående markanvändning och såledesatt
ersättning inte ska utgä".4

En situation är när vattenkraftsföretag redanett har tillståndannan
enligt vattenlagen, inteännu har påbörjats vattenlagen hindrarmen
inte vattenföretagarenatt vissväntar tid med utnyttja tillståndet.5att
Formellt finns inga hinder områdesskydd bildasmot att t.ex ett
enligt naturvårdslagen under denna tid. Frågan dåär tillståndetom
enligt vattenlagen innebäri sig vattenkraftsföretaget pågåendeatt är
markanvändning.

Frågan i förarbetena till 1972tas års lagstiftning fysiskupp om
riksplanering då ersättningsprincipen först reglerades i svenskm.m,
rätt. Utredningen skrev följande:

"Om någon fastställd detaljplan eller särskilt tillståndgenom
myndighet, byggnadslov eller tillståndt.ex enligt NVL tillav

grustäkt, får rätt ändra markanvändningenatt sedanmen
hindras därifrån föreskrifter enligt NVL ellergenom
bestämmelser i generalplan, innan han hunnit utnyttja
möjligheten, bör han kunna få ersättning härför".5

Departementschefen, utgår från utredningens ståndpunkt,som
skriver hanatt

"delar denna uppfattning såvitt angår detaljplanebestäm-
melser, byggnadslov och tillstånd enligt naturvårdslagen"
kursiverat här.7

4 Prop 1972:111,bilaga 334.s
Jfr kap13 47 § 2 och 15kap2st § vattenlagen tidsgrânsför utförande arbetenom av somhör till vattenföretag.

5 Ds C1972:1,s108
7 Prop 1972:111,bilaga 334.s
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departementschefenuttalandehar tolkat dettaWesterlund ensomav
ochtillståndenuppräknadede0rd endastavgränsning, med andra att

markanvändning,pågåendeåtgärdeninnebär ärplanbesluten i sig att
dennainte harvattenlagen,enligttillstånd,andra t.exattmen

tolkning,kategorisksårättsverkanÅ ifrågasätterDelinabsoluta en
vattenlagenenligttillståndgällerdetnärt.ex

ochnaturvårdslagen1987 i PBL,modifieradesErsättningsprincipen
gällerinte vaddockavseenden,i vissamarklagstiftningannan

intressevisst ärmarkanvändning". Av att"pågåendebegreppet
tillhänvisningdirektmedbeskriver gällande rätt,bostadsutskottet

"tillstånd"deutskottet1972. Bl.apropositionenfrämst ser
i detnaturvårdslagenenligttillståndochbyggnadslov angessom

"exempel".1°departementschefenuttalandetciterade somavovan
och det äri frågandiskussionhelstdock ingenförsDet somsom

för gällande rätt.redogörelseendastsagt en

gällandetolkningWesterlundssammanfattningsvis,Vi att avanser,
iuttalandettillhänsynmedfrämstrimligaste,denärrätt

fråndirektDepartementschefen utgår1972.propositionen
avgränsarhansannoliktmycketuttalande. Det är attutredningens

jfruttalandeutredningensförtydligartillstånd, ellerkretsen av
"exempel",inteangår". Det"såvitt attutcitatet varaserovan:

kan läggasdettaTill att1987 skriver.bostadsutskottetsåsom
naturvärdenskyddaenbartsyfteharnaturvårdslagen attannatett --

därsituationerfinnsgenerelltdet,vattenlagen sett,attän samtt.ex
enligtefterhandikravdrabbaskantillståndshavare annanaven

möjligtersättning. Det år atttillhan har rätt t.exmiljölag utan att
vattenföretag harmiljöskyddslagen ävenstödmedingripa omav

8 undersökningmarkanvändning,EnpågåendeochNaturvårdWesterlund av
2251980,ersättningsregler,naturvårdslagens s

markanvändning, Svensk9 IpågåendeochNaturvårdWesterlund:Anmälan SDelin L, av
Sölvbackautbyggnadfallhadei såpåtalaDelin122.SomJuristtidning 1981, avs tillmedhänsynrimligtvaritdettadockförutsatthindras,kunnat attströmmar
Naturvårdslagen,Jonzon-Delin-Bengtsson,lnaturvårdslagen,enligt 3 § st.avvägningen a

propositionenideendastnämnsJonna-Delin, 206citeras1988kommentar,En s
kvaliñcerande.i sigtillståndenuppräknade1972:111 som

1° 145.was/sm,BoU s
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tillhar då ingentillståndshavaren rätttillstånd enligt vattenlagen och
ersättning.

frågadetdär ärsituation, tolkningDen enda denna accepteras,om
medi sambandmarkanvändningpågående vatten-om

enligttillståndettagitföretagare harkraftsutbyggnad, är om en
praktikeninletts Iarbeteni anspråk,vattenlagen att o.s.v.genom

myndigheter beslutarovanligtmyckettorde det dock att omvara
Lagstiftningen hindrarsituation.sådanför vattendrag iskydd ett en

påfall, kraveni mångabevarandebeslutockså sådantett genom
3främst §seenskilda intressenochtill motstående allmännahänsyn

naturvårdslagen.

i ställetdettolkning inteOm vår attutanaccepteras, anses en
markanvändning, tillkommersåpågåendei sig innebärvattendom ett

i detsvårbedömt"aktuell". kanDettaåtgärden måstekrav: varavara
1972,propositionenvägledningen idenenskilda fallet. Dock attges

förutsättningar.enskilde markägarensfrån deninte ska utgåman
framstårobjektiva synpunkterfråndet"Avgörande bör somomvara

till stånd,ändringen kommerden tillåtnaaktuellt oavsettatt om
tillståndet ellerutnyttjasjälv tänkerfastighetsägaren attavser

det".11utnyttjakommertill någonfastighetenöverlåta attannan som

enbartskyddfrånframställningen utgårfortsatta motI den att ett
bl.ainnebärmarkanvändning. Detändradvattenkraftsutbyggnad är
hus-NRL:saktualiseras ochersättning inte attatt

tillämpliga.hållningsbestämmelser är

markanvändningi pågåendeintrångibland frågadetDäremot är om
restriktionerandravattenkraftsföretag, ävenskyddetutöver motom,

bildas, därsituationen näraktuella. Så kan naturreservatär vara
hindras. Det ärskogsavverkning skavattenkraftsföretagförutom t.ex

imarkanvändning lösesfrågorvanligt olika etti praktiken att om
fortsattasituation i dendennaDärför beaktas ävensammanhang.

framställningen.

11 bilaga 335.1972:11,Prop s
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3 Den fysiska planeringens
funktion i det mark- och

miljorattsliga lagsystemet

3.1 Avsnittets syfte

Detta avsnitt behandlar den fysiska planeringens funktion i det mark-
och miljörättsliga lagsystemet. Från denna utgångspunkt diskuteras
vissa de instrument ska analyseras i denna bl.aav rapport,som
planer enligt PBL Dessa instrument behandlas, sådana,som mer.
utförligt i andra avsnitt nedan.

3.2 Lagsystemets struktur

Det miljörättsliga lagsystemet iär många situationer överlappande;
d.v.s flera författningar gäller samtidigt för viss verksamhet,en en
viss situation T.ex finns olika rättsliga instrument försagtm.m. som

skydda vattendragatt utbyggnad vattenkraft. Dessamot av
instrument regleras delvis i olika lagar.

Inom det omfattande lagsystemet har den fysiska planeringen, och de
regler denna, central funktion. Planeringenstyr påverkarsom en
och, till viss del, rättsligt framtida bedömningarstyr t.exav
vattenkraftsutbyggnad respektive bevarandeåtgärder. NRL och PBL,

är den främsta planlagstiftningen, "griper in mark- ochsom annan
miljölagstiftning. Detta kan åskådliggöras med följande figur:
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l32 kap NRLochiHushållningsbestämmelsema

PK
Översiktsplan Detaljplan

-- - -
Områdes-Regionplan
bestämmelser

vattenlagenenligtTillståndsprövnmg
1författningeller anåes1somannan

miljöskyd slagen2 NRL,§ t.ex
väglagen.er

naturvårdslaBeslut enligt t.exomen
sområdenaturvårochnaturreservat

fungeraNRLihushållningsbestämmelsemaskai figurenvisasSom
nåsyftemedgrundregler attslags enett gemensammasom

naturresurser.med landetshushållninglångsiktigt god

enskilda,direktaldrigdockriktasHushållningsbestämmelsema mot
beslutfattarmyndigheterärAdressatemakrafttöretag. omsomt.ex

främstärenden,enskildaibeslutarochPBLenligtplaner som
vattenlagen.bl.avissa lagar,tillstånd enligt

inte ärNRL som4 kapenligttillståndsprövningfrånBortsett
vid beslutsåledesdetvattenkraftsutbyggnad, ärgälleraktuellt vad

hushållningsbestämmelsemaNRLandra lagar änenligt som
andraverkar"NRLibland såuttryckstillämpas. Detta att genom

lagar".

12 Jfrlkap1§och2hpl§NRL.
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3.3 Grundläggande och särskilda hushållnings-
bestämmelser

2I kap NRL regleras de grundläggande hushållningsbestämmel-
Reglerna kan företrädasägas olika intressen, bl.a naturvårdsema.

6 §, friluftsliv 6 §, rennäring 5 §, vattenkraftsutbyggnad och
energiproduktion 8 §.annan

Enligt 2 kap 5-9 §§ vissaär områden "riksintresse". Bl.a kan ettav
vattendrag riksintresse för naturvård och/eller energi-vara av
produktion. Områden riksintresse åtnjuter normalt starkareettav
skydd övrigaän områden 2regleras i kap NRL. Områdensom av
riksintresse dockär inte geografiskt bestämda i lagen. Den egentliga
bedömningen frågan riksintresse sker rättsligt vidsettav om
tillämpningen enskilda ärenden.av

3I kap NRL regleras de särskilda hushållningsbestämmelsema. 2-6
§§ geografiskt bestämda områden samtliga äranger som av
riksintresse på grund eller kulturmiljövärdena. Mestnatur-av
intressant här 3 6kap §är NRL vissa vattenområden ochsom anger

riksintresse.vattendrag av

Varken de grundläggande eller de särskilda hushållningsbestäm-
melsema riktas "pågående markanvändning".14 De får såledesmot
betydelse endast för helt vattenkraftsföretag och för utbyggnadnya

befintliga kraftanläggningar.av

13 Senedanavsnitt4.3.
14 Prop l985/86:3, 14och96.s
15 Jfr avsnitt2.ovan
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hushållningsbestämmelsernaGenomförandet3.4 av

planläggning enligt PBLmed

tillämpashushållningsbestämmelsema3.2avsnitt visarFiguren i att
mellan deskillnaderflerafinnsenligt PBL. Detplanläggningvid

ochdetaljplanregionplan,översiktsplan,planformema:olika
detaljplanendastskillnadområdesbestämmelser. viktig ärEn att

förstbehandlasrättsverkan. Härmedförområdesbestämmelseroch
regionplan.översiktsplan och

redovisas.kommuneninomriksintressenÖversiktsplaner skaI
2i kaphållna reglernautifrån de allmäntkommunen,kanDärutöver

ochutnyttjande-PBL, visa huri 2 kaphänsynsreglernaochNRL
ochmark-olikainombeaktasbörbevarandeintressen

vattenområden.

Översiktsplanen vid plan-beslutsunderlagfungerar t.exettsom
videnligt PBL,områdesbestämmelserellerdetalj-läggning med

bevarandebeslutoch videnligt vattenlagentillståndsprövning avom
linjer.streckadejfr figuren,naturvårdslagenenligtområden

harvattenlagenenligtvattenkraftsföretagprövningenVid m.mav
flera sätt.betydelse påöversiktsplanen

företagetdomstolen bedömeri underlaget näringår planenDels om
planeringssynpunkter".17från allmännahinder"möter

hushållningsbe-grundläggandedepreciseraplanenDels kan
förhållanden.lokalatillmed hänsynenligt NRLstämmelserna

övrigt enligtitillåtlighetsprövningenunderlag vidplanenDels utgör
huruvida företaget ärbedömningenvidvattenlagen,3 kap t.ex

3 4kaptillåtligt enligtsamhällsekonomiskt

16 här.intedetaljplan,genomförandeför tasinstrumentFastighetsplan, är uppett avsom
17 vattenlagen.§3 kap l
18 vattenlagen.enligt 3 kap l §skatillämpasHushållningsbeståmmelsema
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En översiktsplan kan på dessa fåsätt praktisk betydelse. Liksomstor
beslutsunderlag måste planenannat beaktas och sedan 1993 är

vattendomstolar och andra prövningsmyndigheter skyldiga att
redovisa i beslutet hur vattenkraftsföretag går förena medattm.m
översiktsplanen och eventuell regionplan.19en

Huruvida översiktsplan i enskilt ärende är starktetten ett
beslutsunderlag eller inte, beror på planen både aktuellär ochom
informativ, liksom vilket beslutsunderlag föreligger. l kapannat som
3 § PBL kräver planen ska aktuell,att det är rättsligtvara men
omöjligt ingripa kommunatt inte följermot kravet. Ien som
praktiken varierar ambitionsnivån mycket mellan olika kommuner
när det gäller översiktsplanernas innehåll, precision och aktualitet.

Exempel: Rättsfallet 1989NJA 581 gäller tillåtlig-s
hetsprövning enligt vattenlagen minikraftverk i orördettav en
vattensträcka Sösjön, belägen i vildmarksområde.ett

Det vattenkraftsföretaget berörda området enligt denav var
icke bindande kommunÖversikten2° "skogsområde nedanförett
fjällregionen riksintresse för det rörliga friluftslivet".av
Kommunöversikten även rennäringens intresseattangav
skulle beaktas vid bygglovsprövning. Vidare framgick av en
markdispositionsplan skogsbruk inom området skulleatt
bibehållas hänsyn till friluftslivets intressen.tasmen

I vattenmálet anförde kommunen "området kring Sösjönatt
enligt gällande kommunöversikt brukas föravsett attvar
turism och rörligt friluftsliv, vilken näring förutsatte ännuatt
orörda vattendragen med tillgång till fiske bevarades".22

"ÄvenHD skriver, 3vad gäller lkap § vattenlagen: om
angivna planer och visst beslutsunderlag, vår anmannat

5 förordningen§ tillämpning NRL.om av
20 Kommunöversiktkan isägas huvudsak dagensöversiktsplan.motsvara
21 NJA 1989 581, 593.pås s
22 A 582.påa, s
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kanbedömningen,förbetydelsemåste tillmätas stor
ochkaraktärenhandenvidutredningen inte attanses ge

skulleolägenhetochomfattningen den skada upp-somav
föreliggerföretagethinderföretagetkomma gör motattav

VL".23enligt 3 kap 1 §

dengrundpåminikraftverkethindradesDäremot sam-av
vattenlagen:3 4 §i kaptillåtlighetsregelnhällsekonomiska

ris-olägenheterochinte de skadorövervägdenyttan som
inteframgårnaturvård. Detfriluftsliv ochförkerades, bl.a av

nämndavid deHD läggervilken viktdomskälen som
beslutsunderlag.kommunala planerna som

översikts-påframhållassammanhang skaI detta även att synen
PBL.utskottsbehandlingenförändrades underfunktionplaners av

31till kapi lagtextenändringaroch deuttalandenBostadsutskottets
denskulle hainteÖversiktsplanermedförde1 § PBL§ och 4 kap att
vidpraktiken hadeikommunöversikternaställningstarka som

ickekommunöversikter1987 ävenförerättstillämpningen var
beslutsunderlag.25bindande

utnyttjandetfrågor ettRegionplaner kan t.exantas avomom
ochutredasfrågor behöveroch dessaflera kommunervattendrag rör

sådanaplaneringöversiktligsamordnadfinns behovdet avavom
Även beslutsunderlag,icke-bindande0mråden.26 regionplaner är

vattendomstol.prövning ividt.ex en

områdesbestämmelser.detaljplan ellerkan ävenKommunen anta
hushållningsbestämmelserNRL:splanläggning ocksåSådan styrs av

23 Aa,pås593.
24 Aa,pås594f.
25 hadei praktikenkommunöversiktervissaUtskottetansågBoU 1986/87:1, 28. atts

detaljeratgrundrättstillåmpningen,påvid ettintill bindandeplanernästfungerat avsom
368.ochNJA 19791978 261NJAformuleringarsestarktstyrandeinnehålloch t.ex ss

roll,ñckÖversiktsplaner, derisk förfannsenligt utskottetDet att av ensammaomen
regeringsformen.kapstred 8normgivningdomstolskullekunna motsomsessomen

enligt utskottet.undvikas,lagprövningskulleför sådanRisken en
25 7kap1§PBL.
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Översiktsplanenliksom 2 kap PBL. beslutsunderlagutgör vidav
planläggningen.

Till skillnad från Översiktsplaner har detaljplaner och områdes-
bestämmelser rättsligt bindande verkan jfr figuren i 3.2,avsnitt

Åtgärderheldragen linje. får inte vidtas i strid planföre-mot
skrifterna bestämmelserna. Det innebär bl.a vattendomszolatt en
inte kan tillåta anläggning för utbyggnad vattenkraft planenen av om

området ska användas påatt Planföreskrifternasätt.anger annat
bestämmelserna kan också innebära länsstyrelse elleratt en
kommun hindras från skydda vattendragatt ett mot
vattenkraftsföretag bilda elleratt naturreservat natur-genom
vårdsområde enligt naturvårdslagen, nämligen planenom
bestämmelserna kraftanläggningar får byggas iatt Cetanger
aktuella området.

Dock innebär detaljplaner eller områdesbestämmelser aldrig att
vattenlagens eller andra lagars kravregler sätts spel. Detta kmur
uttryckas så planen bestämmelserna frånstyrandeatt är intemen
tillstyrande ifr 3 2kap § 1 vattenlagen: "vattenföretagt.ex fårst

Äveninte strida detaljplan eller områdesbestämmelser".mot en om
vattendrag enligt planföreskrifterna bestämmelsernaett får

bebyggas med damm, måste företaget tillåtligt enligtt.ex en vara
samtliga regler i 3 kap vattenlagen.

Exempel: 1977I NJA 768 område fårett avsatts var
vägbygge i stadsplan byggnadslagen. Planen tillät fyllningen

vattenområde. HD konstaterade företaget visserligenett attav
planenligt, "allmänna intressen skulle i avsevärd månvar men

förnärmas". Företaget därför otillåtligt 2enligt l2§kapvar
1 1918 vattenlag.års Principiellt rättsläget detsammaär ist
1983 års vattenlag 3 3kap § 1 st.

27 NJA 1977 768, på 785. Jfr l981/82:l30, 412s s prop s
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3.5 Genomförandet hushållningsbestämmelsernaav
vid beslut i enskilda ärenden

Enligt figuren ska hushållningsbestämmelserna tillämpas direkt vid
tillämpning enskilda ärenden, vid prövningt.exav vatten-av
kraftsföretag enligt vattenlagen och vid beslut skydd för ettom
vattendrag områdesskydd enligt naturvårdslagen. Dettagenom
framgår även lagstiftningen. 3Bl.a kräver kap l 2§av vatten-p
lagen: "Vid tillståndsprövningen vattenföretag skall lagenettav
1987:12 hushållning tillämpas." Motsvarandenaturresurserom av
regeltyp finns 3i § naturvårdslagen.

l förhållande till Översiktsplaner enligt PBL betyder detta att
hushållningsbestämmelserna självständigaär vid prövningen. En
vattendomstol ska alltid beakta översiktsplan besluts-etten som
underlag, planen inte besked, måste domstolen ändåmen om ger
tillämpa hushållningsbestämmelsema, med hjälp vad ochparternaav
andra fört in beslutsunderlag i ärendet.som

Situationen i principär densamma kommunen i översiktsplanenom
klart redovisar hur vattendrag bör utnyttjas eller skyddas,ett men
domstolen finner, med hänsyn till beslutsunderlag,annat att
hushållningsbestämmelserna bör tolkas på Ensätt. sådanannat
situation kan bl.a uppkomma planen inte reviderats underom en
längre tid, eller länsstyrelsen i granskningsyttrandet till planenom

Överredovisat uppfattning än kommunen. huvud tageten annan
gäller allt beslutsunderlag beaktas, miljökon-att t.ex
sekvensbeskrivningar och utredningar området, gjordaom av
sökanden, miljöorganisationer eller andra. Om det finns skillnader i
informationen, har inte översiktsplanen något formellt företräde
framför beslutsunderlag.annat

Rättsläget är annorlunda när det gäller detaljplaner och områdes-
bestämmelser. Dessa är rättsligt bindande på det visätt som
redovisade i förra avsnittet.
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bedömningen enligt3.6 Närmare om

hushållningsbestämmelsema

3.2 framgår3.2 3.5 figuren i avsnittavsnitten bl.aAv att-
2 3 övergripandei och kap NRL harhushållningsbestämmelsema en

miljörättsliga lagsystemet. Bestämmelsernafunktion i mark- ochdet
skyddgäller beslutaktualiseras i olika myndighetsbeslut. När det om

planbeslut enligtfrämst i samband medfor vattendrag tillämpas de
enligt naturvårdslagen.PBL och beslut områdesskyddom

beroendeblir olikahushållningsbestämmelsemaBedömningen enligt
indelning iVi häri enskilda fallet.på förutsättningarna det gör en

följande typfall:

hari avseende,inte riksintresse någotVattendraget är mena av
villoch/eller länsstyrelsenändå sådana värden kommunenatt

i2 2 § etttill kap NRLdet, bl.a med hänsynbevara stort
särskilt3 ekologiskt2 § NRLhuvudsak område, kaporört

frånvärde2 6 § områdeområde kap NRLkänsligt eller av
medkulturmiljövård ellerellerallmän synpunkt för natur-

friluftslivet.tillhänsyn

vattendraget. Menskydd förför beslutDessa regler stöd omger om
anläggningar för"särskilt lämpligt församtidigtvattendraget är

avvägning2 8 ska göras,enligt kap § NRLenergiproduktion" en
skamöjligt"regel "så långtenligteftersom vattendraget samma

kraftutvinning.påtagligt försvårarskyddas åtgärdermot ensom

förskönsutrymme2 innehåller avsevärtReglerna i kap NRL ett
förarbetenocholika intressen, lagtextavvägning mellan germen

meningeffekter i vid skaSamhällsekonomiskavägledning..viss
företagseko-i månsysselsättningen, liksom någonbl.abeaktas,

effekter.nomiska

avvägningsregelnidirektiv i allmännadenfinns generellaDessutom
framför enskildaprincipprioriteras iintressen2 1 Allmännakap

28 l985/86:3, 155.Prop s
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intressen. Vidare ska kombinerat utnyttjande övervägas, detta kan
leda till skyddet t.ex i föreskrifter tillatt naturvårdsområde inteett
hindrar viss begränsad utbyggnad vattenkraft. Målet medav
avvägningen enligt 2 kap 1 § "godär hushållning" meden

Dettanaturresursema. begrepp oprecistär och kan enligt
förarbetena innebära område bör bevaras,att ocksåett att ettmen
område bör exploateras. Dock ska perspektivet i avvägningen vara
långsiktigt.

b Vattendraget är riksintresse för naturvård enligt 2 kapav m.m
6 § men inte riksintresse för energiproduktion eller enligtav
3 kap 2 5 § 6eller

Om vattendrag riksintresseär dessaett bevarandeskäl, finnssåav av
starkt stöd i lagen för den kommunett eller länsstyrelse villsom

förstärka skyddet, i plan eller Attt.ex vattendragnaturreservat. ett
riksintresseär för naturvård dockutgör ingen garanti förav attm.m

vattendraget skyddas all vattenkraftsutbyggnad. Tvärtom finnsmot
flera svagheter i NRL:s regler riksintressen. Dessa bristerom
behandlas längre fram.

Vattendraget riksintresseär för energiproduktion 2enligtc av
8kap § men inte för naturvård m.m.

Ett sådant vattendrag kan skyddas endast marginellt. Försvårandet
för kraftutvinningen får aldrig bli "påtagligt" 2 8kap §.

d Vattendraget riksintresseär för såväl naturvård enligtav m.m
2 kap 6 § energiproduktion 2enligt 8kapsom

Det mycket fri avvägning ska 2enligt 10göras kap § 1en st,som
där "företräde det eller de ändamål på lämpligaste sättges som

29 Målet god hushållning finns ävenuttryckt i 1kap Dep1 ch skriver medanledningav
dennaregelbl.a avvägningatt måstegörasmellan sidanå intresset bevaraen attena av

för framtidennaturresurser ochå andrasidanvärdet i anspråk;att taav enresurs a a, s
151.

30 Enligt depch ligger det i sakens långsiktigabehovskallnaturatt tyngd;storgesen a a,
154.Jfr lagtexteni kapl l §NRL.s

31 Seavsnitt4.2.1 och4.3 dessasvagheter.om
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eller denmarken,hushållning medlångsiktigfrämjar vattenen
långsiktigt. AllmännaPerspektivet skai övrigt".fysiska miljön vara

ochskyddKombinationenenskilda.framförprioriterasintressen av
övervägas.utvinning ska

skullevattendragföreträdetotalförsvaretharDock ett vara avom
iingårkraftanläggningför utbyggnadriksintresse somav

totalförsvaret.

3enligt kapnaturvårdförriksintresseVattendraget är m.mave
82enligt kapenergiproduktion6 för§ ocht.ex

Även 3enligtskyddet2 10 Häri kapreglerassitationdenna tar
10 § jfr2enligt kapskaavvägning görasdenkap över; annarssom

3 kap.undervattendragetinden fördegjortriksdagen närvid d har

21 §3 ärundantagsregeln i kap stsituationspeciell är närEn
utvecklingenidelexploatering utgörtillämplig, såsom när aven
hushållningsbe-falli sådanaSannolikt skanäringsliv.lokalt

iutförligtbehandlasSituationernatillämpas.i 2 kapstämmelsema
4.2.1.avsnitt

sambandirollerkommunernasoch3.7 Statens

planeringfysiskmed

PBLochenligt NRLrolleroch kommunersRegleringen statensav
Ansvaretsamverkan.pådels kravansvarsuppdelning,delsinnebär

vattendragvilkaframgällerdetförfarandet näroch somatt ta m.m
tillämpningförordningeniviss deltillreglerasriksintresseär omav

medhushållning1987:l2 naturresurserlagen m.m.omav
NRL.tillämpningförordningen avom

6i kanvattendragen3 kap NRL,enligtRiksintresseområden t.ex
riksdagen.endast bestämmas av

32 NRL;kap §enligt 2 1densammadepchskaenligt propAwägningen somvara
781985/863, s

33 totalförsvaret.ikaningåanläggningarolika slagMycket av
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Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har rättsligtett ansvar
för bedömningen enligt 2 kap 6 § NRL vilka vattendrag börav som

riksintresse för naturvård och friluftslivses respektivesom
kulturmiljövård."

Innan vattendrag,t.ex eventuelltett dessäven omgivningar, för-
klaras riksintresse 3 kap NRL eller bedöms riksintressesom som
enligt 2 kap 6 § NRL, görs inventerings- och analysarbeteett där
olika statliga myndigheter och kommuner samverkar. Ett allmänt

för hushållningsfrågorna läggs på centrala förvaltnings-ansvar
myndigheter och länsstyrelserna. En länsstyrelse ska underrätta
Boverket och Naturvårdsverket respektive Riksantikvarieämbetet

länsstyrelsen finner ytterligare vattendrag böratt ettom anges som
riksintresse enligt 2 kap 6 § NRL.

Planläggning enligt PBL är främst kommunalt Detett äransvar.
kommunen initierarupprättar, samråd, utställer och slutligensom

plan. Ansvaretantar för regionplanering vilar påen ett
regionplaneorgan ofta befintligt kommunalförbund.37ett

Statens inflytande under själva planarbetet ska tillgodoses attgenom
länsstyrelsen dels samråder med kommunen, dels granskar planen
och granskningsyttrande, fogas tillett planen.avger som

Enligt huvudregeln det dockär kommunen i sista hand avgörsom
innehållet i plan. Det innebär kommunen i planen kant.ex atten

viss plats ska bebyggas medatt anläggning för vattenkraftange en
även länsstyrelsen bevarandevärdenatt överväger. Omväntom anser
kan kommunen vilja bevara vattendrag från utbyggnad, och iett
planen markanvändning, länsstyrelsenange trots attannan attanser

utbyggnad bör ske.en

34 2 § förordningen tillämpning NRL.om av
35 förordningenl § tillämpning NRL.om av
36 4 § förordningen tillämpning NRL.om av
37 Senärmare kap7 PBL.
38 Planerkandocköverklagas vissaförutsättningarär uppfyllda.om
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12i kapundantagfinns vissaplanmonopol""kommunaladettaFrån
detaljplannämligen pröva"skall" inte fårLänsstyrelsenPBL. en

uppfyllda.förutsättningar ärvissaområdesbestämmelsereller om

riksin-striderkommunala planenden mot ettViktigast här är om
vill byggakommunensituationNRL. sådan ärenligt En atttresse

bedöms6 eller3 § NRL,i kapreglerasvattendrag somut ett som
situationenomvända6 § NRL. Den2 kapenligtriksintressevara av

förvattendragvidområdeplan över ettkommunenär ettantaratt en
kraftanläggningardärmedochbostäder,ändamål, attt.exannat

82 kapenligtriksintressevattendraget ärOmskulle hindras där. av
detlänsstyrelsen prövaskaenergiproduktion, så§ NRL för

såledesreglerar1 §12 PBLkap statensplanbeslutet.kommunala
ochkommunriksintressen närhävdaskyldighet,möjlighet, och att

inte är överens.stat

tillämplig1 § PBLi 12 kap är ettprövningsgrundEn omannan
behovfinnsoch det attflera kommunervattendrag flyter avgenom

vattendragenutnyttjandeolika kommunernassamordna de av

Översiktsplaner detHär ärmyndighet.statligaldrig prövaskan av
länsstyrelsensDock skafullständigt.planmonopoletkommunala

därmedochi planenredovisas t.exgranskningsyttrande enser
vattendraghurmeningardeladedet råder ettvattendomstol omom

utnyttjas.bör

vattendrag,utnyttjandetomfattar ettregionplan,En t.ex avsom
huruvidafrågangällervadendastregeringen,"får" prövas menav

riksintressenütillgodoserplanen

ingripa ikan12 1 § PBLenligt kapplanprövningen statenUtöver en
passiva. Ettärnämligen kommunernärsituationer,typannan av

fall ärvattendrag,plan för annatsaknas ettexempel detär ettatt en
bevarandebehovtillmed hänsyninaktuellfinns ärden planatt som

39 PBL.12kap 1 § 1
40 kap § 2 PBL.12 1
41 kaps § PBL.12
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Regeringen får enligt 12 6kap § föreläggam.m. kommun atten
ändra elleranta, upphäva plan planföreläggande och i sista handen

själv planlägga området på kommunens bekostnad 12 kap 7 §, men
bara när det gäller detaljplaner och omrâdesbestämmelserå och
endast riksintresse behöverett tillgodoses ellerom frågan rörom
användningen område t.exett vattendrag fleraav ett angårsom
kommuner och behöver samordnas. I praktiken detär mycket säll-

med planförelägganden.synt

Det viktigtär framhålla statligaatt myndigheter inteatt har någon
laglig föreläggarätt kommunatt ändra eller upphävaatt anta,en en
översiktsplan. Det "krav" finns i l kap 3 § PBL "Varjesom -
kommun skall ha aktuell översiktsplan" kan således inte rättsligten -
genomdrivas passiv kommun.mot Det finns med andra orden en
risk för vissa kommuner kommeratt ha Översiktsplaner inteatt som
redovisar den aktuella uppfattningen hur visst vattendrag börettom
utnyttjas.

42 Når detgäller regionplanerfinns ingenregel plantörelâggande,däremotkanom
regeringen initiativetta förordna deberördaatt kommunernaatt skabildagenom om ett
särskiltregionplaneförbundsom år regionplaneorgan,7 kapett § PBL,1 dock inte omberördakommunermera allmäntmotsättersig det", 7 kap2 § PBL.

43 Enligt 17kap2 § 1 PBL skullevarjest kommunhaantagit översiktsplanföre den 1enjuli 1990.Vid dennatidpunkthadeungefärhälften landetskommunerantagit sådanav enplan.
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4 Instrumenten

syfteAvsnittets4.1

dettaroll iplaneringensfysiskadenochi lagsystemetStrukturen
olikaför de4 redogörsavsnittIavsnittbehandlades isystem

instrumentensdiskuterassig. Främstför"instrumenten" var
behandlades iintefrågordessai den månoch,tillämpningsområde

enligttillåtlighetsprövningvidkonsekvensernaavsnitt en
vattenlagen.

NRL3 kap4.2

NRL6 §3 kapriksintresseVattendrag4.2.1 av -

riksdagen reglerasskavattendragvilkabeslutakanEndast somom
grundpåriksintresseVattendragen är6 § NRL.3 kapunder avav

propositionenNRL. Il § 13kulturvärden" kapoch"natur-deras
framhålls de

frilufts-ochkulturminnesvårds-naturvårds-,"mycket stora
älvsträckoroch samtberörda älvarutefterfinnsintressen som

haroutbyggda vattensystemvärdenbetydandede som. .44rennäringen"ochfisketintressen,andraförockså t.ex.

kanoprecist,Även äri lagtextenriksintresse manbegreppetom
bevaran-högamycketharvattendragdessafrånutgåsåledes att
i landet.slagdettavattendragandramedjämförtdevärden av

NRL.3 1 §kaphelhet"sinriksintresseVattendragen är av

änvägaharbevarandevärdet tyngreansettsVidare kan anta attman
olikamellanavvägningDenenergiproduktion.intresset av
10 §2 kapenligtska göraiblandmyndigheterriksintressen som

44 1985/1363, 90.Prop s
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vidNRL prövning principenskilda ärenden, har riksdagen iav
genomfört kap.3områden riksintressen enligtnär anges som

Vattendragen geografiskt i teknikbestämda lagtexten. Denna harär
inte det gäller övriga lagreglerade instrumenten.använts när de

inbegriper inteFörsta stycket omfattar "vattenområden", barasom
källflödenflöhuvudflödet, bi- Skälet till dessaäven och ävenutan att

ska omfattas bestämmelsen enligt departementschefenär attav
inriktningen "att skydda berörda vattenområdenmåste vara som
sammanhängande system".47ekologiska och hydrologiska

Andra stycket omfattar däremot endast de angivna älvsträckorna,
således huvudflödena inte bi- källflöden. Syftet såledesoch ärmen
inte ekologiska hydrologiskabevara sammanhängande ochatt

"skydda själva älvsträckan från utbyggnad,system, t.ex.attsnarare
grund för friluftslivpå dess naturskönhet eller dess värdestoraav
turism."49och

situationen skulle uppståDepartementschefen ansåg denatt attom
biflöde älvsträcka bedöms"en utbyggnad i käll- eller till sådanett en

medföra väsentlig för bevarandevärdena hos älvsträckan,skada
möjlighetererbjuda tillräckligatorde bestämmelserna i vattenlagen

detta".5° Departementschefen i första handbeakta åsyftaratt
11 3 §enligt kapregeringens ingripande vattenföretagprövarätt att

vatten1agen.51

inte garanti fördock någonDetta uttalande bör attses som
blir enligtvattenkraftsföretag i biflöden; detkommer hindrasatt

vattenkraftsföretagofta fråga avvägning mellanvattenlagen enom

45 A 109.a, s
46 186.A a, s
47 A 109.sa,
43 186.A a, s
49 109.A sa,
5° Aa,sl09ochs186.
51 dessafall.regeringenKammarkollegiethar särskilt för uppmärksammaattett ansvar
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och bevarande i varje enskilt fall. Det kan därför ända-vara
målsenligt använda något de instrumentatt behandlas i dennaav som

områdesskyddrapport, enligtt.ex ett naturvårdslagen, som
komplement till skyddet enligt 3 6kap § NRL.

3 kap 6 § NRL riktas specifikt vattenkraftsföretag:mot
"Vattenkraftverk vattenreglering eller vattenöverledning".samt Till
Vattenkraftverk räknas vattenbortledningar behövs försom

Ävenutbyggnaden. minikraftverk omfattas. Dock berörs inte
pågående markanvändning, kraftutvinning i befintliga, oför-t.ex
ändrade anläggningar.

Från förbudet utbyggnad vattenkraft finns vissamot undantag.av
Dessa kan aktualiseras vid eventuell prövning vattenkrafts-en av
företag enligt vattenlagen, liksom vid planläggning enligt PBL.

Generellt undantas "vattenföretag förorsakar endast obetydligsom
miljöpåverkan".53 Uttrycket preciseras i propositionen:

"Tillstånd till utbyggnad bör enligt undantagsregeln kunna
lämnas för smärre åtgärder hänför sig till redansom en
företagen utbyggnad, ersättningsbyggnader tillt.ex. ett
befintligt kraftverk och ombyggnader eller effektiviseringar,
under förutsättning inverkan på naturmiljön inte ökar iatt
nämnvärd mån. Utformningen tredje stycket hindrar i ochav
för sig inte medgivande lämnas tillävenatt nya
vattenkraftsprojekt. Det torde emellertid utomordentligtvara
få, helt projekt har endast obetydlignya som
miljöpåverkan" .54

En helt projekt ibland tillåtastyp kan så kalladeärav nya som
minikraftverk, varmed "anläggningar med högsta effektavses en av

Även1,5 MW". för dessa projekt gäller förbud huvudregel.som
Departementschefen attanger

52 Prop 1985/86:3, 186.s
53 3kap6§3stNRL
54 Prop 1985/86:3, 186s



SOU 1994:59 6 27Bilaga Sida

"undantag bör kunna i situationer.aktualiseras två Den ena
fall då andra alternativ for ordna energiförsörjningenattavser

för enstaka hushåll, dragning kraftledning, kant.ex. av en
innebära inverkan miljön minikraftverk.större på Denän ett
andra situationen fall då den aktuella platsen redanpåavser

vattendraget".55finns anläggning påverkaren som

Vidare framhåller departementschefen inte tillåtasdet kanatt att ett
flertal minikraftverk med för sig obetydlig miljöpåverkan,var men
med negativ effekt miljön, till stånd ipå kommersammantagenen

viss älvsträcka".55undantagen älv elleren

1993Exempel: I yttrande till regeringen i november ansågett
Östersundivattendomstolen ombyggnadatt en av en

6kraftstation i nedre omfattas 3 § 2Långan som kap stav
NRL, och därmed uppförande minikraftverk, inteettav

medföra Regeringenskulle obetydlig miljöpåverkan.änmer
enligt 11 3ska ärendet kap § vattenlagen.pröva

Ombyggnaden skulle bl.a medföra avledningsrätt,ökaden
m3/s.m3/s8 30 250från till Den berörda älvsträckan var m

minskning medelvattenföringen ioch där beräknades en av
forsen 50under sommarhalvåret med drygt % och under

80vinterhalvåret med %. Domstolen detnära ansåg atttrots
fors",sträckan fortfarande kommer ha "karaktär attatt av

påverkaslandskapsbilden inte "annat obetydligt",än växt-att
djurliv endastoch i den berörda sträckan kommer påverkasatt

i "obetydlig grad" fisket blir "marginell".inverkan påsamt att
friluftslivet turismen påverkas iInte heller eller ansågs

"nämnvärd grad".57

2Slutligen 3 6 till 3 1 § NRL.ska kap § i förhållande kap stses
i för-Denna undantagsregel därefteranalyseras först sådan,som

hållande till 2 kap NRL.

55 A 110a, s
55 A 111.a, s
57 Östersund,Vattendouistoleni till regeringen, VA 36/92, 16.Yttrande snr
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3isamtliga kravkopplar2 undantagsregel3 1 §kap ärst ursomen
6enligtvattenkraftsföretagförbudensåledeskap NRL, även mot

kapiteldetta"Bestämmelserna ilagtexten:framgår klartDetta av
här.53 anmärkningsvärtDet ärkursiverathinder ..." attinteutgör

formuleringinnehåller någondels inteundantagsregeln angersom
uppställerintebevarandevärdet, delsskaavvägning göras motatt en

tolereras.59kanskada högstför hurnågon gräns stor som

"utvecklingenhindra3 kan alltsåi kapskyddsregelIngen av
hellerintenäringslivet",lokaladetellerbefintliga tätorter av

totalförsvaret". Lag-förbehövsanläggningar"utförandet somav
Efterlagförslag.utredningensimotsvarighetsaknaderegeln

i lagråds-regelninfördesbl.a flera kommunerremisskritik från
olika"önskvärtdetDepartementschefen ansåg attremissen. att var

såområdenainomlokaliseras t.ex.kan attverksamheter en
Även destånd.tillnäringslivet kan kommalokalautveckling detav

måsteområdenailiggeranläggningartillhörandemedtätorter som
"50utvecklas.självfallet kunna

kan utformning.vidmycketharlagtextenkonstaterasFörst att en

specialmotiveringenfrämstdetförarbetena ärgällersedandetNär
direktuttalanden ärdessabeaktas;skapropositionentill som

be-"utvecklingenTilli lagtexten.formuleringentillkopplade av
hänförs:tätorter"fintliga

behövsanläggningarochbebyggelse"förändringar somav
förändringarbefolkningsutveckling,normaltillmed hänsyn en

grönområden,trañkleder,behovetbostadsstandarden,i av
etc."51sysselsättningservice,

58 inteområdenainomkulturvärdenochskydd förskriverchJfr 95. Dep natur-atta a, näringsliv".lokaltellerbefintliga tätorterutvecklingnormaltill hindrasyftar att aven
59 skadapåtagligtÄven fåringreppingaNRL,§ lkravet i 3 kap l attdet generella st

undantagsbestâmmelsen.spelsättskulturrniljöema,ellernatur- avur
50 95.A a, s
51 172.Aa, s
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I denna formulering torde även anläggningar tillförrymmas som
energi till tätort denna därmed kan utvecklas. Dock ska det ien om

fallså fråga vattenkraftsföretag tillför energivara om m.m som
direkt till viss tätort och inte till allmänna nätet. I praktiken torde
den situationen kunna aktualiseras mycket sällan.

Med "utvecklingen det lokala näringslivet" i speci-av avses
almotiveringen:

"tillväxt i befintliga näringsgrenar eller tillkomst av nya
verksamheter i omfattning innebär det finns till-atten som
räckliga sysselsättningstillfällen för befolkningen".52

Om visst vattenkraftsföretag innebärett energi tillförs direkt tillatt
industri eller företag därmed kanannat och skapaväxaet.: som

arbetstillfällen så bör det kunna del i utvecklingen ettses som av
lokalt näringsliv.

Om i stället energin tillförs det allmänna nätet, så bör fråga sigman
kraftutvinningen sådan kan lokalt näringsliv. En sådanom som vara

tolkning är möjlig det i region redan finns etableradom en
vattenkraftutvinning, företagmed och sysselsatta inom denna näring.
Enligt propositionen ska beakta "den befintligaman
näringslivsstrukturen .53"

Sammanfattningsvis kan dra följande slutsatserman om
undantagsregeln 3i 1kap Såväl lagtext förarbeten harsom en
generell utformning. Rättskällorna varken pekar specifika fallut som
omfattas eller skarpt regeln vissavgränsar verksamhetmot typ av

Ett vattenkraftsföretag tillför energi direkt till vissm.m. som
näringsverksamhet, industri, eller fasttätort detta tordet.ex en en

mycket sällsynt i praktiken, kan omfattas undantaget, ochvara av
detta även vattenkraftsföretag orsakar "obetydlig"änom mer
miljöpåverkan jfr 3 kap 6 3§ st. Sannolikt utesluts inte heller
kraftföretag levererar till allmänna nätetsom om

62 Ast.
63 Ast.
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skullenäringsgren i regionen,vattenkraftutvinning i sig är somen
sådanasysselsättning. Ioch skapa lokalutvecklas utbyggnadav en
myckettypisktbli frågakunna detfall skulle det settstora,om

kraftföretag.skadliga

i 2hushållningsbestämmelsernagrundläggandeNästa fråga deär om
3 1 2i §undantagsregeln kap ärin i fallkap NRL träder de när st

ellersig lagtextdirekt utläsastillämplig. inteDetta kan vareav
hosinte aktualiseratshuvudSituationenförarbeten. har över taget

lagstiftaren.

visats innebärperspektiv. SomsystematisktiFrågan bör ett ovanses
3i kap;"fallucka" för skydden3 1 § 2 betydandekap st en

"tak" förochavvägningsmomentbådeundantagsregeln saknar ett
i 3bevarandevärdenaförSkyddetkanvilka skador accepteras.som

grundläggandevad deblir därmed änkap t.0.m svagare
detbakgrunddenna äri 2 kap Mothushållningsbestämmelsema ger.

3 aldrigharmed kap2 in. Avsiktenrimligt kap trädermycket att
2 NRL.i kapreglerasskydd detänvarit skapa sämreatt ett som

kapiteli detta2 "Bestämmelsema3 1 §i kapDessutom sägs st:
hinder ...".inteutgör

naturvårdslagenenligtmarkavvattningsföretagprövningI etten av
intedockBeslutetuppfattning. ärregeringenförefaller ha samma

alltförinte draböraktuella frågan ochhärtydligt vad gäller den man
det.64slutsatserlångtgående av

Ärendet vidschaktarbetenmarkavvattningsföretaggällde ett
tillsyftadeFöretagetvidstrandparti Brattströmmen. attett

Österdalälven vid Idreöversvämningarförminska risken av
3enligtriksintresseärOmrådet vid Brattströmmentätort. av

inga1 § 1 NRL3enligt kap6 Därför får§ NRL.kap st
området.påtagligt skadaråtgärder vidtas som

därmedochnaturvårdslagen18 §enligtbesvärsärendeI ett c
"tillståndsprövningenregeringenNRL ettansåg att avser

64 M90/1555/4.Regeringensbeslut1991-0207,
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företag syftar till förbättrade levnadsförhållanden försom
0rtsbefolkningen".65 Det förefaller således regeringensom om

företaget utveckling befintligser tätort enligt 3 kapsom av en
1 § 2 NRL.55st

Regeringen gör också avvägning i ärendet, mellan åen ena
sidan naturvård och å andra sidan hälsa och säkerhet. Denna
avvägning "medgörs utgångspunkt från naturresurslagens
grundprincip långsiktigt god hushållning med landetsom en
naturresurser". Denna grundprincip formuleras i l kap 1 §
NRL som målregel och i 2 kap 1 10och §§ NRL.en
Regeringen tillämpar således 2 kap NRL vattendragettrots att
omfattas 3 6kap § NRLav .

Konsekvenserna 2 kap NRL träderatt subsidiärt dessa.är Ettav
vattendrag är riksintresse för bevarande enligt 2 6kap §som av
enbart får inte skadas än påtagligt, inte det frågaärmer ens om om
utveckling befintlig ellertätort lokalt näringsliv.av

Om dock vattendraget riksintresseär även för energiproduktionav
enligt 2 kap 8 § blir situationen svårbedömd, eftersommer en
avvägning ska göras enligt 2 kap 10 Dock bör i sådana fall
skyddsintresset i fall vägavart än exploateringsintresset,tyngre
eftersom detta skälet till området fördes i 3 kap.att Natur-var
och kulturmiljövärdena måste alltså förhållandevis starktettges
skydd, 2 kap 10 § utesluter inte viss vattenkraftsutbyggnadmen att
får ske jfr lagtexten: "det eller de ändamål". Syftet med
avvägningen är finna lösning medföratt långsiktig goden som en
hushållning med naturresursema.

I 2 kap 10 § 2 bestämmelsernast riksintressenatt i 3 kap ianges om
princip över vid konflikttar med riksintresse enligt 2 kap.etten
Denna regel aktualiseras dock inte i denna situation, eftersom det är
undantagsregeln i 3 kap utlöser tillämpningen 2 kap.som av

55 Aa,s8.
65 Aa,s6f.
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vid sidanaktualiseras2 NRLkapinte baratilläggasSlutligen ska att
Även tillåtasskullevattenkraftsföretagvisst3 kap NRL. ettomav

enligt andraotillåtligtdetNRL-reglerna, kanenligt vara
3 4 §3 ochi kaptillåtlighetsreglemaförfattningars krav, t.ex

vattenlagen.

2 ochi 3 kapreglerasriksintresseOmråden4.2.2 somav
5 §§ NRL

i områdendelingåkanriksintressevattendragSkyddsvärda somav
beslutaRiksdagen kan52 §§ NRL. att3 elleri kapregleras omsom
beroende påbl.aregler,enligt dessaområdeavsätta nyttett

områdetiingårvattendragibevarandevärdet som

iingårvattendragiaktuelltvattenkraftsföretag ärOm ett somett
enligtprövas2 och företaget3 kapomfattasområde avsom

2 § NRL3 kapenligtskaplanläggning, såPBLellervattenlagen
friluftslivets,rörligadetfrämstfriluftslivets,och"turismensska

intressen beaktas".särskilt

3regleras iriksintresseñällomrâdei ställetOm det är ett somav
tillkommadamm,"anläggningar",får5 så§ NRL, t.exkap en

sådant,Etti lagtexten.fallspeciellai deendaststånd somangessom
för den"behövsanläggningenhär,bli aktuellt ärmöjligen kan att

intevattenkraftsföretaggällerbefolkningen". När detbofasta som
vidtas"fåråtgärder5 sådana§"anläggningar", kräver attutgör

påverkas".karaktärområdenasskedet kanendast attutanom

fårvattenkraftsföretaginteutesluter2 5ochenligt attKraven
2 inomireglerasområdendeskyddade ärutföras. Sämst som

kunnavattenkraftsföretagendast smådäremottordefjällområdena
bli aktuella.

57 enligt kap 33vattendragströmmandeskyddaaktuelltinte blirdetVi från attutgår att
eller 4 §§.
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Till detta kommer det övergripande skyddet enligt 3 kap 1 § 1 st
NRL. Ingen åtgärd får vidtas "påtagligt" kan skada områdenasom

Dock får inget krav 3i kap NRL hindra vattenkraftsföretagett som
ingår i "utvecklingen befintliga tätorter eller lokalt näringsliv.av
Undantagsregeln har behandlats i detta avsnitt, liksom fråganovan

tillämpning 2 kap NRL i de fall undantagsregelnnär gäller.om av

4.3 2 kap6 § NRL

2 6kap § NRL omfattar mark- och vattenområden harsom
"betydelse från allmän synpunkt på grund områdenas ellernatur-av
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet". Naturvärdet kan
bestå i "t.ex. rikt fågelliv, ovanlig flora eller kombinationett en en

egenskaper gör området värdefullt för förståelsenav som av
naturen".59

Vattendrag och eventuellt dess omgivningar kan riksintressevara av
enligt andra stycket; det frågadåär vattendrag medom m.m som
hänsyn till eller flera skyddsintressena "fåhar motsvarigheter iett av
landet".7° förarbetenaI nämns områden representativaärsom
exempel på landskapstyper eller särskilt väl belysernaturtyper som
olika skeden i och kulturlandskapets utveckling. Det kan ävennatur-

sigröra områden har betydelse referensområdenstorom som som
för utbildningen och den vetenskapliga forskningen." Exempel på
områden bedömts riksintresse enligt 2 6kap § ärsom som
våtmarker Sverige åtagit sig skydda enligtattsom
Våtmarkskonventionen, så kallade CW-områden.

Till skillnad 3 kap NRL framhålls alltså "friluftslivet" imot
lagtexten. Skillnaden mellan reglerna i detta avseende dock inte såär

eftersom rekreationsintresset i praktiken oftastor sammanvävtanses

68 Jfr avsnitt 4.3 begreppet"påtagligt".om
59 Prop 1985/86:3, 162.s
7° A 164.a, s
71 A st.

lO l4-O623Del l
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NRL,723till kapförarbetenakulturmiljövärden. Imed ochnatur-
friluftslivetregler,73 ocksåhartillämpningen dessaoch vid av

kulturmiljövärden.ochmedframhållits tillsammans natur-

olikasåledes bl.aåtgärder,6 slags skadliga2 § riktas allakap mot
vattenkraftsutbyggnad.typer av

rättsligtföljandefrämstvattenlagenprövning enligt ärI aven
vattendraget ärskeavvägning inteintresse. skaNågon avom

skyddas"."skallOmrådetenbart.riksintresse för naturvård m.m
vattendraget även äravvägning skeskaDäremot avomen

har2 8 allt dettakapenergiproduktion enligtförriksintresse
3.6.i avsnittbehandlats

endast åtgärderiskyddsvärdet regelnVidare begränsas attgenom
Enligtomfattas.bevarandevärdena"påtagligt skada"kansom

negativbeståendekan haåtgärder "somfrågamotiven detär enom
hatillfälligt kanellerintressenaskyddade storinverkan på de som

inverkan"bagatellartad"dessa".74 Endastnegativ inverkan på
vilkafråganvad gällerosäkerhetutesluts.75 betydandefinnsHär en

bedömningvid etttillåtas,kanskador t.ex avsom
vattenkraftsföretag.

riksintressetbedömningeniosäkerhetSlutligen finns somaven
förordningen2 §enligtålagdNaturvårdsverket ärsådant. om

vattendrag ärvilkabedömatillämpning NRL avatt somav
medanfriluftsliv,ochnaturvårdförriksintresse

72 kap6 §.31985/86:3, 90Set.ex prop s
73 schaktningprövningVid1555/4, 7.M90/1991-02-07,regeringensbeslutSe avt.ex s

förvärdefiskemednaturvärdenaäven stontillsammansvid Brattströmmen avm.m
främstdetfriluftslivets,ochturismenkräverNRL3 kap2 §friluftslivet. Seäven som

exploateringsföretagprövningvidbeaktassärskiltfrluftslivets, intressenrörliga av
m.m".

74 Prop
75 Aa,s155.
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Riksantikvarieämbetet ska bedöma vilka områden ärsom av
riksintresse för kulturmiljövård.

En viktig skillnad 3 kap NRL är dock riksintresseområdenmot att
enligt 2 kap NRL inte rättsligt kan fastställas. Lagstiftningen ger
inget bemyndigande till Naturvårdsverket eller med rättsligattannan
verkan avgöra vattendrag är riksintresse.att ett av

Av detta följer frågan riksintresse kan ifrågasättasatt dels vidom
planläggning enligt PBL, dels vid prövning enligt vattenlagen. I
praktiken torde Naturvårdsverkets Riksantikvarieämbetets
klassningar förutsatt vattendragetaccepteras, är välatt
dokumenterat. Det finns dock alltid viss rättsosäkerhet inbyggd ien
bedömningen riksintresse enligt 2 kap. Rättsligt är det denav sett
myndighet avgör enskilt ärende, vattendomstolett t.exsom en som
prövar vattenkraftsföretag enligtett vattenlagen, måste tasom
ställning till frågan område riksintresseär eller inte.ettom av

4.4 Planerna i PBL

4.4.1 Intresseavvägning m.m

Plansystemet i PBL behandlades i avsnitt NRL:s
hushållningsbestämmelser ska tillämpas.77 Ofta ska avvägningar

enligtgöras dessa regler. Riksintressen har ibland starkare skydd.ett
Vattendrag kan riksintresse för bevarande och/ellervara av
energiproduktion."

Vid sidan hushållningsbestämmelserna ska planmyndighetenav
tillämpa hänsynsreglema i 2 kap PBL. Dessa främstär inriktade på
bebyggelsefrågor, får betydelse också för planläggning rörmen som

76 När detgällerbeslut riksintresseför vattendragunder2 kap6 § NRL skaom
Naturvårdsverketdock inte bedömakraftintresset.Detta åvilar i ställetNUTEKansvar

dåutgår från 2 kap8 § 2 NRL.stsom
77 2 kap2 § PBL.
78 Jfr avsnitt 3.6 olika typfall.ovan om
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hållna ochmarkanvändningar. Reglerna allmäntandra slag är gerav
intresseavvägningen, vilket avspeglasiavsevärd frihetkommunen en

för det ellerskall användas2 vattenområdeni kap 1 "Mark- och
hänsyn tilllämpade medvilka områdenaändamål för ärde mest

behov".föreliggandebeskaffenhet lägeoch samt

enskilda intressen,beaktaVid planläggning måste kommunen även
intresseenskilda5 kraftbolagsframgår l kap § PBL. Ettdetta avav

intressetenskildain, det ärkraftföretag ska närdriva vägasatt
energiproduktion normaltvilketintresse,förenligt med allmäntnågot

kanbevarandeintresseninte6 innebärjfr 1 § PBL. Dettakapär att
avvägningityngdutbyggnadsintressetsfrån, endastbortses att en

avvägning,medgerinte alltid lagendetökar. Dock är t.exensom
6 men inte2 § NRLenligt kapriksintressevattendrag ärnär ett av

2 8enligt § NRL.kap

Översiktsplan regionplanoch4.4.2

vattenområden ochochmark-omfatta alla slagsfåröversiktsplanEn
ändrade.pågåendesåvälmarkanvändningar,alla typer somav

ochskyddsvärdavattendragredovisaalltså attPlanen kan som
Översiktsplanen skadär.inte bör skevattenkraftsutbyggnad ange

kan planenbl.atillgodoses;börenligt NRLriksintressenhur ge
62 § NRLenligt kapriksintressevattendragriktlinjer hur ett avom

påtagliga skador.frånskyddasbör

mellankommunalaredovisningöversiktligRegionplan är aven
Bl.a kanvattenområde.ellermarkanvändningfrågor ettavom

och/eller bevaras.användasvattendrag börhur ettanges

efterhandiändraskanregionplaner utanÖversiktsplanerSåväl som
kanBesluteninte.aktualiserasErsättningsfrågorsvårigheter.större

kommunalbesvär.medendastöverklagas

områdesbestämmelserochDetaljplan4.4.3

15 § PBLi kapförutsättningarnaendastfår närDetaljplaner antas
bebyggda,blieller väntasområden ärförsåledesuppfyllda,är som
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normalt med sammanhållen bebyggelse. Under dessa förutsättningar
kan planen föreskriva områden ska föranvändas änatt annat
kraftanläggningar, bostäder eller strövområde i anslutning tillt.ex
bebyggelse. Planen omöjliggör då vattenkraftsföretag i praktiken.

Om däremot området inte eller bliär väntas bebyggt, så kan
detaljplan inte användas för hindra kraftanläggning visspåatt en
plats. Detta naturligtvis viktigär begränsning i detta sammanhangen
eftersom vattenkraftsföretag ofta utförs i obebyggda områden.

Områdesbestämmelser kan för inom begränsade områdenantas att
säkerställa syftet med översiktsplan eller riksintresse enligtatt etten

2 6kap § tillgodoses.NRLt.ex

I propositionen departementschefen frågantar omupp
områdesbestämmelser ska kunna användas för skydda områdeatt ett
t.ex vattendrag naturvårdsskäl. Han bl.a "man börett attav anser
undvika skapa beslutsformer det finns sådana förredannäratt nya

ändamål".79 Därför "områdesbestämmelserhan börattsamma anser
få användas kommunen för erforderlig bebyggelsereglering,av
medan naturvårdslagens bestämmelser naturvårdsområde ochom

bör vill föranvändas kommunen markavsättanaturreservat om
friluftsändamål"3°

Av detta följer inte syftetområdesbestämmelser bör användasatt om
är skydda visst och naturvärdefullt område frånorörtatt ett att
bebyggas kraftanläggning.med Däremot kanen
områdesbestämmelser användas för regleraatt t.ex
rekreationsområden inom befintligt eller framtida bebyggtett
område, fritidsbostäder anslutenområde med ocht.ex
rekreationsmark.

Detaljplaner begränsning i detoch områdesbestämmelser har atten
planföreskriftema enligt 5bestämmelserna, reglerna i kap PBL,
endast kan reglera byggnader, anläggningar vissaåtgärder med samt

79 Prop 1985/86:1,s106.
80 Ast.

14-0623Delll l
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markingrepp schaktning, fyllning, skogsavverkning och
förutsattträdplantering, dessa ingrepp relaterade till byggnadäratt

eller anläggning. Dock innebär prövningen enligt vattenlagen att
andra fysiskaäven ingrepp, överdämning iblandmark kant.ex av

hindras planer. Denna situation i delavsnitt.nästatasav upp

Som framgår 3.7avsnitt planläggning enligtär PBL främstav en
kommunal angelägenhet. Statliga myndigheter medverkar harmen
endast begränsade möjligheter och kommunensnär statens
uppfattningar ändå går isär.

4.4.4 Planernas betydelse vid prövning av
vattenkraftsföretag enligt vattenlagen

avsnitt 3.4I framhölls Översiktsplanervarken eller regionplaneratt
rättsligt bindandeär vid prövning enligt de ivattenlagen, ställetären

mindreeller värdefulla beslutsunderlag.mer

Däremot får tillstånd enligt aldrig stridavattenlagen motett t.ex
detaljplan 3 2 1eller områdesbestämmelser, detta framgår kap §av

vattenlagen. anläggningar ibland, trädfállningByggnader, och,st
och schaktning, får alltså inte tillåtas i planenpå plats avsattsen som
för ändamål. Endast mindre avvikelser tillåtna och baraärannat om
dessa inte syfte.motverkar planens

speciell situation vattenföretagEn regleras i vattenlagen är attsom
drabbar utanför anläggningenplanlagt område den plats därett
uppförs. detaljplan ellerEtt exempel strandområde iär att ett
områdesbestämmelser fritidsbebyggelse, medhar föravsatts
tillhörande rekreationsområden, område täckasoch detta skulle av

3 2 1damm byggdes nedströms. Enligt kap § ärvatten stom en
dammbygget otillåtligtål egentligen inte planensHär detär

föreskrifter hindrar kraftanläggningen dessa kan i sig intesom
reglera överdämning vatten, planens syfte, tillsammanst.ex utanav

3 2med det särskilda i kap § l vattenlagen. Risken förlagstödet st

31 Jfr 1985/8690, r19aprop s
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konflikt antagits iplan bestämmelserär stor en annanom en
kommun utföras.den där anläggningenän ska

4.5 Naturvårdslagen

4.5.1 planenlighetIntresseavvägning och m.m

Som visats i avsnitt 3.2 hushållningsbestämmelserbl.a ska NRL:s
tillämpas vid enligt naturvårdslagen. rättslägetbeslut Här är
detsamma inför planläggning enligt Att inrättaPBL. ettt.exsom

enligt stärkaområdesskydd naturvårdslagen således metodär atten
känsligaskyddet enligt för "särskiltNRL, vattendragt.ex som anses

3 NRL.från ekologisk synpunkt" enligt 2 § Inget hindrarkap
förheller områdesskydd inrättas för stärka skyddetatt att

2 3 somriksintressen, sig dessa regleras i eller kap NRLvar
riksintressen.tidigare visats finns flera i NRL:s skydd försvagheter

skydd.I praktiken finns sådana kombinerademånga exempel på
Vissa fallen förbud vattenkraftsföretag.motavserav

1988 helaExempel beslutade Naturvårdsverket attom
riksintressebedömasVoxnan Homna skulleuppströms som

2 6 §friluftsliv enligt kap NRL.för naturvård och
1990 för delarnaturvårdsområdeLänsstyrelsen beslutade om

remissyttrandetbeslut överklagades. Iområdet. Dettaav
"Voxnan förordnandetskriver Naturvårdsverket att omgenom

ändamålsenligtnaturvårdsområde ges omfattande ochett mer
i NRLbestämmelsernaskydd det begränsade skyddän som

bättreoch förordnande enligt naturvårdslagen ävenett gerger
dettamöjligheter till och förvaltningvård av

.34naturvårdsobjekt"

32 En sådankonflikt kan iblandaktualiserasreglernai 12kapPBL.
83 Jfr 15a a, s
84 RegeringensbeslutM90/262$/4ochM90/2935/4, 4s
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Regeringen konstaterade riksintresseområdet föratt var av
naturvård och friluftsliv. Under ärendets gång hade området
dessutom förts in vattendrag riksintresse enligt 3 6kapsom av
§ NRL. Regeringen avslog överklagandena och ansåg "att det
fanns starka skäl för med stöd naturvårdslagen skyddaatt av
de omfattarområden det överklagade beslutetsom

1991Exempel beslutade Länsstyrelsen i Västernorrlands
län bildande Meåforsens med bl.a förbudnaturreservat,om av

vattenföretag. 1993I beslutade riksdagenmot attmars om
föra in 3 6det vattendrag där Meåforsen ingår i kap § NRL.

Reservatsbeslutet överklagades, regeringen avslog.men
Regeringen motiverar "reservatsbeslutetbeslutet bl.a med att
ligger i linje med riksdagens ställningstagande föra inatt

3 6älvsträckan enligt §bland de älvsträckor kapsom
vattenkraftsutbyggnad".35naturresurslagen undantagna frånär

Hushållningsbestämmelsema dock innebära hinderkan även ett mot
områdesskydd bildas. Ett sådant fall vattendrag värdeär äratt att av

8för energiproduktion enligt 2 kap § kanskeNRL, t.o.m av
ändamål.riksintresse för detta

3 § naturvårdslagen: "VidUtöver NRL:s bestämmelser gäller
prövning frågor naturvård skall tillbörlig hänsyn tillrör tasav som

planläggningövriga allmänna enskilda intressen." Liksom vidoch
enligt utföraPBL ska alltså kraftbolags intresse att ettett av

avvägning enligtvattentöretag i situationer därbeaktas alla de en
aktualiseras.naturvårdslagen

visstDetaljplaner och områdesbestämmelser att ettsom anger
intekraftanläggningar hindrarområde ska användas för m.m,

restriktionermedformellt regeringen beslutar nationalparkatt om
praktikensituationen iför markanvändningen däremot kan

85 A 7.a, s
36 RegeringensbeslutM9l/l490/4, 4.s
87 avsnitt deolika typfallen.Senärmare 3.6 om
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uppkomma endast mycket sällan, någonsin. Däremot får iom
princip varken interimistiskanaturreservat, förbud, naturminnen
eller naturvårdsområden bildas de skulle stridaom mot
planföreskriftema jfr 3 § naturvårdslagen. Endast mindre
avvikelser är tillåtna dessa inte strider planens syfte.motom

4.5.2 Områdesskydden

Naturvårdslagen reglerar flera så kallade områdesskydd. De som
främst kommer i fråga vid skydd vattendrag, eventuellt även dessav
omgivningar, nationalparkär 4-6 §§, 7-12 §§,naturreservat
"interimistiska förbud" 11 19och §§ och naturvårdsområde 19 §.

Vissa andra områdesskydd kan också få viss betydelse för skydd av
vattendrag och/eller dess omgivningar, främst naturminne 13 §,
biotopskydd 21 § och fauna/floraskyddsområde 14 §.

4.5.3 Nationalpark

Stora vattendrag och hela kan sådanavattensystem avsättassom som
nationalpark. I praktiken kommer även omgivningarna normalt att
ingår i områdesskyddet. Syftet är nämligen bevara "störreatt ett
sammanhängande område viss landskapstyp" 4 §.av

Det syftetär för varje nationalpark vilkaavgör exploateringarsom
hindras där. Att utföra vattenkraftsföretag inomsom en

nationalpark torde dock i flestade fall strida syftet. Enligt 4 §mot
naturvårdslagen ska nämligen instrumentet nationalpark föranvändas

bevara område i dess "naturligaatt tillståndett eller i väsentligen
oförändrat skick" 4 §.9°

88 Föreskrifternatill nationalparkerreglerarrätten färdasöverområdetoch liknandeatt
frågor, jfr 5 § naturvårdslagen.

39 Jr: l981/82:130s 413.prop
90 Det primärasyftetär bevaraområdenaför denatt vetenskapligaforskningen,menav

motivenframgåräven parkernaskagörastillgängligaatt för turismochrörligt friluñsliv i
denmansådanaktivitet förenligâr meddet bevarandeintresset;SOU 1951:5, 85rena s
och 1964:148, 40.prop s
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beslutarregeringenstaten. Det ärskaNationalparker ägas somav
förstpraktiken inhämtasnationalpark. Iområde tillavsätta ettattom

beslutetinnebärJonzon-DelinEnligt attmedgivande.riksdagens
nyttjafårsamtyckeriksdagensintemarkägare"staten såsom utan

stridernationalparken på sätt motinomellermark ettvatten som
regeringsformen".9299 §jfr kapdess ändamål

naturvårdsområdeochNaturreservat4.5.4

naturvårdsområdeochförstbehandlasavsnittdetta naturreservatI
andraellerdetsituationervilkaidärefter frågansig,för enavar

beslutsfattareär tasväljas. Fråganområdesskyddet ska somvemom
sist.upp

påvårdasellersärskilt skyddabörafinnes"Område, som
sinlandetskännedomenför natur,betydelsesingrund omav

emedanellerbeskaffenhetmärkligaeljestellerskönhet
friluftsliv,allmänhetensförbetydelseväsentligområdet är av

7 §naturreservat"förklaraslänsstyrelsenmå somav
naturvårdslagen.

och/eller dessvattendragskyddaförinrättaskanNaturreservat att
i snävsyftetkanlagtexten attframgårSomomgivningar. varaav

ellerlandskapsbild,naturvärden, såsom artermening bevara
vidnaturområden,ifriluftsliv t.extillgodoseoch/ellerbiotoper att

omfattningengeografiskaDenfiskevatten.strömmande av
förmindre änalltidintenormalt menärnaturreservat

nationalparker.

och/ellerbevarande-betydandehasåledesskaOmrådet
riksintressedock intebehöverOmrådetrekreationsvärden. avvara

NRL, lokalaellerregionalafrågaenligt det kan även meromvara
tillgodoses.skaskyddsintressen som

1972:719.expropriationslagenmöjlig kap9 §Expropriation 2är
92 nationalparken,utanförutförasskavattenkraftsfönetagHuruvidaloulou-Delin, 66. soms författarnaenligtsamtyckeärriksdagensocksåkräverdenna,verkningarinommedmen

samtyckeinhämtats;har sådant st.praktikentveksamt.I a



SOU 1994:59 Bilaga 6 Sida 43

Vilka vattenkraftsföretag hindras bestäms iettsom naturreservatav
första hand föreskrifterna. Dessa kan i princip förbjuda allt slagsav
användning, såväl pågående ändrad. Det är även möjligtsom att
föreskriva "inskränkningar i rätt förfoga fastighet"över 8 §.om att
Hit hör tillrättt.ex vattenuppdämning på grund tillståndav av
vattendomstol.

Om syftet således är hindra alla slagsatt vattenkraftsföretag bör
föreskrifterna klart det. Dock gäller alltid 3 § naturvårdslagen;ange
vid övervägandet föreskrifter måste hänsyn till motståendeom tas
allmänna och enskilda intressen.

När det gäller vattenkraftsutbyggnad situationenär ofta den detatt
område har värdefulla naturvärden finns på platssom änannan en
befintlig eller eventuell framtida anläggning, dammt.ex en
uppströms värdefull våtmark. Det är rättsligt oklart hur långten
utanför själva skyddsobjektet kan läggas. I praktikenreservatsom
förekommer dock icke skyddsvärda, närliggandeatt områden ingår,

det där finns eller kan tillkomma verksamhetom påverkarsom
reservatsområdet t.ex torrläggning.genom

En metod enligt Jonzon-Delin tillämpbarärannan ärsom att
inskränka markanvändning, dammbygge, utanfört.ex ett
reservatsgränsen denna detta företag påverkarom
reservatsområdet.

Till skillnad från nationalpark kan område avsättsetten som som
fortfarandenaturreservat ägas kommun eller enskild.av en en

Endast synnerligt uppkommer har markägare rätt fåom men att
området inlöst.27 §. I andra fall utgår så kallad intrångsersättning

pågående markanvändning försvårasavsevärt inom berördom del av
fastighet 26 §.

Syftet med är skapanaturreservat definitivt skydd föratt ett t.ex ett
vattendrag. Dock medger 12 § 1 dispens i "särskilda fall".st att ges

93 Jfr Jonzon-Delin, 7a.s
94 Det ocksåmöjligt inskränkaanvändningenatt markutanförsynes reservatet,t.ex.av

förbud sådandikning skullemot skada inomgenom reservatet Asom st.enmosse
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ellerheltocksåföreskrifter kanochBeslut naturreservat omom
skäl"."synnerligafinnsdetbaradelvis upphävas, ommen

snäva. Ocksåmycketsåledesupphävandeför ärFörutsättningarna
tillämpningenfall skasärskildafördispensprövningvid varaav

förföreskrifterförarbetena. Om ettframgårrestriktiv, detta av
fastmycket svårt,såledesvattenkraftsföretag detärhindrarreservat

syftetOfta kommerverksamhet.sådanmedgeomöjligt,alltidinte att
detförutsättaskulleoch dettaåsidosättas attmed attreservatet

upphävs.ursprungliga beslutet

områdeinrättas förfårNaturvårdsområde ett

ellerskyddaförbehövsåtgärdersärskilda att"inom vilka
begränsadetill denmed hänsynnaturmiljönvårda sommen

inteomständigheterandraelleråtgärdernaomfattningen av
naturreservat".tilllämpligen bör avsättas

relevantundantagmedär ettVad naturreservatsagts ovan omsom
klartintedetfår, ävenSåledesnaturvårdsområde.föräven om

bevaraframgår naturvårdsområdemed attsyftetlagtexten, varaav
friluftslivet.förunderlättaoch/ellersådananaturvärdena attsom

Även föromfattas.kanvattenområdenmark-Såväl som
ellerhindrarutfärdasföreskrifterfårnaturvårdsområde som

området.utnyttjandenolika slagsbegränsar av

intemarkanvändningpågåendeärSkillnaden attnaturreservatmot
följerdettaAvfastighet.berörd delinomförsvårasfåravsevärt av

intrångsersättning.ellertill inlösenaldrig har rättmarkägareatt

respektivefallvilkai naturreservattill fråganVi övergår nu
användas.skanaturvårdsområde

"särskiltbehöverområdenförprincipI är avsettnaturreservat som
1982komnaturvärdena. Därförgrundvårdas" påellerskyddas av

95 4a1964:148,Jfr sprop
95 källor.angivnaochdärrJorunn-Delin, 89Jfr1962:36, 344.sou ss
97 naturvårdslagen.7 §
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tillägg i 7 § inte ska bildas "syftetett medatt reservatsom anger om
åtgärden i allt väsentligt kan tillgodoses området i ställetattgenom
med stöd 19 § förklaras naturvårdsområde".98av som
Begränsningen i 19 § är föreskrifterna inte får innebärasagt attsom

försvårandeavsevärt pågående markanvändning inom berörd delav
fastighet.av en

Detta innebär naturvårdsområde detär områdesskyddatt som
normalt ska komma i fråga syftet skyddaär vattendragatt ettom

helt vattenkraftsföretag eller utvidgningar befintligamot motnya av
sådana.

Om syftet är skydda vattenkraftsföretagän t.exatt även mot annat
skogsbruk, och restriktionerna kommer medföra avsevärtatt
försvarande för pågående markanvändning inom berörd del av
fastighet, så rättslägetär svårbedömt. Om det områdenär storamer
där pågående markanvändning kommer försvåras,avsevärt så skaatt

bildas, syftet med skyddet kan intedå väsentligt"naturreservat allt
tillgodoses naturvårdsområde 7 §. Om det i stället är ettgenom
relativt litet delområde där pågående markanvändning avsevärt
kommer försvåras,avsevärt så ska bildas för dettaatt naturreservat
område enbart, medan blir naturvårdsområde. Detta framgårresten

19av

Beslut och naturvårdsområde fattasnaturreservatom av
länsstyrelsen. 28Enligt § naturvårdsförordningen får länsstyrelsena
förordna denna befogenhet helt eller delvis skaatt ävenom
tillkomma den kommunala nämnd kommunfullmäktigesom
bestämmer t.ex naturvårdsnämnd.en

När delegation har skett får kommunen inte bara inrätta
och/eller naturvårdsområde, även beslutanaturreservat utan om

dispens helt eller delvis upphäva sina tidigare beslutsamt egna om
områdesskydd.

98 Jfr NJA 1982, 375ochJonzon 73.s s
99 Jfr avsnitt2.ovan

12 14-0623Del l
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Interimistiska förbud4.5.5

§enligt 11naturreservat" kan inrättas"interimistisktEtt kallatså
bildandeuppkommit"fråganaturvårdslagen när avom

naturvårdsområde" inrättas,"Interimistiskt kannaturreservat". om
19naturvårdsområde §.framtidai stället aktuellt meddet är ett

arbetsföretag,visstGenom interimistiskt förbud kan ettt.exettett
tid, sammanlagtbegränsadvattenkraftsföretag, hindras under en

praktisk betydelsepraktikeninstrument harhögst år. Detta storsex
områdesskydd,inrättatideftersom det normalt lång ettatttar

ersättningsfrågor aktualiseras. Detdåframför allt naturreservat,ett
hindratillkommit förinterimistiska beslutfinns också flera attsom

vattenkraftsföretag.

i Uppsala länLänsstyrelsen1985 förordnadeExempel om
interimistiskt11 § naturvårdslagenenligtförbud

från Untravattenflödevisstbegränsanaturreservat mot att
kalladesådetbeläget uppströmskraftverk, varsom

planerat.1°°därBåtforsområdet naturreservatett var
överklagandet.1°1Regeringen avslog

Västerbottens läniLänsstyrelsen1988 förordnadeExempel
naturvårdsområdeinterimistiskt19 §§ll ochmed stöd av

LänsstyrelsensPaubäckenviss delförbud inom utanatt avom
förvattendragetiingrepptillstånd bl.a göra

avledaellerregleravattenkraftsändamâl vatten.attsamt
överklagandetavslogRegeringen

läni GävleborgsLänsstyrelsen1986 förordnandeExempel
11 §enligtnaturreservatinterimistisktförbudom
utföratillståndlänsstyrelsensnaturvårdslagen att utanmot

Måndagsfallet. FrågaMjösjön tillfrånivattenföretag Voxnan,

10° 11.l21l-1781-85.dnri Uppsalalån,Länsstyrelsen
101 ME/Jo 1905/85.Beslut
102 naturvårdsområderegeringensbeslutredovisasiinterimistiskabeslutet permanentDet om

M89/3590/4,för Paubâcken, s
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hade uppkommit bildande ellernaturreservatom av
naturvårdsområde. Regeringen avslog överklagandena.1°3

Exempel 1986 förordnade Länsstyrelse i Västernorrlands
län enligt 11 § naturvårdslagen interimistiskt naturreservatom
för Meåforsen i Faxälven. Utförande vattenföretag iav
området förbjöds under år. Efter överklagande förordnadetre
regeringen beslutet skulle gälla under två år.att

interimistisktEtt beslut förbud vattenkraftsföretag kan imotom
princip fattas efteräven vattendom tillåter företaget. Därmeden som
skulle förhindras företaget påbörjas och ersättning måsteatt att
utbetalas i samband med beslut det områdesskyddet,permanentaom
så vi tolkar rättsläget.1°4 3Här får dock § naturvårdslagensom en
avgörande betydelse, kravet på hänsyn till motståendegenom
allmänna och enskilda intressen. En vattendom torde starktettvara

interimistiskt beslut.argument mot ett

Interimistiska beslut fattaskan länsstyrelsen, liksom ävenav av
kommunen delegation enligt 28skett § naturvårdsförordningen.om a

4.5.6 Naturminne

Syftet med naturminne 13är skydda enstaka föremål §. Sammaatt
regler gäller för Instrumentet relativt litenharnaturreservat.som
betydelse i detta sammanhang.

4.5.7 Biotopskydd

Biotopskydd 1991 21regleras sedan i § naturvårdslagen. Skyddet
gäller endast under vissa förutsättningar. Med biotop nämligenavses
"mindre mark- eller vattenområden livsmiljö förutgörsom
utrotningshotade djur- eller eller särskiltväxtarter, ärsom annars

103 Det interimistiskabeslutetredovisasi regeringensbeslut naturvårdsområde,Voxnansom
M90/2625/4ochM90/2935/4,s

104 Jfr avsnittovan
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skyddsvärda" här, grund speciellakursiverat påt.ex av
l°5kulturmiljövärden.

till skyddsbehovet för"mindre" relativt, med hänsynBegreppet är
inte meningen skydda hela älvsträckorrespektive Dock detär attart.

främst komma ifråga föreller Skyddet kanstora vattensystem.
källtlöden, och förvissa mindre bi- ochmycket små vattendrag, t.ex
våtmarker m.m,omgivningarna till vattendragsmå områden i

skyddsvärda.1°6särskiltförutsatt biotopema äratt

finns kategorier: och B-biotoper.Det två A-

naturvårdsförordningen19 ochA-biotoper främst i §regleras a
omfattas1 efter regeringen. Idagi bilaga till denna beslut avanges

jordbruksmark" ochomgivande våtmark ibl.a "källor med
A-biotopskyddeti jordbruksmark"."småvatten och våtmarker

3 ekologiskt2 främst i §i kap NRL,liknar de områden angessom
gällermeningen kravenkänsliga områden, i densärskilt att
finns.områdenai hela landetgenerellt oberoende somvar

ipreciserade lagtextA-biotopemaSkillnaderna dels ärär att mer
för A-biotopemadels skyddet ärefter särskilt regeringsbeslut, att

enskilde.direkt denriktasdels kravenmycket starkare motsamt att

naturvårdsförordningen19 b §reglerasB-biotoper på skogsmark
19 §iB-biotoper2 övrigai bilaga till denna,och c

A-biotopema ärSkillnadennaturvårdsförordningen. attmot
precisera deförst måsteskogsvårdsstyrelsenrespektivelänsstyrelsen

finns alltsåbiotop. Härskyddadgeografiska för varjegränserna en
Exempel pånaturvårdsområde.ochtydlig likhet med naturreservat

"rik- ochidagnaturvårdsförordningen är:iB-biotoper angessom
naturliga ängar,skogslandskapet,och ikallkärr i jordbruksmark

jordbruksmarkivåtmarkermed omgivandenaturbetesmarker, källor
sumpskogar.vissa"bäckfåror" ochvissai skogslandskapet,och

195 1990/9190, 469.Prop s
106 finnasivisserligenkanför biotoperskyddetskagillaEnligt motiven avsiktenär att som

våtmarkeråkerholmar,arealert.exomfattarbegränsadeendastantal,stortett mensom
m.m; st.a
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Skyddet för A-biotoper och för B-biotoper när de fastställdaär
geografiskt är mycket starkt åtgärder sker amot som
biotopområdet. Inget vattenkraftsföretag får utföras "kan skada"som
naturmiljön.

Markägare har rätt till ersättning pågående markanvändningom
försvårasavsevärt inom berörd del fastighet på grund förbudav av

inom biotopskydd. Ersättning aktualiseras över huvud sällantaget
och nästan aldrig vattenkraftsföretag hindras.1°7om

4.5.8 Samrådsområde

Samrådsområde kan inrättas länsstyrelsen enligt 20 Därav
preciseras vissa arbetsföretag för vilkatyper samråd alltid skaav
ske. Samråd ska "innangöras företaget utföres" och länsstyrelsen
kan i detta sammanhang kräva skyddsåtgärder, begränsningar och t o

förbud.m

Samråd krävs dock inte vattenföretag har tillstånd enligtettom
vattenlagen; 20 § 3 Detta torde normalt innebärast. att
vattenföretagaren först söker tillstånd enligt vattenlagen. Därmed
förlorar samrådsområdet sin betydelse "instrument" i dettasom
sammanhang.

Dock är det inget hindrar länsstyrelsen, på initiativ,attsom eget
förelägger försiktighetsmått, förbud innan vattendomstolenom m.m,
meddelat dom i ärendet. Men beslutet dågörs med utgångspunkt
från lagen direkt inte med stöd särskilt inrättat instrument.ettav

4.5.9 Fauna/floraskyddsområden

Hotade växt- och djurarter kan fridlysas enligt 14 § naturvårdslagen.
För stärka skyddet för fridlystaatt kan särskilt områdearter ett
avsättas med restriktioner för utnyttjandet. Sådant område kallas här
fauna/floraskyddsområde.

107 Jfr avsnittovan
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inriktadetypisktfauna/floraskyddsområdenFöreskrifter inom är sett
ilandstigningsförbudkänsliga marker t.exjakt, beträdandemot av

medtypiskt hörbeteendenskärgården och andra sett sammansom
aldrig direktdärförallemansrätten.1°3 Vattenkraftsutbyggnad kan

föreskrifterna.hindras genom

enligtvid prövningbetydelseOmrådesskyddens4.5.10

vattenlagen

föreskrifter tillförbjudits ivattenkraftsföretagOm har naturreservat,
såinterimistiskt beslut,naturminne ellernaturvårdsområde, genom

vattendomstolen.aldrig upphävasförbudetkan av
naturvårdslagen.förbjudet direktVattenkraftsföretaget är genom

beslutenför upphävaförutsättningarnaSom tidigare är attsagts
mycket snäva.

direktförbudetframgårför biotopskydd. HärMotsvarande gäller av
utföra någotmöjligtintetordesjälva lagen. Det attvara

eller B-A-skyddatområde ärvattenkraftsföretag inom ett somsom
biotop.

Även grunddirekt påskyddstarktnationalparker åtnjuter ett av
aldrigvisserligenFöreskrifternanaturvårdslagen. avser

i deskullevattenkraftsföretagel.dyl,vattenkraftsföretag ettmen
principi ärparken,syftet med attfall åsidosättaallra flesta som

måstepåpekatstidigareSomoförändrat.i huvudsakbevara området
riksdagensfall inhämtai sådanamarkägare,staten, som

medgivande.

utanför deutförasvattenkraftsföretag skasituationspeciell ärEn att
kraftverksdammområdesskyddet,förgeografiska gränserna t.ex en

belägetnedströmstill naturreservat.flödetskulle begränsa ettsom
utförs inomvattenkraftsföretagsituationspeciell ärEn attannan

108 markägare.Föreskrifternagälleräven§naturvårsförordningen. motJfr 15
109 tillämpning 3 kap2vidbetydelse stfauna/flomskyddsområdefåIndirekt kanett av

nedan.vattenlagen,jfr
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gränserna för ellerett naturvårdsområde,naturreservat docksom
inte reglerar just denna markanvändning.typ av

I båda fallen 3 2utgör kap 2§ vattenlagen ibland självständigtst ett
hinder. Om det nämligen

andra fall än i 16, 18 20och naturvårdslagensom avses
1964:822 gäller särskilda bestämmelser för bebyggande
eller användning mark- eller vattenområde,ett skallannan av
vattenföretaget utföras så syftet med bestämmelserna inteatt
motverkas"

.

förarbetenaI till vattenlagen exempel nationalpark ochges som
Ävennaturreservat.° föreskrifter till naturvårdsområde och

interimistiska beslut bör hänföras hit. I dessa fall finns således ett
visst skydd för området, dock inte lika starkt vattenföretagetnärsom
strider direkt föreskrifterna.mot

När vattenföretag ska utföras utanför biotopskydd, och kan skadaett
detta, är rättsläget osäkert. Förbudet skada området ärmot attmer
generellt formulerat 21i § naturvårdslagen. Det således inteär krav.

formulerats särskilt för varje geografiskt skyddatsom område.
Frågan har inte prövats i praxis. Om den tolkningen gälla attanses
det lagliga förbudet skada inte är slags "särskildamot ett
bestämmelser", så biotopskyddenär i dessa fall ändå väsentligtett
beslutsunderlag i vattenlagsprövningen, bl.a vid tillämpning 3 kapav
3 och 4 §§.

Som tidigare kan föreskrifter till fauna/floraskyddsområdesagts ett
aldrig direkt hindra vattenkraftsföretag. Att länsstyrelsenett inrättat

sådant skydd bör dockett indikation på området harattses som en
höga naturvärden. Detsamma gäller för samrådsområden föroch
planerade Äveneller andranaturreservat planerade områdesskydd.
här det frågaär icke-bindande beslutsunderlag.om

O Prop 1981/82:130, 413. Seäven 95.s a a, s



1994:59SOU6Sida 52 Bilaga

Övriga lagreglerade instrument4.6

byggnadsminnenfornlämningar och4.6.1 Fasta -
kulturminneslagen

skyddinte absolut,relativt starkt,gällerDet motett men
gravsättningar ochskeppsvrak,exploateringar skadar sådanasom

2i kapreglerasfornlämningarandra fasta som
finnas i eller vidfornlämningar kankulturminneslagenJll Fasta

fastaTill denvattenkraftsföretag.skadasvattendrag och av
kallatkulturminneslagen, så2 2 §enligt kapfomlämningen hör ett

Även preciserakan"fomlämningsområdeUlz länsstyrelsenom
förgeografiska gränsernadeskyddet att angegenom

grundskyddet direkt pårättsligafornlämningsområdet, gäller detså
"instrument" ochegentligtfråga någotintelagen. Det är omav

ytterligare här.därför intebehandlas

Till3 kulturminneslagen,i kapreglerasför byggnadsminnenSkydd
i varjefastställasbyggnadsminnenfornlämningarskillnad från ska

märkligsynnerligen"ärbyggnadSkyddsobjektenskilt fall. är som
kulturhistorisktingår ikulturhistoriska värde ellersitt ettsomgenom

skyddetkanbebyggelseområde". Vidaremärkligtsynnerligen
kulturhistorisktanläggningträdgård elleromfatta "park, avannan

utfärdasbyggnadsminnenSkyddsföreskrifter för3 1 §.värde" kap
länsstyrelsen.av

kanundantagsvisbyggnadsminnesskydd endastVi frånutgår att
iskydddettahellervattenkraftsföretag. Intehindra tas upp

fortsättningen.

111 kap och 12 §§restriktiv, jfr 2 6 ochprövningenärTillstånd krävsoch prop
1987/88:104, 79.s

112 bevaraförbehövssjöbotteneller på attområdepå markensåDettaär ett stort som
betydelse";ochdesshänsyntillmedtillräckligt artdenfomlämningenoch utrymmeettge

kulturminneslagen.kap2 §2
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4.6.2 Vattenskyddsområde 19 kap 2 § vattenlagen-

Till skydd för eller grundvattentillgång utnyttjas eller kanyt-en som
komma utnyttjas för vattentäkt får länsstyrelsen beslutaantas att om

kallat "vattenskyddsområde".så Detta kan omfattaäven
omgivningarna till täktplatsen.

Normalt inrättas inre och Skyddsområde med olika hårdaett ett yttre
restriktioner i skyddsföreskrifterna. Sådana riktas olikakan mot

vattenkraftsföretag.typer av

Det länsstyrelsenär beslutar vattenskyddsområde. Ensom om
vattendomstol kan därefter inte upphäva sådant beslut denett om
finner vattenkraftsföretag skulle strida skyddsföreskrifterna.att mot

Liksom bör föreskrifter till vattenskyddsområdet.ex naturreservat
"särskilda bestämmelser för användning mark-ettses som av

3 2 2eller vattenområde" enligt kap § innebärvattenlagen. Detst
vattenkraftsföretag aldrig får syftetmotverka medsagt attsom

bestämmelserna, det utförs utanföräven skyddsområdet.om

praktikenI torde vattenskyddsområden endast sällan hindra eller
begränsa vattenkraftsföretag. Områdena relativt och syftetär små
torde ofta gå förena med vattenkraftsföretaget.att

4.6.3 Miljöskyddsområde 8 § miljöskyddslagena-

"Om det från allmän synpunkt särskilt skyddaär angeläget att
mark- eller för miljöfarligvattenområde ärett utsattsom

verksamhet, får regeringen förklara området och dess
omgivningar "miljöskyddsområde. "närmaste som

Vattenkraftsföretag verksamhet" enligt 1 §"miljöfarligär
miljöskyddslagen det risk för föroreningfinns vatten.t.exom av

8Vattenområden får skyddas enligt § miljöskyddslagen soma
miljöskyddsområde.

regeringen miljöskyddsområde.Det beslutar inrättaär att ettsom om
Länsstyrelsen beslutar föreskrifter skyddsåtgärder,generellaom om
begränsningar m.m.
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I praktiken torde dock detta instrument få mycket liten ibetydelse
detta sammanhang. Det har över huvud inrättats mycket fåtaget
miljöskyddsområden i landet.

4.7 Icke lagreglerade beslut offentligaav organ
m.m

Enligt 3 kap 1 § vattenlagen får vattenföretagett

"inte komma till stånd, det hänsyn tillmed valet platsom av
eller på något hinder från allmännasätt möterannat
planeringssynpunkter "

.

Begreppet "allmänna planeringssynpunkter" innebär att
vattendomstolen ska intebeakta, bara Översiktsplaner och andra
dokument redovisar fysisk planering, politiska beslutävenutansom

långsiktig samhällsplanering. I förarbetena, bl.am.m om
propositionen till 1983,vattenlagen energipolitiska,nämns t.ex

Ävennäringspolitiska intressen.113och regionalpolitiska
miljöpolitiska intressen omfattas, inte uttryckligtde inämnstrots att
förarbetenas exempliñering.

Beslut främst riksdagen, också andra myndigheter,av men om
sådana frågor direktkan eller indirekt bl.a utnyttjande ochavse
bevarande vattendrag i vissgenerellt eller del landet.av av

1989 581Exempel: I NJA Sösjön diskuterade HDs om
utförandet minikraftverk strida "allmännaskulleett motav
planeringssynpunkter",114 bl.a bakgrundmot ettav
energipolitiskt 1985beslut riksdagen och uttalandena iav

1984/85:120,propositionen 144 till detta beslut. Is
propositionen frågan minikraftverk intebehandlas t.ex om var

113 infördesförstProp 1981/82:130, 92 foch Jfr 1971:106, 108.Begreppet411.s prop s
gången i dendågällande Innebörden densammaenligt 19831971 1918årsvattenlag. är

vattenlag, anknytningentill jfrårs 1981/82: ävenefter NRL;130, 411,prop s prop
1985/86:3, 119.s

114 NJA 1989s581, pås592
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redovisarområden. HD ävenfå förekomma orördabör ett
energipolitiskaframhåller detriksdagsbeslutannat som

utbyggnad småtill viss fortsattståndintresset att avav en
20. inte1988/89:116, HD ansågjfrVattenkraftverk sprop

tilllokaliserasskulleaktuella minikraftverket,det ettatt som
enligtplaneringssynpunkterallmännaområde, stredorört mot

3 lkap § vattenlagen.

förskyddinget starktplaneringssynpunkt" dock"allmänEn utgör
intelagstiftarensbindande,aldrig rättsligtvattendragen. Den är trots

Till dettahinder".i "mötervälfunna formulering lagtexten:särskilt
fallmotsägelsefulla. I sådanapolitiska beslut ibland ärkommer att

någranaturligt"varaenligt förarbetena,torde det, attatt anse
handen".5inte förplaneringssynpunkter ärauktoritativa allmänna

instrument ärflera lagregleradeharI avsnitten nämnts somovan
vattenlagsprövning.ibeslutsunderlagicke-bindande en

Översiktsplaner hit.fauna/floraskyddsområden höroch

Även ibeslutsunderlagicke-lagreglerade beslut kan utgöra en
3i kap. Härenligt olika reglervid bedömningvattenlagsprövning

inventeringaroch regionalakommunalaexempelkan nämnassom
kulturmiljövård. Styrkanför ocheller natur- somprogram

aktualitet ochtillmed hänsynbeslutsunderlag varierar
ärberoende påsannoliktambitionsnivå, även somvem

beslutsfattare.

Även få betydelseinventeringar kanmiljöorganisationers somm.m
beslutsunderlag.

inte anslåsOm medelbudgetbeslut.riksdagensSlutligen ska nämnas
ellerhindrai praktikendettavattenkraftsutbyggnad, kantill en

utbyggnad.begränsa en

115 ch.lagrådet och412depProp 1982/82:130, 278s
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84. Avtal

1988Exempel: Ett avtal träffades mellan Stockholms Energi
Produktion AB och Tierps kommun ökad minimitappningom
vid kraftverkUntra vid Nedre Dalälven, i syfte tillföraatt

till Båtforsområdet, område med dokumenterat högavatten ett
intresse inaturvärden. Av sammanhanget kommunen iär att

förevattendomstolen förhandlingen energibolaget hade begärt
omprövning villkor för kraftverket.gamla Vattendomstolenav
fastställde avtalet i dom.senare en

Om avtal endast innebär åtagande från kraftbolaget inte utföraett att
visst vattenföretag, så skyddet ibland osäkert. Avtalet gällerär
mellan och kraftbolaget kan välja bryta avtalet och betalaparterna att

rådighetersättning till avtalsparten. Så länge kraftbolaget har över
finns förutsättningar för prövning enligt vattenlagen.detvattnet en

Om sig rådighetendäremot avtalet innebär kraftbolaget avhänderatt
blir inte tillskyddet säkrare. Tillstånd kan någonöver vattnet ges

rådighet 2 1 § vattenlagen. Fortfarande gäller docksaknar kapsom
avtalet 2 8kap 7 och § vattenlagen kan imellan parterna; genom
vissa fall tredje till kraften.rättparten ges

till undvika ofta mycket utdragna ochEtt skäl avtal kan denattvara
områdesskyddofta det innebär bildakostsamma attprocess som

enligt naturvårdslagen.

dennormalt kostar mycket. MotNackdelen starka avtalär att
förefaller först hur mycket skyddbakgrunden det bättre att sevara

vattenlagsprövning och därefter eventuelltkan iuppnåssom en
förhandla ytterligare begränsningar. Risken med vänta äratt attom

tillstånd, komma i bättreföretaget, med meddelat kanett en
förhandlingsposition tidigare.än

alternativt instrument, detSlutsatsen avtalär är attatt ett men
undantagsfall.utnyttja i Ettknappast realistiskt det änär annatatt

miljövänligt och skapasådant företaget vill framståkan att somvara
miljöområdet t.ex"goodwill", förekommer andra delardetta på av
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det gäller hantering kemiska produkter och skogsskötsel. Dånär av
förutsättningarñnns för hålla kostnaderna.att nere
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5 Beslutsprocessen
Generellt gäller ofta lång tid effektivt skydda vattendragatt tar att ett
eller område och detta vilket instrumentenannat oavsett av som
används. Normalt krävs väl dokumenterat underlag för beslutet,ett
inte minst för de avvägningargöra ofta krävs enligtatt t.exsom
NRL.

Exempel: 1989 beslutade Länsstyrelsen i Västerbottens län om
naturvårdsområde för vattendragetett Paubäcken. Bl.a

förbjöds ingrepp för vattenkraftsändamål. I beslutet attangavs
området hade mycket höga naturvärden. I överklagandet
anfördes Paubäckens betydelse och behov skydd frånatt av
naturvårdssynpunkt kraftigt överdrivits. Klagande hade ansökt

tillstånd enligt vattenlagen för utförande kraftverk iettom av
Paubäcken.

Regeringen skriver i 1993beslutet området haratt
"betydelsefulla och kulturvärden", framhållernatur- men
också bl.a: ärendet finns emellertid inte, förutom vad som
framgår beslutet och naturvårdsverkets remissyttrande tillav
regeringen, någon formell dokumentation eller närmare analys
och bedömning värdena".av

Regeringen bristernaansåg försvårade denatt
intresseavvägning ska enligtgöras naturvårdslagen ochsom
NRL. Regeringen skriver därför länsstyrelsen "inte haftatt
tillräckligt vägande skäl" för förordnaatt om
naturvårdsområde. Regeringen upphävde beslutet. 116

En utdragen beslutsprocess betyder ofta kostnader förstora
handläggningen. Detta gäller särskilt det aktualiseras frågornär om
ersättning till markägare m.fl kan bli fallet främst när ävensom

vattenkraftsföretagän regleras.117skaannat

115 RegeringensbeslutM89/3590/4.
117 Ovanavsnitt2.
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instrumentvilketberoende påolikaBeslutsprocessen är som
används.

följs de3 NRLin i kapskrivasvattendrag skaytterligareNär
utredningförstnormaltriksdagsbeslut, drutinerna förvanliga ensv

beslutRiksdagensoch riksdag.i regeringdärefter behandlingoch
inte överklagas.förståskan

6 §2enligt kapriksintressenbedömningNaturvårdsverketsInför av
regionalt ochcentraltsåvälbedömningar påNRL, görs som

dokumentationingåendeplan.3 Vanligen detkommunalt är somen
"beslut" inteNaturvårdsverketsfram. Dock kantidlångkan tata

överklagas.

enligt PBL.procedurreglerenligt vissaskePlanläggning ska
andramedochlänsstyrelsensamråda medskaKommunen som

viss tid.ställasska ocksåplan. Planenberörs utav en

oftamåsteområdesbestämmelserdetaljplan ellerVid beslut om
Vidarebedömas.utredas ochmarkägareersättning tillfrågor om

ochförvaltningsbesväröverklagas,oftaplanerdessakan genom
officiolänsstyrelsenTill detta kommerkommunalbesvär. att ex

PBL.11912 kapfall enligti vissaplanbeslutenpröva

Översiktsplanerna Ersättningsmidigare.avseendeni dessaär
endastöverklagaskanPlanernaaldrig.aktualiseras genom

kanLänsstyrelsenlämplighetsprövning.ingenkommunalbesvär
12 PBL.enligt kapÖversiktsplaneraldrig pröva

översiktsplan,förstväljerdessutomOm kommunen antaatt
därefteröversiktsplanering, ochfördjupadeventuellt i flera steg

detfrånutgåkanområdesbestämmelser, så attdetaljplan eller man
vinnerrättsverkanmedplantid innanmycket långnormalt tar en

kraft.laga

118 tillämpning NRL.Jfr förordningen3 § avom
119 avsnitt3.7.Jfr ovan



Sida 60 Bilaga 6 SOU 1994:59

Beslut omrâdesskydd enligt naturvårdslagen följer ocksåom en
ingående procedur, främst vid inrättande nationalpark ochav

Ävenoch ibland naturvårdsområde.även här harnaturreservat,
rättsreglema betydelse.

Vid inrättande nationalpark ska förstområdet undersökas. Detav
kan också bli fråga köpa in eftersommark, all sådan måsteattom
ägas Detta innebär förhandlingar med markägare.staten.av
Expropriation bli 2kan aktuell enligt 9kap § expropriationslagen,
också detta förfarande följer särskilda regler.

Vid reservatsbildning, och till delar vidäven beslutstora om
naturvårdsområde,12° ska frågan först anhängiggöras och
skyddsvärdet dokumenteras. Området måste alltså undersökas.
Sedan följer förhandlingar med berörda markägare, informerassom

den planerade åtgärden. När flera markägare berörs de oftautserom
ombud, betalar.ett statensom

Länsstyrelsen ska sedan skyddsföreskrifter och skötselplan.upprätta
Markägare föreläggs sig förslaget och det skickasöver ävenatt yttra

remisspå till myndigheter och kommunen för yttrande.ut
Diskussioner förs med frånutgångspunkt de synpunkter kommitsom
in.

Frågan ersättning till markägare m.fl vid bildandeska utredasom
naturreservat. Länsstyrelsen har värderingsman ochav en

markägarna en annan.

Beslut områdesskydd till regeringen.kan överklagasom

Exempel: Länsstyrelsen i Uppsala län beräknar att ett nytt
vid blirHållnäskusten klart någon gång underöstrareservat

Ärendet1994. 1987. enligtanhängiggiordes 7 år är
naturvårdsenheten normal handläggningstid för reservat.en

interimistiskt 19Ett beslut skydd enligt l1 eller §§om
naturvårdslagen effektiv metod snabbt förbjudaär att etten

120 Procedurenreglerasi 9-12och 22 naturvårdsförordningen
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vattenkraftsföretag. Här krävs endast fråga bildandeatt om av
eller naturvårdsomráde "uppkommit". Skyddetnaturreservat dockär

tidsbegränsat högst år.121sex

Skydd A-biotoper bör kunna innebära tidsvinster eftersomav
skyddet är generellt och reglerat direkt i lag. Beslutet kan inte
överklagas. När det gäller B-biotoper blir tidsvinsten mindre
eftersom det dessutom krävs beslut varje geografiskt område.om
Biotopskyddet kan dock, visats i avsnitt 4.5.7, fåendastsom
begränsad betydelse i detta sammanhang.

Sammanfattningsvis det i högär grad de faktiska omständigheterna i
varje enskilt fall utredningsbehov, o.d tiden ochavgörsom
handläggningskostnaderna, vilket instrumentenoavsett av som
används. Därutöver har reglerna procedur, överklagande ochom
ersättning betydelse, främst vid beslut detaljplan,om
områdesbestämmelser, nationalpark och naturreservat.

121 Jfr avsnitt4.5.5ovan
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6 Sammanfattning och slutsatser

6.1 Olika instrument för skydda vattendrag motatt

vattenkraftsföretag

Prövning enskilda vattenkraftsföretag sker främst genomav
3enligt kapTillåtlighetsbedömningen skervattenlagen. som

skydd för1983:291 inte säkertvattenlagen innebär något
innebär reglernavattendrag med bevarandevärden, tvärtom att

kraftintresset,avvägningar mellan sidanofta ska ågöras ena
bevarandevärdensysselsättning och andra sidanå m.m.m.m

stärkasskyddet för vattendragGenom vissa instrument kan dock
Vissa instrumenteninför prövning enligt vattenlagen.eventuell aven

beslutsunderlag.icke-bindanderättsligt bindande, andra ärär
ifråga:Följande instrument kan komma

63 §i kap lagenInskrivning ytterligare vattendragav
NRL.1987:12 hushållning med naturresurserom

ellerriksintresse förVattendragen blir natur-av
kulturmiljövård.

3 2vattenområden i kapochytterligare mark-Inskrivning av
förblir riksintresse5 områdeneller §§ NRL. Dessa natur-av

kulturmiljövård.eller

naturvårdförriksintresseBedömning vattendrag ska utgöraatt
6enligt 2 §kap NRL.

l987:l0,bygglageni enligt plan- ochBeslut planattom
föromgivningarvattendrag och/eller dessPBL avsätta annat

vattenkraftsföretag.ändamål än

naturreservat,områdesskyddvissaBeslut om
1964:822,naturvårdslagenm.m enligtnaturvårdsområde

omgivningar.och/eller dessför vattendrag
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Beslut skydd för fornminnen enligtom m.m
kulturminneslagen 1988:950, beslut kallatsåom
vattenskyddsområde enligt 19 kap vattenlagen eller beslut om

miljöskyddsområdeså kallat enligt miljöskyddslagen
1969:28.

Beslut riksdag eller myndighet energipolitiska riktlinjerav om
m.m.

Kommunala och regionala naturvårdsprogram o.d.

Avtal, med kraftbolag.t.ex

Flera de uppräknade instrumenten rättsligtkopplade tillärav en
reglerad princip innebär markägare och nyttjanderättshavareattsom

ersättning "pågående markanvändninghar försvårasrätt avsevärtom
inom 26berörd del fastighet", bildas §närt.ex. naturreservatav
naturvårdslagen. Vissa regler har i stället konstruerats så att en
tillämpning instrumenten aldrig kan innebära pågåendeattav
markanvändning försvåras fastighet.inom berörd delavsevärt av

gäller 2 3 inteBl.a hushållningsbestämmelserna i och kap NRL mot
1985/86:3, 96."pågående markanvändning" prop 14 ochs

detta ersättning aktualiseras mycketI sammanhang kommer att
sällan. befintligaBåde helt vattenkraftsföretag och ändringar inya
kraftanläggningar markanvändning.nämligen ändradär att anse som

6.2 fysiska planeringens i ochDen roll det mark-

miljörättsliga lagsystemet

Till lagstiftningen fysisk planering hörom
hushållningsbestämmelserna i 2 3och kap NRL och reglerna om
olika slags i funktionplaner PBL. Dessa regler har övergripandeen
i det mark- och miljörättsliga oftalagsystemet, består många,avsom
överlappande författningar. påverkaGenom gripa in i ochatt
beslutsfattandet fårenligt bl.a naturvårdslagen och vattenlagen,
reglerna fysisk planering i vattendragbetydelse samband med attom

skyddasska ellerpå sätt.ett annat
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följandebeskrivas på sätt:Schematiskt kan lagsystemet
3i 2 kap NRL.hushållningsbestämmelsema ochUtgångspunkten är

sammanhang.regler tillämpas i tvåDessa

frånmed utgångspunktplanläggning enligt PBL skeDels ska
2i kapvissa materiella reglerliksomhushållningsbestämmelsema

hållna,allmäntde, normaltPBL. kanMan säga att
till lokalamed hänsynkonkretiserashushållningsbestämmelsema

hand.i förstaplanläggning kommunaltförutsättningar är ett ansvar
områdesbestämmelser;detaljplaner ochstyrningStarkast nås genom

inte stridafårenligt vattenlagentillstånd mott.exett
Översiktsplaner ochbestämmelserna.planföreskriftema

mindreellerbindanderättsligtregionplaner inteär utan mer
vattenlagsprövning.beslutsunderlag vidvärdefulla t.ex en

prövningviddirekttillämpashushållningsbestämmelsemaDels ska
länsstyrelse kanEnnaturvårdslagen.vattenlagen ochenligt bl.a t.ex

hindrarnaturvårdsområdenormalt inte besluta ettsomom
förriksintressevattendragvattenkraftsföretag i ett av

2 8 §enligt kap NRL.energiproduktion

styrkaräckvidd ocholika instrumentens6.3 De

i femindelaskanför vattendragskyddtillolika instrumentenDe
styrka.räckvidd ochtillkategorier med hänsyn

syfteianvändaskaninstrumentdekategoriEn första utgörs somav
vattendragvisstskyddaspecifiktverkanrättsligt bindandemed ettatt

6 § NRL3 kaphänförsvattenkraft. Hitutbyggnadmot av
områdesskydden ivissariksintressevattendrag samt avav

hand,i förstanaturvårdsområdenämligennaturvårdslagen,
nationalpark.ochnaturreservat

naturvårdslagen,iområdesskyddenskyddeteffektivasteDet ger
nationalparkfrämstgällervadskyddetsyftet meddockförutsatt att

formulerade såklartutnyttjandet är attföreskrifternaoch om
Restriktionernavattendraget.frånundanvattenkraftsföretag styrs

detvattenlagen närenligtprövningenheltnaturvårdslagenenligt styr
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gäller vattenkraftsföretag inom områdesskyddet. Om
vattenkraftsföretag utförs utanför områdesskyddets geografiska
gränser, påverkar naturvärdena inom detta, finnsså också ettmen
visst, dock skydd 3 2 2kap § vattenlagen.stsvagare genom

Förutsättningarna för ändra eller upphäva beslut enligtatt
naturvårdslagen områdesskydd mycket begränsade och kanärom
aldrig vid prövning enligtgöras vattenlagen.

skriva 3Att in vattendrag i 6 §kap NRL också förhållandevisettger
starkt skydd och hindrar normalt alla slags vattenkraftsföretag i en
eventuell vattenlagsprövning. Dock undantas åtgärder orsakarsom
endast "obetydlig miljöpåverkan". Vi den generellaävenattanser
undantagsregeln 3 2i 1 § fall,kap kan tillämplig i enstakast vara

vidfrämst utvecklingen näringslivet.det lokala I dessa fall bör deav
grundläggande hushållningsbestämmelserna i 2 tillämpas,kap NRL

det kan det inte vattenkraftsföretaguteslutas medgestrots attmen
orsakar skador i fråga.på vattendragetstorasom

Till andra kategori hänförs instrument rättsligthär de meden som
bindande verkan kan i visst,skydda vattendrag, endast ettett men
begränsat avseende. Detaljplan och enligtområdesbestämmelser
PBL hör hit. Dessa planer kan hindra vattenkraftsföretag såväl
anläggningar överdämningar inomm.m områden ärsom som
bebyggda eller ska bebyggas. Speciella bevarandevärden inomsom
relativt arealer skyddas naturminne biotopskyddsmå kan ochgenom
naturvårdslagen, 19vattenskyddsområde kap vattenlagen och
byggnadsminnesskydd kulturminneslagen. Inom ett
miljöskyddsområde föreskrivas förkan krav skyddsåtgärderpå
främst vattenkraftsföretag förorening.riskerarsom

i principPå för naturvårdsområdesätt styrs ensamma som m.m
vattenlagsprövning dessa instrument, räckvidden är sagtsomav men

marginellbegränsad. De har därmed, i sammanhang,detta en
naturminne,betydelse i praktiken. Detta gäller i synnerhet för

vattenskyddsområde, miljöskyddsområde.byggnadsminne och

iEn tredje kategori de instrument vattendrag delkan skyddaär som
landskapstyp.område, ekosystem eller vissstörreett t.ex ett
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turism och3 2 § därriksintresse enligt kap NRLOmråden av
riksintresse enligtsärskilt beaktas och fjällomrádenfriluftsliv ska av

Även och3 5 hit. nationalpark,kap § räknas naturreservat
Återigen frågadetinrättas i syfte. ärnaturvårdsområde kan detta om

NRL-enligt vattenlagen. Avrättsligt prövningskydd styr ensom
3 5 § skyddet.instrumenten kap det starkasteger

vi kallarkategori hänförs instrumentTill fjärde somen
Naturvårdsverket ellerHit bedömningarbeslutsunderlag. hör av

2enligtriksintressevisst vattendragRiksantikvarieämbetet äratt av
respektivefriluftsliv6 för naturvård ellerkap § NRL,

enligtÖversiktsplaner PBL.kulturmiljövård. Till kategorin hör också
dessa instrument störstkategorin beslutsunderlag har tvåInom

enligt PBL närfinns regionplanerbetydelse i praktiken. Därutöver
kommuner,för fleragäller vattendrag betydelsedet av

enligtsamrådsområdenochfauna/floraskyddsområden
direkt lagreglerade,olika beslut intenaturvårdslagen ärsamt som

kommunala ochmiljö- energipolitik,riksdagsbeslut ochbl.a om
bildaprincipbeslutregionala bevarandeprogram och attom

naturreservat m.m.

instrument aldrigvattenlagen dessaI prövning enligt ärt.exen
enskilti fall berorbeslutsunderlagrättsligt bindande. Värdet ettsom

hurinstrumentetfrämst informativt och väl underbyggt är,på hur
beslutsunderlaginformationen vilket övrigtaktuell är samt som

föreligger vid prövningen.

innebördkategorin instrument avtal medDen femte och sista är att
visst,vattenkraftsföretag ikraftbolag m.fl inte ska utföra ett

för förutsätterskyddsvärt starkt skydd vattendragetvattendrag. Ett
Enkraftbolaget sig rådighetenavhänder över vattnet.att

vattenkraftsföretaginte tillvattendomstol kan då meddela tillstånd ett
mycketnormaltansökan kraftbolaget. sådant avtal dockpå Ett ärav

utföratredje ibland kankostsamt. Därtill kommer att man
avtal,vattenkraftsföretag Vi bedömerhotar vattendraget. attsom

i sammanhang.liksom hittills, får liten praktisk betydelse detta

instrument aktuella:Sammanfattningsvis torde främst följande vara
63 §inskrivning riksintresse kap NRL,vattendragav som

i
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bedömning 2 6vattendrag riksintresse enligt §kap NRL,av som
översiktsplan enligt PBL inrättande nationalpark,samt av

och naturvårdsområde enligt Vinaturvårdslagen.naturreservat
bortser från och med från de övriga instrumenten.nu

6.4 Beslutsfattare

En väsentlig fråga bör besluta i vilkenär och grad ettvem som om
vattendrag ska skyddas för framtiden. Ansvaret för beslutsfattandet

det gäller de olika instrumentennär ligger olika nivåer.på ochorgan

När vattendrag skrivs riksintresse enligt 3 6kap § NRL ärsom
riksdagendet fattar beslut lagändring. Det alltsåärsom om en en

fråga nationell dignitet jämfört med beslut andrastorav om
instrument.

När vattendrag bedöms riksintresse 2 6enligt § liggerkap NRLsom
beslutsfattandet i sista hand på Naturvårdsverket respektive

ÄvenRiksantikvarieämbetet, således centrala statliga myndigheter.
här det frågaär beslut nationell betydelse.om av

Beslut planer enligt PBL i huvudsakär kommunaltettom ansvar.
Här det lokalaär inflytandet starkare, låt länsstyrelse ochattvara
undantagsvis regeringen kan genombryta det kommunala
planmonopolet vad gäller främst vattendrag riksintresse förav
bevarande eller för exploatering.

Beslut områdesskydden nationalpark, ochnaturreservatom
naturvårdsområde enligt naturvårdslagen uppdelat. Endastär
regeringen kan besluta nationalpark. När det gäller övrigaom
områdesskydd länsstyrelsenär beslutsfattare, eftermen
bemyndigande från länsstyrelsen får kommunen dettaäven ansvar.

Vad beskrivits är slutligt beslutar visstsom ovan vem som om
instrument. l praktiken finns i beslutsprocessen normalt en
samverkan mellan olikade och nivåerna. Centrala statligaorganen
myndigheter ska förse länsstyrelser informationmed bl.aom
riksintressen och vice Länsstyrelserna granskningsorgan vidärversa
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kommunalaOmvänt ärplanläggning enligt PBL.kommunal
statligavidbeslutsunderlagÖversiktsplaner, program m.m

enligtområdesskyddochriksintressenbeslutmyndigheters om
naturvårdslagen.

olikadebetyder intesamverkanbetydandefinns attAtt det en
rättsreglernakonfliktfallenieniga. Det ärmåste somvaraorganen

betydelse.främst fårfrågaslutligt ska avgöra ensomom vem

6.5 Slutkommentar

63 §i kapvattendragskriva inbeslut riksdagenEtt ettatt somav
vattendraget,skydd förförhållandevis starktdelsNRL innebär ett

skydd avgörsfråganriksintresse, delsblirdärmed att avomavsom
6 och 1i 3finns kapsvagheterDepolitiskadet högsta organet. som

beslut påmedkompletterasskyddetelimineras§§ NRL kan om
naturvårdslagen.enligtnivå skyddkommunalregional eller om

det6 överlämnas3 § NRL,enligt kapinte beslutarOm riksdagen
kommunalaochtill regionalaskyddrättsliga avgörandet om

iskyddsvärtvattendragetredovisamyndigheter, kan ensomsom
enligtområdesskyddbeslutaenligt PBL elleröversiktsplan om

demokratinlokaladensåledesKonsekvensen ärnaturvårdslagen. att
ochKommunalabeslutsfattandet.inflytande överstörreettges

baratill intefå ställningmyndigheter kommerregionala att ta
skyddsvärt, ävenhuvud ärhuruvida vattendrag över utantagetett

utvinnaintressetbevarandevärdena änhuruvida väger atttyngre av
vattendragsåvälgällervattenkraft i vattendraget. Detta av
skyddsvärda på62 vattendrag ärriksintresse enligt kap somsom

förvärden,regionala eller lokalafrämst dessgrund t.exav
friluftslivet vid viss tätort.en

blirintebevarandesynpunkt, detnationell ärRisken, från attsett
vattendrag.effektivt skydd förinteeller åtminstone någotnågot, ett

områdesskyddskyddasEffektivast vattendragkan sagt genomsom
skyldighet förlagligdet finns ingenenligt naturvårdslagen, men

intebesluta sådant,statliga kommunala myndighetereller att ensom
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6 § NRL. För2 kapenligtriksintressevattendraget är avom
i"plankrav"finnsskydd,klart sämreÖversiktsplaner, ettettsom ger

aktuellska hakommunvarje"Kravet" innebär3 § PBL.1 kap att en
genomdrivamöjligheträttsligingenfinns docköversiktsplan. Det att

innehållet i planenheller kanintepassiv kommun,kravet mot en
låtkommunen, motsattslutligt änavgöras att envaraannanav

tillgranskningsyttrandetiredovisasuppfattning länsstyrelsenhos
planen.

föri ställetkommunensituation kan uppkomma är attEn attsom
kan dåutbyggt. Kommunenvill få detvattendrag antabevara ett en

vissutbyggnad påmedgerområdesbestämmelserdetaljplan eller som
6 eller2 § NRLenligt kapriksintresseOm vattendraget ärplats. av

frågamellankommunalvattendragetutnyttjandet som ensesom av
planenlänsstyrelsen prövabättre, så skasamordnasbehöversom

rättsligt avgörlänsstyrelsen12 1 § PBL. Detenligt kap är omsom
Iplanärendet.enskildai detriksintressefinns sådantdet ett

RiksantikvarieämbetetsochNaturvårdsverketsdockpraktiken är
beslutsunderlag.starka"klassningar" riksintressenav

visserligenvattendraget ärfinnaDock länsstyrelsenkan att av
riksintresse62 § NRL, dessutomriksintresse enligt kap avmen

godtarlänsstyrelsendå2 8 Riskenenligt kap § NRL. är att
planbeslut mellanavvägningmycket friah denkommunens tm

10enligt 2 kap § NRL.riksintressena ska görassom

kraft,laga såområdesbestämmelsema vinnerOm detaljplanen eller
utföras. Ivattenkraftsföretaget fårdet inte i siginnebär att

tillämpningfråganenligt vattenlagen återkommerprövningen avom
l §3tillämpning kapvidoch vattendomstolen kanNRL av
ochkommunenbedömningvattenlagen finna denatt som

vad gällerriktig,gjort i planärendet intelänsstyrelsen är t.ex
finnakanbedömningen riksintressen. Vattendomstolen även attav

23 1 ellerkapvisserligen inte hindrasvattenföretaget genom
självständiga33 4 §§vattenlagen, däremot kap eller ärsomgenom
risk förfallprövningsgrunder. Dock det i dessaär attstoren

vattendraget blir utbyggt.
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Slutligen ska framhållas beslut skydd för vattendrag oftaatt ettom
avsevärd tid. Detta gäller inte minsttar vid bildande av

områdesskydd enligt naturvårdslagen, särskilt dånaturreservat
ibland komplicerade ersättningssituationer uppkommer.
Interimistiska beslut enligt naturvårdslagen effektivtär sättett att
under beslutsprocessen hindra vattenkraftsföretag, dock högst under

Översiktsplanerår. vattendraget skyddsvärtär kanattsex som anger
också användas under beredningstid för fram rättsligtatt taen
bindande skydd. Risken är dock vattendomstolen bortser frånatt
översiktsplanens riktlinjer.

Över huvud innebär långa beslutsprocesser viss risk förtaget atten
tillstånd meddelas enligt vattenlagen till vattenkraftsföretag innan

Ävenskyddet för vattendrag säkerställts. i dettaett avseende finns
fördel med riksdagen beslutar direkt skydd 3enligtatt kapen ettom

6 § NRL.
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