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§90

KS2016/158

Svar på motion (S, V, MP) om användandet av kraftstationer i
kommunens sjöar och vattendrag
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad med följande motivering: Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillskrivit
länsstyrelsen med en begäran om omprövning, och Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade
den 23 september 2016 att avvisa kommunens förfrågan, vilket innebär att kommunens förfrågan
inte tas upp till prövning. Som skäl för beslut anger länsstyrelsen följande: ”Länsstyrelsen inser
problemet med den stora regleringsamplituden och de konsekvenser detta kan leda till för sjön
och dess närboende. Det som beskrivs i underlaget torde vara en tillräcklig orsak för att ompröva
regleringen. Omprövningar av detta slag kräver stora utredningar, arbetsinsatser och kostnader.
Brister i det nuvarande omprövningssystemet beskrivs i utredningen ”I vått och torrt - ett förslag
till ändrade vattenrättsliga regler” (SOU 2014:35). I utredningen redovisas även förslag till
ändrade regler för att förbättra möjligheterna att ompröva äldre vattendomar som inte uppfyller
dagens miljökrav. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en proposition.
Länsstyrelsen inväntar propositionen och därmed nya riktlinjer som kan underlätta framtida
arbete med vattenkraftverk och dess miljöprövning.” Frågan ställdes återigen från förvaltningen
till Länsstyrelsen i Västra Götaland den 3 juli 2017 då länsstyrelsen under våren fått öronmärkta
pengar från Havs- och vattenmyndigheten för tillsyn över kraftverk och dammar. Svar från
länsstyrelsen den 4 juli 2017: "Med hjälp av de öronmärkta pengar Lst har fått från HaV för
tillsyn över kraftverk och dammar har ett projekt startats upp i syfte att åstadkomma moderna
miljövillkor samt öka åtgärdstakten för att villkoren ska uppfyllas. Det övergripande målet är
uppfylla Vattendirektivet och Energiöverenskommelsen. Det är ett stort och långsiktigt arbete (vi
har i länet 300 kraftverk och 900 dammar) varför planerings- och prioriteringsarbete krävs. Detta
pågår alltjämt. Dessutom är ny vattenlagstiftning på gång (ska klubbas igenom 1 mars 2018 enligt
liggande förslag). Det kommer att kopplas en nationell prövningsplan till den nya lagstiftningen.
Planen kommer att ange när verksamheterna ska prövas. Det är tyvärr för tidigt att säga vart i
prioriteringsordningen Gesebolssjön i Bollebygds kommun kommer att hamna.”
Ärendet
Tomas Ridell (V), Sassi Wemmer (MP) och Peter Rosholm (S) föreslår i en motion den 25 maj
2016 att kommunen tillsammans med Länsstyrelsen undersöker möjligheten till omprövning av
vattendom från 1930/40-talet gällande Gesebolsjöarna i Bollebygds kommun hos
Miljödomstolen, angående användandet av kraftstationer i kommunens sjöar och vattendrag.
Kommunfullmäktige remitterade på sammanträde den 25 augusti 2016, § 103, motionen till
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samhällsbyggnadsnämnden för handläggning.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Motionen anses besvarad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillskrivit länsstyrelsen med en
begäran om omprövning, och Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutade den 23 september 2016
att avvisa kommunens förfrågan, vilket innebär att kommunens förfrågan inte tas upp till
prövning. Som skäl för beslut anger länsstyrelsen följande: ”Länsstyrelsen inser problemet med
den stora regleringsamplituden och de konsekvenser detta kan leda till för sjön och dess
närboende. Det som beskrivs i underlaget torde vara en tillräcklig orsak för att ompröva
regleringen. Omprövningar av detta slag kräver stora utredningar, arbetsinsatser och kostnader.
Brister i det nuvarande omprövningssystemet beskrivs i utredningen ”I vått och torrt - ett förslag
till ändrade vattenrättsliga regler” (SOU 2014:35). I utredningen redovisas även förslag till
ändrade regler för att förbättra möjligheterna att ompröva äldre vattendomar som inte uppfyller
dagens miljökrav. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en proposition.
Länsstyrelsen inväntar propositionen och därmed nya riktlinjer som kan underlätta framtida
arbete med vattenkraftverk och dess miljöprövning.” Frågan ställdes återigen från förvaltningen
till Länsstyrelsen i Västra Götaland den 3 juli 2017 då länsstyrelsen under våren fått öronmärkta
pengar från Havs- och vattenmyndigheten för tillsyn över kraftverk och dammar. Svar från
länsstyrelsen den 4 juli 2017: "Med hjälp av de öronmärkta pengar Lst har fått från HaV för
tillsyn över kraftverk och dammar har ett projekt startats upp i syfte att åstadkomma moderna
miljövillkor samt öka åtgärdstakten för att villkoren ska uppfyllas. Det övergripande målet är
uppfylla Vattendirektivet och Energiöverenskommelsen. Det är ett stort och långsiktigt arbete (vi
har i länet 300 kraftverk och 900 dammar) varför planerings- och prioriteringsarbete krävs. Detta
pågår alltjämt. Dessutom är ny vattenlagstiftning på gång (ska klubbas igenom 1 mars 2018 enligt
liggande förslag). Det kommer att kopplas en nationell prövningsplan till den nya lagstiftningen.
Planen kommer att ange när verksamheterna ska prövas. Det är tyvärr för tidigt att säga vart i
prioriteringsordningen Gesebolssjön i Bollebygds kommun kommer att hamna.”
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Motion avseende användandet av kraftstationer i kommunens sjöar och vattendrag
 §137 SBN Svar på motion om användandet av kraftstationer i kommunens sjöar och
vattendrag
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