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Anslag 1:11 – Villkor 13
• ”25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn,
prövning och omprövning av vattenverksamheter samt till restaurering och
biologisk återställning inom ramen för vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Av
dessa får högst 20 000 000 kr fördelas ut till länsstyrelserna för förstärkt arbete
med tillsyn, prövning och omprövning av vattenverksamheter enligt
fördelningsnyckel som beslutas av Havs och vattenmyndigheten i samråd med
länsstyrelserna.”
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Anslag 1:11 villkor 13
– fördelning
länsstyrelserna
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Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrland län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

736 829
1 194 861
324 230
1 219 061
829 498
1 077 402
1 187 188
909 772
884 981
912 133
863 732
719 122
717 941
723 844
1 192 500
1 334 749
969 977
815 922
1 307 008
1 070 319
1 008 933
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Förstärkt arbete med vattenkraft och
dammar
• Havs- och vattenmyndigheten bedömer utifrån Regeringens formuleringar i
regleringsbrevet att de tillkommande medlen ska vara en förstärkning av det
arbete som redan utförs med medel från länsstyrelsernas förvaltningsanslag
samt andra anslag.
• Utifrån skrivningen i Regeringens budgetproposition har vi gjort bedömningen
att medlen ska användas för att nå miljökvalitetsnormer och uppfylla miljömålen
för sjöar och vattendrag som är fysiskt påverkade med fokus på dammar och
vattenkraft.

2017-03-10

4

Länsstyrelsens arbete
• Mer egeninitierad tillsyn (inte händelsestyrd tillsyn)
• Tillsynen bör inte bara fokusera på om det finns tillstånd eller inte. Välja ut vissa
områden (t ex luckor, journalföring av vattenstånd, kontroll av fiskvägar) för att
se hur egenkontrollen fungerar.
• Mer dialog med verksamhetsutövarna både i ”rena” tillsynsärenden och övrigt
åtgärdsarbete
• Mer dialog utesluter inte förelägganden om åtgärder
• Med en ökad tillsyn kommer det även uppstå behov av mer resurser för
tillståndsprövning och omprövning vilket dessa medel också kan användas till
2017-03-10

6

• Strukturerad
dialog
• Vägledning för
miljöanpassning
• Pilotprojekten

Regleringsbrev

Dialogen

• Åtgärd 4 prioritering av
miljöförbättrande
åtgärder
VM:s
• Åtgärd 5 åtgärdsprogram
finansiering av
åtgärder

• Tillståndsprövning
• Vägledningar
vattenförvaltning
• BMT vattenkraft
• Handläggarträffar
• Tillsynsvägledning
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Miljöbalken

• Värdefulla sjöar
och vattendrag
Miljömålen

• ap villkor 13 25 miljoner
vattenkraft
• SÅP

Länsstyrelserna
Åtgärd 1,2,5 –
tillsyn,
åtgärdsplaner

Anslag
1:11

Kammarkollegiet
Åtgärd 1 Omprövning

HaVs samlade
arbete med
vattenkraft

Riksantikvarieämbetet
Miljömål- hantera
mål-konflikter i
vattenvårdsarbetet
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Ny lagstiftning kring vattenverksamhet
• Har sagts att det ska komma en proposition i juni (augusti?)
• Förslagen på ny lagstiftning kanske delas upp i två propositioner
• Energiöverenskommelsen är en viktig pusselbit i framtagandet av ny lagstiftning
• Miljö- och energidepartementet har haft möte med branschen för att diskutera
utkast till nya lagförslag. HaV har fått information om principerna i förslagen,
men inte hur branschen har ställt sig till förslagen.
•
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Ny lagstiftning kring vattenverksamhet
• Om alla vattenkraftverk ska ha tillstånd enligt miljöbalken – hur kan man nå dit?
Ny tillståndsprövning, förändrade regler för omprövning, modifierad
tillståndsprövning för vissa
• Hur är det möjligt, resursmässigt, att pröva ca 2000 vattenkraftverk på nytt? Går
det att fördela bördan mellan domstolar, myndigheter, bolagen, kan prövningar
fördelas ut över tid?
• Ska ersättningsbestämmelserna i 31 kap MB (omprövning) finnas kvar?
• Blir det en branschfond för att finansiera miljöåtgärder vid vattenkraftverk och
dammar som hör till vattenkraftverk?
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6 kap 6 § LSV medel – allmän
fiskeavgift
• Avgifter som betalas årligen uppgår till ca 9 miljoner kronor
• Kammarkollegiet förvaltar fonden och bokfört värde per 2016-12-31 var ca 14
miljoner kronor
• SLU fick 8,6 mkr i bidrag från 6:6 medel 2016 och det var endast de som fick
bidrag
• Redovisar årligen till Formas vad som gjorts för 6:6-medlen. Just nu förbereder
vi en sådan redovisning. I år ska vi dessutom redovisa vad som gjorts under
HaV:s historia (någon gång i mars)
•
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