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Abstract 
 

Small scale hydropower stations have been a vital part for the rural areas in Värmland, 

Sweden for a long time. But what once was a vital part for the rural development in the 

areas is today threatening the natural habitats and species in the rivers. Small scale 

hydropower stations that are not environmentally adapted often hinder the streams they 

are in to achieve good ecological status according to the environmental goals set forth by 

the European Union. This is done so that sustainable development and a sustainable future 

can be set in motion. But to adapt a small scale hydropower station is no easy feat. It's a 

highly challenging, expensive and time demanding for the individual owners. The process 

itself can cost up to several hundreds of thousands in Swedish crowns, and that's without 

counting the environmental adaptations that might be installed. Fish ladders are often the 

preferred choice and the cost of constructing one could cost several millions of Swedish 

crowns. if the owner of the power plant is unable, not willing or not allowed to have 

his/hers power plant authorized the dam risks being torn down and the owner risk getting 

charged with criminal activity. Whatever the owners choose to act they are stuck in 

between a rock and a hard place. They are forced to pay huge sums regardless of the 

outcome not to speak of the mental strain the processes places upon the owners. This essay 

aims to critically review how the ecological, economic and social principles of sustainable 

development are weighed against one another in the oversight process and the permission 

process regarding small scale hydropower stations. 

 

Keywords: Small scale hydropower, sustainable development ecological sustainability, 

economic sustainability, social sustainability, environmental justice, Värmland, Länsstyrelsen 

Värmland, fish ladder, Klarälven
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Sammanfattning 
 

Småskaliga vattenkraftverk har varit en viktig del för landsbygden på många platser runt om 

i Värmland under en lång tid. Men vad som en gång var en vital del för landsbygdens 

utveckling är idag något som hotar de naturliga bestånden av fisk och vattenlevande fauna. 

Småskaliga kraftverk som inte är miljöanpassade står ofta i vägen för att ett vattendrag ska 

kunna uppnå god ekologisk status enligt EU:s miljömål. Detta görs för att skapa en hållbar 

utveckling för en hållbar framtid. Men att miljöanpassa ett kraftverk är en process som är 

mycket utmanande, tidskrävande och dyr för de enskilda kraftverksägarna. Bara processen 

kan kosta över hundra tusen kronor och då är inte kostnaderna för miljöanpassningarna 

inräknade. Miljöanpassningarna som ofta utgörs av konstruerandet av fiskvandringsvägar 

kan uppnå kostnader på flera miljoner kr. Om inte kraftverksägaren kan, vill eller tillåts 

tillståndsprövas hotas verksamheten av utrivning vilket även det resulterar i dyra kostnader 

och eventuellt polisanmälan för verksamhetsägaren. Hur än ägarna gör så är de ovilligt satta 

i situationer där de på ett och ett annat sätt kommer förlora stora summor och utsättas för 

psykiskt påfrestande processer. Denna uppsats ämnar att kritiskt granska just hur de 

ekologiska, ekonomiska och sociala principerna i hållbar utveckling vägs mot varandra i 

tillsyn och tillståndsprocesserna gällande småskaliga vattenkraftverk i Värmland. 

 

Nyckelord: Småskalig vattenkraft, hållbar utveckling, ekologisk hållbarhet, ekonomisk 

hållbarhet, social hållbarhet, miljörättvisa, Värmland, Länsstyrelsen Värmland, fisktrappa, 

Klarälven 
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 
Enligt EU:s vattendirektiv ska all vattenverksamhet miljöprövas och småskaliga 

vattenkraftverk i Sverige står nu inför miljöprövningar och juridiska tester som ska utvärdera 

verksamheternas påverkan och därmed även framtid. En överväldigande majoritet av de 

svenska småskaliga kraftverken saknar tillstånd enligt miljöbalken och många av dem förlitar 

sig på 1918 års vattendom, tidigare urminnes hävd eller privilegiebrev från en tid då 

expansion av elnätet var prioritet för samhällets utveckling. Många småskaliga 

vattenkraftverk anlades således då för att tillgodose landet med elektricitet Detta gjordes i 

en tid då fokusen låg på exploatering och utbyggnad. Mycket lite, om ens någon, hänsyn till 

miljön togs (Johan, 2016-04-05). Nu finns det mer kunskap att tillgå och det innebär tillstånd 

med nya bestämmelser och grunder som måste upprättas.  

 

Detta togs upp i riksdagen den 7e april 2016 . Debatten kallades Hushållningen med mark- 

och vattenområden och det lades fram att riksdagen, på uppdrag av regeringen skulle ta 

fram ett regelverk med förslag på hur situationen ska underlättas för ägarna (CU13, 2016). 

Den 7 april togs detta upp till debatt i riksdagen 

 

 Reglerna för att få tillstånd till vattenverksamheter såsom vattenkraftverk och 

dammar bör förenklas.

 Regelverket för nya tillståndsprövningar ska vara flexibelt och anpassat till småskaliga 

verksamheter.

 Det behövs även mer fokus på miljönytta. (CU13, 2016)

 

Risdagen fastslår alltså att tillståndsprocesserna bör ses över och hanteras på ett annat sätt 

än hur de hanteras i nuläget. Tillsynsprocesserna får dock fortsätta i nuläget, trots att de 

bygger på ofullständig grund. Detta kan leda till att felaktiga processer bedrivs och att 

felaktiga beslut bestäms, vilket i slutändan kommer innebära extra arbete och gå ut över de 

eventuella felaktigt behandlade verksamhetsutövarna samt Länsstyrelsen (CU13, 2016). 

 

I Sverige finns sammanlagt ca 7500 vattenkraftverk eller dammar varav 3700 av dessa är 

tillståndsgivna enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning, medan 3800 saknar tillstånd enligt 

dessa kriterier helt och hållet (Jonsson, M. 2015). Endast 205 av dessa kraftverk är 

storskaliga, vilket innebär att de har en installerad effekt på minst 10 MW. Storskalig 

vattenkraft står däremot för hela 93.5 % av elproduktionen från vattenkraft i Sverige. 

Småskaliga vattenkraftverk står för 6.5 % utav elförsörjningen från vattenkraft i Sverige 

(Jonsson, M. 2015). I Värmland uppskattas det finnas 150 kraftverk, varav 40 av dessa saknar 

tillstånd enligt miljöbalken eller motsvarande tidigare lagstiftning. 
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Länsstyrelserna fick 2012 i uppdrag av den tidigare regeringen att bedriva utökad tillsyn av 

vattenverksamheter och de fick även extra medel mellan 2012 och 2014 för att göra det 

(Jonsson, M. 2015). Länsstyrelsen är enligt miljöbalken ansvariga för tillsynen av alla 

vattenverksamheter, vilket inkluderar dammar, vattenkraftverk, hamnar, farleder, broar, 

vägtrummor, diken, utfyllnader och vattentäkter (Keiner. 2015). Tillsynsarbetet har på 

många håll i landet blivit kraftigt ifrågasatt och politiskt uppmärksammat. Tillsynen ska 

säkerställa miljöbalkens syfte och föreskrifter som stöds av balken, 26 kap. 1 §. 

 

Tillsynsarbetet i Värmland fokuseras på kraftverksdammar och dess tillhörande anläggningar, 

då de har bedömts orsaka större miljöpåverkan jämfört med andra konstruktioner såsom 

flottningsdammar. Prioriteringen av tillsynsarbetet riktas till verksamheter som saknar 

tillstånd. Omprövningar av kraftverk med gamla tillstånd är inte prioritet för egeninitierade 

åtgärder från Länsstyrelsens sida. Denna prioritering görs för att spara på resurser och tid, då 

omprövningar är en mycket mer tids- och resurskrävande åtgärd. 

 

Av de 150 vattenkraftverk som bedöms finnas i Värmland saknar 40 av dessa tillstånd enligt 

miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning. I en intervju med Eva Nilsson från 

Hushållningssällskapet Värmland i tidningen Västsverige påstår hon att Länsstyrelsens 

tillsynsarbete har ifrågasättbar rättslig grund (Åhrén, 2016). Nilsson påstår att samrådet och 

samarbetet mellan myndigheter och verksamheter är mycket dåligt och i många fall är 

rättsäkerheten bristande, något som hon säger strider mot formuleringar i EU:s 

vattendirektiv såväl som miljöbalken där det står att samråd och samverkan med 

verksamhetsutövare skall bedrivas (Åhrén, 2016).   

 

I en intervju med en ägare av ett småskaligt vattenkraftverk i Norra Värmland inför denna 

uppsats framgick det just hur en tillsyn och tillståndsprocess kan arta sig i värsta fall. 

Respondentens namn har ändrats av sekretesskäl och han kallas i denna uppsats för Johan. 

Verksamheten han driver är ett kraftverk i tredje generation. Han tog över det av sin far som 

i sin tur tog över från sin far. Intervjun gjordes i april 2016 och vad som framgick kan närmast 

liknas med ett skräckscenario. 

 

I intervjun framgår det att det bedrivits vattenverksamhet där sedan 1802. Den första 

verksamheten var ett handpappersbruk, som stod där fram till 1884 då det brann ner. Det 

ersattes i sin tur av ett kraftverk år 1896 (Johan, 2016-04-05). Det är här som historien om 

kraftverket börjar, en historia som håller på ända till idag. Idag försörjer kraftverket ca 30 

abonnenter jämfört med de ca 320 som försörjdes på 1920-talet (Johan, 2016-04-05). 

Kraftverket har sedan dess genomgått uppgraderingar vid två tillfällen; 1946, respektive 

1980. Under den senaste uppgraderingen, som innebar att en ny turbin sattes in krävdes 

inga förändringar i tillståndet (Johan, 2016-04-05). Produktionen har ökat, men det har även 

efterfrågan, så att försörja lika många abonnenter idag är inte möjligt med den nuvarande 

storleken och tekniken på verket (Johan, 2016-04-05). 
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Att miljöanpassa vattenverksamheter är nu mycket vanligt förekommande och gällande 

kraftverksdammar så innebär ofta en miljöanpassning att bygga en vandringsväg för fisk och 

vattenlevande fauna så att de kan ta sig förbi fördämningen. Det var först 1999 som tal på 

vandringsväg och förändringar för att få fram ett jämnare flöde kom på tal från myndigheter 

enligt Johan och fram till 2009 svävade det i lite oklarhet om hur ärendet skulle hanteras. 

 

”Vi gjorde de förändringar vi kunde, och förhandlingar pågick om den här vandringsvägen 

och hur den skulle komma till skott. 2005 hade vi ett förslag, ett muntligt förslag med 

Länsstyrelsen om hur det här skulle gå tillväga och de hade gjort upphandlingar med 

byggentreprenör och markavtal och allt det här. Vi var överens med dem, att, ok, såhär gör 

vi. Vi hade faktiskt ett byggmöte där då Länsstyrelsens representant och byggföretag 

närvarade, vi gick runt, satte ut startkäppar och så. Vi var helt överens om hur vi skulle gå 

tillväga. Sen så får jag ett kontrakt utav Länsstyrelsen, som jag bara skulle skriva på då 

förstås, men jag läste igenom det och det var inte ett enda ord som stämde över med hur 

det var muntligt överens, det var totalt annorlunda! Och han sa inte ett ljud till mig. För 

muntligen så hade vi kommit överens om att Länsstyrelsen skulle äga vandringsvägen och 

skulle stå för alla kostnader. De skulle även stå för underhåll och reparation. Jag skulle stå för 

skötseln alltså att öppna och stänga luckor, hålla rent vid intag och sånt där va. Däremot i 

pappren där så stod det att jag skulle stå för byggherrekostnader, och jag skulle äga 

anläggningen, och massa andra saker. Jag sa det till honom. Och han sa "Ja, du förstår det 

var juristerna som sa att vi kan inte, Länsstyrelsen kan inte äga anläggningen, vi får inte göra 

så och så si, och så." "Men här är ju vi inte överens" Sa jag, "Nej, men det går inte" sa han, så 

"Du måste skriva på här".” (Johan, 2016-04-05). 

 

Vandringsvägen blev inte av, och det hördes inget mer om hur den skulle anläggas på något 

år fram till att kammarkollegiet ombads att pröva privilegiebrevet som verksamheten stöds 

av. Under åren mellan 1999 och 2008 hade Johan och Länsstyrelsen ett flertal diskussioner 

kring verksamhetens laglighet. 2008 hamnade fallet i domstolen där domen kom 2009 där 

det ålades att: 

 

”Att jag ska stå som byggherre, jag ska äga vandringsvägen, jag skulle sköta om den och stå 

för framtida underhåll, staten står för byggkostnaden och jag blev tilldömd en mittemellan 

summa på begärd produktionsförlust då. Vi fick då erbjudande om ersättning för förlorad 

produktion. Där hade vi då begärt en summa och konstigt nog kammarkollegiet, en helt 

annan, betydligt lägre summa. Så domstolen dömde att en summa mittemellan de här 

förslagen och satte en byggtid på 3 år, vi tog domen och vi utvärderade den och jag pratade 

med mitt ombud och han sa det att det är nog väldigt liten chans på ändring på 

ersättningsnivån om vi överklagar. Och det andra trodde han inte heller skulle gå och 

överklaga, så vi sa, nej, nu kör vi!” 
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Vi är trötta på det här. Så vi bygger, det får vara såhär och jag ringde Länsstyrelsen och 

denna handläggaren och först så svarade han inte, han svarade inte sedan heller då. Sedan 

så, tredje gången så svarade han men lade på luren när han hörde att det var jag. Jag tänkte 

att det hände någonting så jag ringde igen, hans svarade inte, jag ringde från mobilen, då 

svarade han. Och då förstod han att jag hade kommit på honom att han lade på luren, då 

svarade han att "Jag har inget att göra med ditt fall längre. Jag har ingen 

informationsskyldighet". Jag frågade vad jag ska göra nu, hur ska vi köra igång? "Jamen, det 

är bara att du bygger" sa han. "Jamen Länsstyrelsen ska väl vara med och betala detta?", sa 

jag. "Jag har ingenting att göra med detta längre sa han, och så lade han på. Och ingen 

ersättare fanns på Länsstyrelsen som kunde ta tag i det här, jag visste inte vad jag skulle göra 

och det hände inget heller. Jag ringde domstolen, "Nej, domstolens beslut är överklagat" sa 

hon. "Va? Det har inte jag gjort" Sa jag. "Nej det är staten som har överklagat, 

kammarkollegiet." (Johan, 2016-04-05). 

 

Byggtillståndet hade alltså blivit överklagat av myndigheterna. Domen kom 2011 och det 

dömdes till kraftverkets fördel. Johan fick då tre år på sig enligt domen att uppföra 

vandringsvägen. De började avverka och bygga en transportväg, samt skaffa ett 

projektunderlag. Projektunderlaget tog längre tid än väntat, men var klart under 2013. Det 

var då Johan ansökte om pengar för att kontraktera en entreprenör. Då fick han höra att 

byggtiden hade gått ut och att tillståndet räknades från 2009, från när den första domen 

gavs, innan överklagandet. Johan och hans juridiska ombud överklagade detta till Mark- och 

miljööverdomstolen och fallet togs upp i slutet av 2013. Länsstyrelsen lade in flera yttranden 

på 30, 40, 50 sidor som argumenterade om att byggtiden gått ut, något som gör att Johan 

ställde sig frågan om huruvida Länsstyrelsen vill ha en vandringsväg där över huvudtaget 

(Johan, 2016-04-05). 

  

Mark- och miljööverdomstolen fastslog i januari 2014 att "pågrund av Länsstyrelsens 

felaktiga bedömningar så har de fördröjt bygget med ett och ett halvt års tid." 2011 gällde då 

(Johan, 2016-04-05). Men tre veckor senare kom besked att Länsstyrelsen återigen 

överklagat, men även denna gång fick de avslag. Arbetet blev därmed än en gång försenat 

och de kunde först sätta i april 2014, men detta blev överklagat till högsta domstolen av 

Länsstyrelsen igen. Först i november 2014 kunde arbetet sätta igång på riktigt, vilket innebar 

usla byggförhållanden, dåligt väder och ett svårare bygge då smidigheten av att ha en fin 

sommar att bygga på försvann. Men arbetet drog igång och för att inte köra fast och förstöra 

marken totalt var de tvungna att köpa sprängsten för att bygga vägar att köra på. Stenen 

blev sedan bortgrävd och lagd på deponi. Byggtillståndet gällde fram till 31 december 2014. 

När Johan sedan skulle söka om förlängt byggtillstånd kom det motsättningar mot detta än 

en gång från juristerna på Länsstyrelsen med motivationen att de riskerade att göra en 

obotligt naturingrepp eller skada på naturen genom att fortsätta gräva. Trots att bygget var 

halvfärdigt. Detta avblåstes dock och han fick byggförlängning (Johan, 2016-04-05). 
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I april 2015 var vandringsvägen färdigbyggd och den sattes igång under sommaren 2015. 

Enligt undersökningar av fiskebiolog såg allt bra ut och allt fungerade som det skulle. Det var 

då Johan fick brev om att han skulle söka tillstånd för hela verksamheten enligt miljöbalken. 

Detta efter att vandringsvägen som kostat 4 000 000 att upprätta är färdigbyggd. (Johan, 

2016-04-05). Tillståndsprövningen är för närvarande i processen och Johan uppger vid flera 

tillfällen under intervjun hur han numera behöver mediciner för att ta sig upp ur sängen på 

morgonen, blivit utbränd av allt och förlorat en stor del livsglädje av processen. Förlusten är 

således mer än bara ekonomisk. Han är dock positiv till vidare samtal efter att civilutskottets 

slutbetänkande, CU13, gått igenom och sett över processen för att få fram en hållbar 

lösning. Samt även avsluta denna process en gång för alla (Johan, 2016-04-05). 

 

Johan nämner att ett överhängande problem i detta är att det rent ekonomiskt vilar på 

gamla vattenverksamhetsavtal där sökaren skulle stå för alla kostnader. Detta, enligt Johan 

grundar sig i att storbruksherrar som i slutet av 1800, början av 1900-talet som ville skapa 

vattenverksamhet skulle stå för kostnader så att enskilda bönder som inte hade råd med 

juridiskt ombud inte skulle bli orättvist behandlade. Nu är det istället omvänt och enskilda 

småföretagare som bedriver verksamheter får betala för myndigheternas kostnader (Johan, 

2016-04-05). Utöver detta appliceras principen av att förorenaren betalar i fall gällande 

verksamheter som stör miljön (Keiner, 2015). 

 

Tillsyn och tillståndsprocessen har uppmärksammats i varierande grad både i media och 

politiskt, speciellt under de senaste två åren då detta börjat uppmärksammats kraftigt. I 

media kan det ofta läsas insändare, reportage, debatter och intervjuer från såväl 

motståndare som stöttare av den småskaliga vattenkraften runt om i hela landet. Det finns 

även många insändare och artiklar om hur kraftverken är miljöstörande och hur de hämmar 

bland annat sportfiskets expansion och naturvärden. 

 

Den 7:e april 2016 lyftes även debatten i riksdagen med ett betänkande från civilutskottet 

med motiveringen att Mindre vattenkraftverk bör få enklare tillståndsprocesser (Riksdagen, 

2016). Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Moderaterna, centerpartiet och Liberalerna 

gjorde yttranden i debatten rörande prövning av vattenverksamhet. I civilutskottets 

betänkande (CU13) föreslås det att tillståndsprövningen för vattenverksamheter ses över 

och att ”Enligt utskottet bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag på ett 

regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till 

småskaliga verksamheter.” (CU, 2016). 

 

Frågan har delat många inblandade i två huvudsakliga läger, förespråkare och motståndare 

för småskalig vattenkraft. En överväldigande majoritet av alla inblandade vill skapa 

förutsättningar och utveckling för landsbygden samt värna om miljön. Det råder en stark 

osämja mellan dessa två sidor och det märks kraftigt i de publicerade texterna sett till hur de 

är formulerade och presenterade. Frågan har således blivit känslig och infekterad och det är 
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en tydlig brist på samråd och förståelse från båda håll. Vad som skiljer förespråkare och 

motståndare av småskaliga vattenkraftverk är hur de vill komma till dessa punkter. 

 

Länsstyrelsen tillsammans med älvräddare och sportfiskare lyfter fram utveckling av 

sportfiske och fiskerelaterade verksamheter som en skälig inkomstkälla och sysselsättning 

framöver. Detta stöds av tidigare händelser runt om i världen där kraftverk har lagts ner och 

en ökad sportfiskerelaterad industri har blomstrat enligt en rapport från Sportfiskarna, 

WWF, älvräddarna och naturskyddsföreningen (Jonsson, M. 2015). I rapporten talas det om 

händelser i USA och Sverige främst, detta med anledning eftersom USA under en längre 

period avvecklat småskaliga vattenkraftverk och låtit sportfisket frodas. Detta innebär ökad 

ekonomisk utveckling som baserats på flertalet värderingsstudier (Jonsson, M. 2015). 

 

Enligt delbetänkandet ”Ny tid, ny prövning” för vattenverksamhetsutredningen uppges det 

att 3800 kraftverk runt om i landet helt saknar tillstånd (Jonsson, 2015, s.7). Anledningen till 

detta kan förklaras med en förändring av verksamheten då verksamheter som varit 

exempelvis industrier, kvarnar, dämningsdammar, osv. Om dessa tidigare verksamheter då 

hade ett tillstånd för sina syften så följde inte tillståndet för verksamheten med vid 

ändringen (Lindqvist, 2013). Tillsyn och tillståndsprövningar är för kraftverksägare och 

Länsstyrelser processer som är mycket dyra och tidskrävande och pågrund av detta kan 

argumenteras för att de till en viss grad förhindrar miljöförbättrande åtgärder att sättas i 

plats. Tillstånden enligt miljöbalken är mycket statiska och icke flexibla och avser fasta, 

bestämda förhållningssätt och är något som inte går att rubba. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida tillsyn och tillståndsprocesserna för 

småskaliga vattenkraftverk genomförs på ett hållbart sätt eller ej enligt ekonomisk, ekologisk 

och social hållbarhet. Småskaliga vattenkraftverk är tillståndspliktiga enligt lag och med 

processerna ämnas det att bedriva tillsyn och tillståndsprövning för småskaliga 

vattenkraftverk som inte har godkända tillstånd. Fokusen i uppsatsen kommer vara att 

genom tematisk analys undersöka hur de tre dimensionerna i hållbar utveckling ses till i 

rättsprocesser, styrdokument, forskningsrapporter och tidningsartiklar rörande småskaliga 

vattenkraftverk. Uppsatsen ämnar att kritiskt granska detta och vidare undersöka hur 

kraftverksägare och andra inblandade i kraftverken uppfattar utövningen av tillsyn och 

tillståndsprocesserna i praktiken. 

 
1.3 Frågeställning 
Hur vägs de ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet mot varandra i tillsyn och 

tillståndsprocessen för småskaliga vattenkraftverk? Hur uppfattas processerna och vilka 

konsekvenser medför det för de enskilda kraftverksägarna? 
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2. Teori och tidigare forskning 
 

2.1 - Hållbar Utveckling ur myndighetsperspektiv 
En central del i denna uppsats är hållbarhet och hållbar utveckling. Vad hållbar utveckling 

exakt innebär är inte helt fastställt dock då det finns många definitioner, men denna uppsats 

kommer utgå från WCED’s definition som myntades i rapporten ’Our common future’: En 

hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (WCED, 1987 s.16). Denna definition refereras ofta 

till som Brundtlands definition efter Gro Harlem Brundtland som var ordförande för WECD 

när rapporten skrevs. I hållbar utveckling argumenteras det ofta utifrån att det finns tre 

primära pelare eller dimensioner som fundament i begreppet; social hållbarhet ekologisk 

hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det krävs en jämvikt mellan de tre dimensionerna för 

att en hållbar framtid ska kunna byggas upp (Roorda et. al. 2012, s.84). Hur dessa vägs mot 

varandra eller samverkar med varandra skiftar något beroende på hur eller var de används 

och det är en komplex uppgift att tolka de tre faktorerna och ta till alla i ett enat koncept. 

Olika aktörer och typer av organisationer har flera olika åsikter om just hur detta ska 

hanteras. (Karlsson, 2005, s.33-36). Kulturella värden och aspekter som välmående och hälsa 

kommer i korthet att ses till men kommer inte vara primära faktorer i uppsatsen. Fokusen 

kommer istället ligga på att jämföra hur ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet vägs mot 

varandra i tillsyn och tillståndsprocesserna. 

 

Länsstyrelsen Värmland jobbar för en hållbar framtid i länet och belyser att de arbetar 

utifrån att skapa hållbar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. De jobbar med länets 

utveckling och ska se till enskilda individers, såväl som samhällets intressen. Som generellt 

uppdrag agerar Länsstyrelsen som regeringens företrädare i länet och arbetar för väl 

avvägda helhetslösningar och för samverkan på ett likvärdigt sätt för alla. Detta utvecklar de 

med att de ska uppfylla snabb, rättsäker och enkel service. Utöver detta ska Länsstyrelsen 

verka för att hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar samtidigt som 

nationella mål får genomslag i länet. Länsstyrelsen är en organisation med ett mycket brett 

arbetsområde då de jobbar med frågor som rör energi och klimat, djurskydd, hållbar 

samhällsplanering, fiske, naturvård, skydd mot olyckor och krisberedskap mm. Allt detta 

regleras med ca 500 lagar (Länsstyrelsen, 2016). 

 

Länsstyrelsen spelar således en mycket stor och viktig roll i samhället, inte minst som länk 

mellan regering och befolkning, men även som inflytelserik aktör när det kommer till 

implementering av hållbar utvecklig och ett mer miljöanpassat samhälle. I frågorna gällande 

småskaliga vattenkraftverk spelar länsstyrelsen en central roll. Då de är skyldiga att hålla i 

tillsynsprocesserna för kraftverken. Utöver det så handlägger de tillståndsprocesserna och är 

ofta medverkande i rättsprocesserna som dessa innebär. 
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2.2 - Miljörättvisa 
Miljörättvisa handlar om att förena miljöfrågor med mänskliga rättigheter och demokratiska 

rättigheter. Det handlar om att se till alla individers rättigheter för en dräglig miljö som inte 

är skadlig att leva i eller hämmad av påtryckningar eller diskriminering från företag eller 

myndigheter baserade på hudfärg, bakgrund, social status mm (McDonald, 2002, s.3-8). 

 

Teorier kring miljörättvisa skapades pågrund av den kraftiga miljöförstöring som uppkom till 

följd av efterkrigstidens kraftiga ekonomiska tillväxt som dessförinnan decimerats av krig. 

Detta resulterade i att den socioekonomiska klyftan större mellan de som tjänade på 

tillväxten och de som hämmades av den och det var även de med lägst ekonomisk och social 

status som tenderade att lida mest av miljöförstöringen (Walker 2012, s.68ff). I denna 

uppsats kommer denna teorin appliceras på ett något annorlunda sätt dock. Miljörättvisa 

appliceras ofta i situationer där myndigheter eller företag förtrycker eller negativt påverkar 

en viss typ av individer genom att utnyttja eller hämma deras närmiljö. I dessa fallen är det 

de småskaliga vattenkraftverken som påverkar miljön negativt och påverkar allmänna 

intressen negativt. I tillsyns- och tillståndsprocesserna dock så är kraftverksägarna ofta 

lidande då de småskaliga vattenkraftverken ofta ägs av enskilda företagare som ställs i 

processen mot myndigheter. Företagarna har sällan den juridiska eller politiska bakgrunden 

som myndigheter har och riskerar att bli övertrampade i processen. Länsstyrelsen arbetar 

dock med att skapa snabb, rättssäker och enkel service för medborgare och företag 

(Länsstyrelsen, 2016). 

 

Inom miljörätt finns tre principer som ofta belyses: The Polluter pays principle, The 

precautionary principle och The principle of public participation. Dessa principer är viktiga att 

se till i implementeringen av miljörättvisa för att så många som möjligt ska tillgodoses. 

 

Med polluter pays principle innebär det att förorenaren betalar för skadan, samt har 

ansvaret för att återställa de eventuella skador som uppkommit på platsen. Kortfattat 

innebär det att de som tjänar på miljöproblemet som uppstår av en verksamhet ska stå för 

de uppkomna kostnaderna (Walker 2012, s.47). Detta är något som länsstyrelsen förhåller 

sig till då kraftverksägarna är de som i regel ska stå för kostnaderna för miljöanpassningar 

eller utrivning av verksamheter (Keiner, 2016). 

 

Med Principle for public participation innebär det att allmänheten ska ha rätt att medverka i 

och ta del av beslutsprocessen kring utveckling och forskning som kan påverka dem. Alla 

individer ska ha rätt att inkluderas, konsulteras och att kunna ta el av information och 

planer, samt processer som kan röra dem (Walker, 2012, s.48). Detta är något som nämns i 

Länsstyrelsens plan för hanteringen av tillsyns och tillståndsprocesserna för småskaliga 

vattenkraftverk. Däri nämns det att kraftverksägare informeras och får ta del av 

beslutsprocesserna (Keiner, 2015). 
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Det sista begreppet är The precautionary principle och innebär att försiktighet ska vidtas om 

det finns osäkerheter gällande hur något kommer påverka omgivningen. Skulle riskerna 

överväga fördelarna bör andra alternativ undersökas och försiktighet vidtas. Denna principen 

talas det inte om nämnvärt i någon plan eller dokument från länsstyrelsens sida. Inte heller 

är det något som kraftverksägare uttryckligen vidtar. 

 

Uppsatsen kommer utgå från ‘Commonwealth of Massachusetts’ definition av miljörättvisa. 

Definitionen lyder i korthet ‘Miljörättvisa är det jämställda beskyddandet och meningsfulla 

involveringen av alla personer, med respekt för utveckling, implementeringen och 

tillämpningen av miljölagar, regulatorer och policyn samt den rättvisa distribueringen av 

miljövinster. (Walker 2012, s.8). Detta stöds i övrigt av UNEP där de skriver: "Environmental 

justice is the recognition of disparities among people in costs and benefits distribution, 

meaning that the concept is in fact a call for equality" (Oliviera Finger & Zorsi 2013, s.225). 

Vad som bör understrykas är dock något som uppmärksammats i akademisk litteratur mer 

och mer, vilket är att miljörättvisa kanske inte är ett fast definierat begrepp utan formas 

utefter tid och spatial definition (Oliviera Finger & Zorsi 2013, s.223). 

 

2.3 - Tidigare forskning 
Mycket av forskningen och litteraturen kring ämnet består av grå litteratur och det finns 

förhållandevis lite forskning kring ämnet. 2001 publicerades en uppsats av Lisa Näslund et. 

al. Rapporten heter Hållbarhetsanalys kring småskalig vattenkraft i lokalt perspektiv - 

Långforsen i Nedre Långan och är en intressant fallstudie för ett specifikt kraftverk. 

Uppsatsen visar de komplexa och dynamiska relationerna mellan miljö, sociala relationer, 

ekonomi och juridik som hållbar utveckling ställs mot. Uppsatsen är framtagen för att vara 

underlag till en eventuell utbyggnad av kraftverket i Långforsen. I uppsatsen presenteras 

diverse lokala och regionala aktörer och deras ställning till utbyggnaden och frågor rörande 

hållbarhet i fallet. Rapporter bygger på intervjuer av lokala företag, lokalbefolkning i 

området och Jämtkraft, företaget som äger kraftverket. Uppsatsen lägger inte fram ett 

slutresultat eller ett resultat som det diskuteras för, utan presenterar fem scenarion som 

undersöks utifrån ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella perspektiv. Slutligen 

redovisas hur de olika aktörerna påverkas av eller reagerar på de olika scenariorna, vilka 

därefter presenteras och vägs mot varandra. 

 

Fallet visar på att det är mycket svårt att applicera en hållbar utveckling som täcker 

ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter. I slutändan inkluderas alla aktörer 

och miljöer i detta. (Näslund et al, 2001 s.83-85). Syftet med uppsatsen är att den är tänkt att 

agera som ett bästa tänkbara diskussionsunderlag för en tänkbar utveckling inom ett brett 

spektrum av effektområden (Näslund et al. 2001 s.48-49). 

 

Rikedomar runt rinnande vatten är en rapport sammansatt av Sportfiskarna, WWF, 

Älvräddarna och Naturskyddsföreningen och förespråkar en uppgraderad och delvis 
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förminskad vattenkraft som skulle kunna ersättas av sportfiskeindustri och andra turistdrivna 

sektorer. Rapporten fokuserar främst på ekonomiska vinningar med att investera i en ökad 

sportfiskeindustri och grundar sig delvis i flera studier runt om i världen som tyder på att 

sportfiske kan gynna ekonomisk utveckling på flera ställen om vattenkraftverk läggs ner eller 

miljöanpassas. Rapporten ställer sig mycket positiv till miljöanpassning av kraftverk och 

belyser att vattenkraft och frodande sportfiske kan existera i samfund (Jonsson, M. 2015). 

 

3. Metod och material 
 

3.1 Metod och Datainsamling 
Denna studie är en tematisk analys med tre förvalda teman. Temana är Ekologisk, ekonomisk 

och social hållbarhet. Analysen kommer utgå från stadgarna i Doing social Research - A 

global context (Wagner et. al, 2012, s.231-237). Inför uppsatsen har domar från mark och 

miljö och mark och miljööverdomstolen, dokument från myndigheter, tidningsartiklar kritiskt 

granskats. Utöver det har tre intervjuer genomförts och även en deltagande observation på 

Värmland, Dalslands vattenkraftsförenings årsmöte. Intervjufrågorna finns bifogade som 

"Bilaga 1, 2 och 3" i uppsatsen. 

 

3.2 Urval 
Urvalet av dokument har gjorts genom att gå igenom domar från mark- och miljödomstolen 

som gäller Värmländska småskaliga vattenkraftverk och de som ansetts passande för 

uppsatsen utefter frågeställningen och syftet har därefter valts ut att användas. Urvalet av 

domar har varit väldigt begränsat och endast tre domar har dömts skäliga att ta med i 

materialet för uppsatsen. Vad som gjorde dem skäliga för uppsatsen var att de behandlade 

småskaliga vattenkraftverk och stod emot myndigheter i domen. Två dokument har 

analyserats: Plan för Länsstyrelsens arbete med tillsyn av tillståndslösa vattenkraftverk i 

Värmlands län (2015) och Vänerlaxens Fria Gång (2015). Dokumenten valdes då de 

behandlade frågan om miljöanpassning av kraftverk och de ekologiska värdena runt 

rinnande vatten. Tidningsartiklarna som valts ut är de som fanns relevanta för uppsatsen 

utifrån att de gällde fall i Värmlands län och rörde småskaliga vattenkraftverksfrågor. Totalt 

fem artiklar har valts ut. Artiklarna har jag funnit genom att söka på och kombinera fraser 

och ord som “småskalig vattenkraft”, “Hållbar Utveckling” och Länsstyrelsen Värmland”. 

Uppsatsen ämnar att kritiskt granska dessa artiklar genom en tematisk analys. 

 

Intervjuerna har gjorts med tre individer, intervjuerna är semistrukturerade med syftet att 

samla in empiriskt material gällande uppfattningar om genomförandet av tillsyn och 

tillståndsprocesserna. Två platsintervjuer har gjorts, en ägare av ett småskalig 

vattenkraftverk och en representant från Hushållningssällskapet Värmland. Utöver det har 

en telefonintervju med en representant för Länsstyrelsen Värmland gjorts. 

Verksamhetsägaren valdes ut då hen har stor erfarenhet av att jobba med frågor kring 

småskaliga vattenkraftverk. Han profilerar sig även väl då han äger ett småskaligt 
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vattenkraftverk. Ägaren i fråga genomgår även en pågående rättslig process som pågått i 

flera år. Representanten från Hushållningssällskapet i Värmland har varit mycket engagerad i 

frågan under en längre tid och är i nuläget konsult i en juridisk process angående 

nedläggningen av ett småskaligt vattenkraftverk i norra Värmland. Representanten från 

Länsstyrelsen är en handläggare för miljöskydd och förvaltning gällande vattenverksamhet. 

 

Intervju 1 med Johan genomfördes den 5:e april 2016 på Karlstads Universitet i ett 

studierum. Datumet hade i förtid bestämts via mail några veckor innan. Respondenten 

informerades angående forskningsetiska hänsynstaganden gällande sekretess av namn och 

att den inspelade datan skulle raderas efter transkriberingen. Därefter började intervjun och 

den tog ca 30 minuter att slutföra. Intervjun utgjordes av relativt öppna frågor och efter att 

intervjun var färdig samtalade vi kort om ämnet i allmänhet och därefter transkriberades 

inspelningen som därefter raderades. Intervju 2 med Malin planerades och genomfördes på 

ett mycket snarlikt sett som den första intervjun, förutom att vi för intervjun befann oss på 

Hushållningssälskapets kontor i Karlstad. Intervjun genomfördes den 29:e april 2016 och likt 

intervju 1 så transkriberades densamma kväll som den hölls och raderades därefter. 

Telefonintervjun med Mats från Länsstyrelsen genomfördes den 8:de juni 2016 efter att jag 

ringt runt på Länsstyrelsen och frågat om någon som var villig att ställa upp på min uppsats. 

Anledningen till att denna gjordes som telefonintervju var pågrund av tidsbristskäl både hos 

mig och hos representanter på Länsstyrelsen. Intervjun utgick efter förbestämda frågor och 

tog endast 10 minuter att genomföra. 

 

Enligt forskningsetiska principer informerades respondenterna om intervjun, uppsatsen, 

syftet och om att intervjuerna skulle spelas in om detta godkändes. Alla respondenter 

godkände detta och inspelningarna från intervjuerna är nu raderade. Intervjuerna har 

strukturerats och följer riktlinjerna i Wagner et. al. (2012). De följer därmed specifika etiska 

hänsynstaganden och strukturer (Wagner et. al. 2012, s.138). Uppsatsen ämnar även att 

analysera hur mottagandet av tillsyn- och tillståndsprocesserna är. Utöver detta har en 

deltagande observation gjorts av mig på ett årsmöte för Värmland Dalslands 

Vattenkraftförening (VDVF). Detta för att se hur situationen uppfattas för de småskaliga 

kraftverksägarna. Jag blev inbjuden till mötet av respondenten i intervju 1 därefter och 

mötet var ett mycket spännande fall att studera. De närvarande var för det mesta av 

kraftverksägare, som visade sig vara uteslutande män och majoriteten av dem var seniorer. 

Utöver dem fanns där även tio föreläsare som talade om bland annat juridiska förhållanden, 

historiskt värde, tekniska principer och risker, samt en representant från Länsstyrelsen. 

Mötet hölls den 9 april i Kristinehamns stadshus och det var mellan 30 och 40 delatagare 

där, lyssnare såväl som föreläsare. 

 

3.3 Avgränsning 
Uppsatsen ämnar att spatialt avgränsa sig till Värmland och analyserna som görs i uppsatsen 

ämnar endast rättsfall, dokument tidningsartiklar och intervjuer som gäller Värmländska 
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kraftverk eller hanteringen utav dessa. Att välja Värmland ger en tydlig avgränsning som 

dikterar hur många rättsfall och artiklar som finns, vilket eliminerar en mycket stor 

arbetsbörda som riskerar att resultera i ett inkonsekvent resultat ifall urvalet skulle gälla hela 

Sverige. Samtidigt som denna avgränsningen finns så ämnar jag med uppsatsen att 

framställa ett resultat som är påtagligt på ett nationellt plan. 

 

3.4 Analysmetod 
För att förstå och tolka resultatet har uppsatsen analyseras genom tematisk analys med 

teoretisk kodning. På detta viset kan teman och mönster i datan identifierats. För att 

utveckla så har 4 förbestämda teman eftersökts och analyseras i domar och dokument 

(Wagner et. al, 2012). Temana är Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den tematiska 

analysen ämnar i denna uppsats att söka efter mönster och teman i en text för att sedan 

ställa dem emot varandra och jämföra vilken exponering temana får i texten, samt hur de 

behandlas i relation till varandra. Arbetet har skrivits utifrån en matris, eller ett så kallat 

framework för att ge struktur åt materialet och för att göra det enklare att analysera 

(Bryman, 2011, s.142). I detta fall utgörs de utav de tre temana som eftersöks. Dokumenten, 

domarna, artiklarna och intervjuerna lästes igenom en gång först för att se utifall de var 

rimliga att ha med, de som valdes ut analyserades sedan utefter temana som utgör 

resultatet. 

 

Eftersom respondenterna i intervjuerna och artiklarna uttrycker kvalitativ data med diverse 

antaganden är det viktigt att ha i åtanke att antagande grundar sig i dennes verklighetsbild. 

Därmed är det även mycket viktigt att i största möjliga mån undvika att ha en egen tolkning 

av materialet som påverkar resultatet. Detta har varit svårt att förhålla sig till genom 

uppsatsen, men flera iterationer av texten har gjorts och genomgåtts för att undvika detta. 

Problemet med en tematisk analys är att det kräver mycket data för att genomföra och det 

har varit svårt att få tag på giltig och passande information för denna uppsats. I en tematisk 

analys är det även mycket viktigt att ha tydlig data att peka på och att den rättfärdigas av det 

teoretiska ramverket (Wagner et. al, 2012, s.236-237). 
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4. Resultat 
 

4.1 Tematisk analys av domar 
I den tematiska analysen kommer tre domar undersökas utifrån sitt innehåll utefter en 

teoretisk kodning. Tre koder kommer sökas efter, vilka är ekologisk hållbarhet, ekonomisk 

hållbarhet och social hållbarhet. Detta kommer senare diskuteras kring i diskussionen efter 

miljörättsliga principer. Domarna som kommer analyseras är domar som hanterar fall kring 

småskaliga vattenkraftverk och involverar Länsstyrelsen Värmland. 

 

Dom 1 (MÖD 2010:13) Hanterar ett fall gällande lagförklaring av Torps kraftverksstation, ägt 

av Mälarenergi vattenkraft AB. Det är ett äldre kraftverk upprättat 1913-1914 i Lillälven i 

 

Säffle kommun och fallet gäller en ombyggnation av dammen som godkändes av mark- och 

miljödomstolen. Detta förenades med vattenhushållningsbestämmelser och andra villkor. 

Länsstyrelsen Värmland påkallade efter dom att en fiskevandringsväg skulle upprättas till 

hänsyn för vandrande fisk. Mälarenergi Vattenkraft AB kritiserade detta och påpekade att 

det inte hade haft någon effekt då de två kraftverk som ligger längre ner i älven inte har 

installerade vandringsvägar, vilket i sin tur skulle göra vandringshindret lönlöst. Mark och 

miljödomstolen fann, efter hänvisning till miljöbalkens portalparagraf och aktuella 

miljökvalitetsmål, att undantag från huvudregeln i 11 kap. 8 § miljöbalken inte kunde ges. Så 

med hänsyn till rådande förutsättningar förskrevs skyldigheten som ett vilande villkor 

(Nilsson. 2010).  

 

Dom 2 (MÖD 2011:16) Saken gäller ersättning av produktionsbortfall och frågan om 

principer för beräkning av ersättningsberättigad förlust vid omprövning av tillstånd för 

kraftverk. (Stenman. 2011). Domen gäller Reinholdsfors kraftverk, ett kraftverk beläget i 

Mangälven, Arvika Kommun och ägt av Fortum AB. Kammarkollegiet begärde i omprövning 

enligt 24 kap. 5 § miljöbalken av vattenverksamheten vid Reinholdsfors kraftverk (Stenmark, 

2011). 

 

Dom 3 (MÖD 2015:22) handlar om en dom i mark och miljödomstolen rörande Torsby 

kraftverk i Torsby kommun, ägt av Fortum Älvkraft i Värmland som skulle uppdatera 

kraftverket med ett byte av luckor i utskoven. Detta anmäldes enligt anmälningsplikt för 

mindre vattenverksamheter. Länsstyrelsen Värmland avslog anmälan och anmälde till mark 

och miljödomstolen med motivationen att uppgraderingen skulle räknas som ”Uppförande 

av en anläggning”. I sitt yrkande i domstolen påvisar de detta med flera exempel och från 

flera vinklar. Effektökningen togs upp och ansågs ändra författningen av verksamheten och 

att de istället skulle anmält om uppförandet av en ny verksamhet. De påpekade även att 

fördämningen som skulle uppföras under installationen var för omfattande och inte inom 

lagens ramar. Detta avslogs dock av mark och miljödomstolen, som ansåg att Fortum gjort 

rätt i situationen. Uppgraderingen förändrade inte verksamheten utan gjorde verksamheten 
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säkrare, samtidigt som effekten ökade marginellt. Fördämningen och torrläggningen var 

även inom ramarna för vad som var lagligt. Länsstyrelsen överklagade sedan till mark- och 

miljööverdomstolen, men blev även där avslagna och kallades avvisa anmälan och istället 

informera företaget om försiktighetsåtgärder att se till under arbetet. (Stenman, Ödmark, 

2015) 

 

4.1.1 Ekologisk hållbarhet 
Dom 1. MÖD 2010:13 - Mälarenergis ansökan godkändes och de tilläts bygga om dammen. 

De gavs 5 år till att bygga om och därefter kunde anspråk i anledning av oförutsedd skada få 

anmälas inom 10 år från arbetstidens utgång. Domslutet påpekade flertalet aspekter 

kopplade till ekologisk hållbarhet, däribland att vattenståndet i sjön Aspen inte får gå under 

specifika min. eller max. nivåer. Aktiv korttidsreglering förbjöds i all utsträckning och en 

fiskeavgift skulle erläggas av företaget. Företaget ålade i sin ansökan att förhållandena som 

idag gäller är en förbättring från hur det såg ut dessförinnan och refererar till att 

minimitappning gäller nu. I sin ansökan nämnde företaget inget om ekologisk hållbarhet alls. 

I alternativa lösningar där den bristande säkerheten i nollalternativet tas upp påpekar 

företaget att säkerheten inte kan garanteras om dammen tillåts förfalla.  

 

Försiktighetsprincipen nämns i företagets ansökan där det påvisades att 

naturresursen/vattenkraften kommer utnyttjas på ett mer effektivt sätt och att genom 

restaurering av det gamla kraftverket kan säkerheten garanteras. Enligt Miljöbalkens 

lokaliseringsprincip tas lokaliseringen utav kraftverket upp och det påpekas att det bedrivits 

kraftutvinning ur vatten vid den platsen under mycket lång tid, och att därmed förflytta 

verksamheten eller utnyttja vattenkraft på annan plats skulle ha mycket större 

miljöpåverkan. I ansökan nämnde företaget, med fokus på hushållningsprincipen att 

kraftutvinning ur vatten är mycket effektivt med hänsyn till råvaror, vilket stämmer gällande 

vattnet, men inget nämns om vattenlevande djur och växtliv och att ett vandringshinder kan 

skada den naturliga faunan. Något om en fiskevandringsväg nämns ej av företaget i deras 

miljökonsekvensbeskrivning, något som även fiskeriverket påpekade i ett yttrande gällande 

ansökan. Fiskeriverket talade i sitt yttrande för att en fiskevandringsväg skulle gynna den 

biologiska faunan i älven och sjön Aspen. Vad som inte nämns av fiskeriverket är att två 

andra kraftverk förhindrar fria vandringsvägar i älven nedströms och att en vandringsväg 

förbi Torps kraftverk endast innebär att en liten del av älven inte fragmenteras, men att 

älven fortfarande kvarstår att vara fragmenterad i sin helhet. 

 

Länsstyrelsen Värmland yttrade sig även i ansökan och ansåg avslutningsvis att ansökan ska 

bifallas, under förutsättning att ett tillstånd förenades med vissa villkor. Villkoren som kan 

kopplas till ekologisk hållbarhet gäller att en fiskevandringsväg ska upprättas när 

myndigheten kräver det och att vatten inte får tappas under specifika gränser vid 

minimitappning. Detta för att inte skada biologisk fauna nedströms. Länsstyrelsen hänvisade 

även till miljökvalitetsmålen och natura-2000 målen i sitt utlåtande och att de målen måste 
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kunna uppfyllas. Något som Länsstyrelsen ansåg vara möjligt för kraftverket och 

vattendraget. 

 

Bolaget anförde därefter, som svar på Fiskeriverkets och Länsstyrelsens yttranden, att krav 

på fiskevandringsväg bör avslås då vandringsvägen inte skulle gynna vattenlevande varelser 

då vattendraget som sagt är vidare fragmenterat nedströms. Detta gör att vandrande fisk 

eller ål inte kan ta sig till Torps kraftverk över huvud taget. Utöver detta framförde de att 

vattenkraftverket uppfördes 1913-14 och således är kraftverket och därmed fördämningen 

över 90 år gammalt vid prövningstillfället, samt att reglering av Aspen troligtvis skett långt 

dessförinnan på samma plats. Detta innebär att det naturliga tillståndet anpassat sig efter 

detta och att konstruera en vandringsväg kan skada det nu naturliga tillståndet. 

 

Domslutet av miljödomstolen påpekade att det inte fanns skäl att göra undantag från 

huvudregeln i 11 kap. 8 § miljöbalken, att verksamhetsutövaren skall vidta nödvändiga 

anordningar för fiskens framkomst, i detta fall en vandringsväg. Dock bedömde de att 

vandringsvägen ska vara ett vilande krav då det inte anses nödvändigt i nuläget. Domstolen 

hänvisade även till att Länsstyrelsens förslag gällande mängden vatten som inte får 

underskridas vid minimitappning (300 l/s) ska gälla (Nilsson, 2010). 

 

Dom 2. MÖD 2011:16 - Kammarkollegiet begärde i omprövning enligt 24 kap. 5 § 

miljöbalken av vattenverksamheten vid Reinholdsfors kraftverk med bakgrund för att 

kraftverket förlitade sig på gamla tillstånd s.k. urminnes hävd, vilket innebär tillstånd enligt 

äldre lagstiftning Kammarkollegiet förpliktar i sin omprövning att Reinholdsfors kraftverk att 

upprätta en fiskeväg och i framtiden sköta den. Vidare ålägger de krav för minimitappning 

under specifika tider under året. 

 

Kammarkollegiet fortsatte i sitt anförande att påpeka de goda fiskeförutsättningar som fanns 

i Värmeln, vilket är sjön som kraftverket fördämmer. De utvecklade detta med att säga att 

nuvarande lek- och uppväxtområden är mycket begränsade med anledning utav 

vandringshindret som kraftverksdammar utgör. Det påpekades att en vandringsväg vid 

kraftverket skulle gynna de biologiska bestånden i sjön och älven, om de två kraftverken 

nedströms även skulle implementera vandringsvägar (Stenman, 2011). Vandringsvägar har 

idag upprättats på både Gullsby kraftverk och Åmåts kraftverk. Miljökraven för ett rikt växt- 

och djurliv, samt levande sjöar och vattendrag uppfylls i vattendraget (VISS, 2015). 

 

I sitt yttrande i ansökan nämnde Fortum AB inget om aspekter som kan kopplas till hållbar 

utveckling eller ekologisk utveckling. Länsstyrelsen å andra sidan bekräftade flera av 

Kammarkollegiets uppgifter som tidigare nämnts gällande fiskebestånd som uppskattas öka 

efter implementerandet av vandringsvägar. 
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I övriga yttranden i domen skrivs det om natura 2000, den pågående kalkningen i 

älvsystemet för biotopsrestaurering och för förhindring av försurning i systemet. Det talades 

även om ett åtgärdsprogram för flodpärlsmusslan som kräver relativt jämna vattentillstånd. 

Något som skulle avsevärt förbättras av reglerad minimitappning. 

 

Miljödomstolen anförde i domskälet efter bedömning alla parters yrkanden. Det lades viss 

fokus på ekologiska aspekter såsom statusen på fisken, däribland öring och stensipa som 

lever i vattnen som hade gynnats av uppförandet av en vandringsväg. Detta utvecklade 

domstolen med att det krävs att alla tre kraftverk i älven (Reinholdsfors, Åmåt och Gullsby) 

ska inrätta vandringsvägar för att nytta ska uppnås. (Stenmark, 2011) 

 

Dom 3. MÖD 2015:22 - I anmälan om renovering nämnde Fortum AB att uppgraderingen 

skulle förbättra dammens möjligheter att hantera ett 100-årsflöde när det sker. Detta kan 

kopplas till alla tre ben av hållbar utveckling då det minskar risken för att dammen svämmar 

över och eventuellt förstörs, vilket i sin tur skulle bringa förödelse nedströms dammen. Detta 

skulle i sin resultera i att bottenfauna, strandnära fauna och alla livsformer i eller nära älven 

skulle hotas. En dambrist skulle potentiellt kunna bringa oreparerbara skador på 

ekosystemen nedströms. 

 

Länsstyrelsen påpekade i sitt avslag av anmälan att renovering av dammen skulle innebära 

möjlighet för kraftverket att dämma större volymer vatten och att det hade inneburit att 

allmänna och enskilda intressen skulle riskera att skadas. Den ökade volymen innebär ökat 

vattenstånd uppströms och kan därmed riskera att påverka ekosystemen där. Detta kan 

även utgöra större risk för mark och bebyggelse nedströms då högre flöden skulle kunna 

släppas och påverka bland annat genom erosion. Detta tas i upp av Länsstyrelsen pga. att 

detta varit fallet tidigare när ett företag renoverat ett kraftverk och ökat den totala 

vattenmängden som fördämdes och därmed den totala effekten. Detta togs upp i det första 

domslutet och i det överklagande. I överklagandet påpekade mark och miljööverdomstolen 

att tillstånd för vattenverksamhet inte behövs vid ändring av verksamheten såvida det 

uppenbart inte påverkar allmänna eller enskilda intressen (Stenman, Ödmark. 2014). 

 

4.1.2 Ekonomisk hållbarhet 
Dom 1. MÖD 2010:13 - Domstolen bedömde att andelen utav förlust eller inskränkning i 

förmån för allmänna intressen som företaget ska tåla utan ersättning uppgick till 1/10 utav 

den totala kostnaden. I sin ansökan nämnde inte företaget något om hållbar ekonomisk 

utveckling alls. Nämndes gjorde dock att val av turbin kommer baseras på vilken som är mest 

fördelaktig ekonomiskt och driftmässigt. Valet nämnde eller hänvisar inte till ekonomisk 

hållbar utveckling eller andra aspekter av hållbar utveckling. 

 

Fiskeriverket talade i sitt yttrande för att en fiskevandringsväg förbi kraftverket skulle gynna 

samhällsekonomiska värden i form av sysselsättning, rekreation och turism. Sysselsättning av 
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denna natur är en mycket viktig del i en hållbar ekonomi (WCED, 1987, s.217-222). I sitt 

uttalande nämner Länsstyrelsen inget som kan kopplas till ekonomisk hållbarhet. Detta gör 

inte heller bolaget i sitt anförande. 

 

Dom 2. MÖD 2011:16 - Miljödomstolen bedömde att Fortum AB var ersättningsberättigade 

för förlust, detta med bakgrund av Kammarkollegiets omprövningstalan gentemot 

kraftverket. Ersättningen uppgick till 2 000 000 kr och skulle betalas ut av staten. 

Kammarkollegiet försåg i sin ansökan en uträkning på rimlig ersättning till kraftverket för 

konstruerandet av vandringsvägen. Den rimliga ersättningen av staten ansågs uppgå till 500 

000 kr. 

 

Fortum Generation AB som motståndare yrkade ersättning på 2 329 100 kronor för 

produktionsbortfall samt 178 600 kronor för förlust av elcertifikat. Vidare fortsatte de att 

kritisera Kammarkollegiets beräkningar för att vara orimliga och allt för låga. De påstod även 

att Kammarkollegiets uppfattning om att drift, tillsyn och skötsel endast medförde 

obetydliga kostnader är helt fel uppfattning och att det istället rörde sig om att en årlig 

kostnad för detta beräknades uppgå till 94 000 kr. Med detta föreslod de att det borde 

föreskrivas att en omprövning och uppföljning i framtiden skulle genomföras för att se om 

vandringsvägen visar sig vara framgångsrik och ändamålsenlig. Om detta inte var fallet skulle 

vidare drift upphöra enligt Fortum AB (Stenman, 2011). Detta förslag var i sig motsträvande 

mot hållbar utveckling och därmed hållbar ekonomi då det inte tar annat än endast 

ekonomiska aspekter för företaget i hänsyn. 

 

I miljödomstolens domslut uppskattades den totala kostnaden av upprättandet för de tre 

kraftverkens vandringsvägar till 6.9 miljoner kr. En vandringsväg vid Reinholdsfors kraftverk 

skulle kosta 2,8 miljoner kronor att uppföra. Detta, vägt mot nyttan av införandet 

rättfärdigade en vandringsväg enligt domstolen. 

 

Tillsammans med ekologiska aspekter är de ekonomiska aspekterna i fokus här. Mycket är 

kopplingsbart till ekologisk hållbarhet, framförallt gällande ersättning i domen. Men 

alternativen framlagda av Kammarkollegiet samt Fortum AB talar inte för en hållbar 

ekonomisk framtid. Sammanfattningsvis nämns inte ordet ”Hållbar” i någon variation, enskilt 

eller tillsammans gällande ekonomi. Dock talas det mycket om ekonomiska aspekter i domen 

i hög grad så detta blir något missvisande. 

 

Dom 3. MÖD 2015:22 - Att ersätta spettluckorna med planluckor för att avbörda ett 100-

årsflöde skulle som tidigare nämnt gynna ekonomisk hållbarhet. Detta då ett dambrott hade 

inneburit stora ekonomiska förluster av sparkapital, inkomst och investering gällande både 

jordbruksmark, som skogsmark såväl som investering och husering på tomter och 

bebyggelse. Detta hade riskerat levnadsvillkor för flera boende på landsbygden nedströms. 

Renoveringen ämnade även att förminska risken för att drivgods ska fastna i dammen vid 
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höga flöden. Det innebär potentiell produktionsförlust och reparationskostnader (Stenman, 

Ödmark. 2014). 

 

4.1.3 Social hållbarhet 
Dom 1. MÖD 2010:13 - I ansökan nämndes alternativa åtgärder, varav det enda alternativet 

som nämnde något anknytbart till hållbar utveckling eller framtid var nollalternativet som 

talade om dammens då immanenta förfall och den därmed bristande säkerheten som då 

inte längre skulle kunna garanteras. Utöver det så nämndes inget anknytbart till social 

hållbar utveckling av företaget i sin ansökan. Fiskeriverket talade för turism och 

samhällsekonomiska, samt rekreationella fördelar i sitt uttalande gällande fiskevandringsväg 

och att en sådan skulle gynna detta. 

 

I sitt uttalande nämnde Länsstyrelsen inget som kan kopplas till social hållbarhet. Detta 

gjorde inte heller bolaget i sitt anförande (Nilsson, 2010). 

 

Dom 2. MÖD 2011:16 - Kammarkollegiet yrkade till miljödomstolen i sin 

omprövningsansökan att domstolen skulle bestämma att den blivande domen skulle få tas i 

anspråk även om den inte vunnit laga kraft och bestämma tiden för att framställa anspråk på 

ersättning för oförutsedd skada till fem år. Kraftverket förlitade sig på ett privilegiebrev från 

1761 som rörde en anläggning som drev en stångjärnshammare med vattenkraft, detta 

påvisade kammarkollegiet inte längre var giltigt då syftet med verksamheten idag är 

annorlunda, trots att fördämningen fyller samma funktion idag som vid 1700-talet (Stenman, 

2011). 

 

Dom 3. MÖD 2015:22 - Gällande social hållbarhet kunde utbytet av luckor säkra en socialt 

hållbar framtid då det säkerställde möjligheten för en levande landsbygd då ett 100-årsflöde 

skulle kunna rasera möjligheter för turism, jordbruk, skogsbruk mm. Länsstyrelsen 

motiverade bland annat sin plats i frågan med att de ansåg att det innebar uppbringade av 

ett nytt kraftverk. Länsstyrelsen anmälde renoveringen som en ny verksamhet, men 

företaget håller sig inom ramarna för restaurering och att det bara behövdes en anmälan. 

Detta konstaterade miljödomstolen. Länsstyrelsen tillade i sitt första uttalande att det torde 

vara mer fördelaktigt att förbjuda åtgärderna utan erforderligt tillstånd. Det ansågs att 

föredra, då ett föreläggande som framstår som ett tvång föreföll mindre lämpligt. 

Länsstyrelsen kan tolkas göra det tydligt att de inte önskar kraftverket där. 

Miljööverdomstolen påpekade att förförandet av anmälningsplikt infördes för att skapa en 

mer flexibel prövning i praktiken för mindre vattenverksamheter utan att åsidosätta miljö 

och hälsoskyddskraven (Stenman, Ödmark, 2014) 

 

4.1.4 Sammanfattning av domar 
Den tematiska analysen har funnit att hållbar utveckling spelar en stor underliggande roll i 

domarna som analyserats. Dock är det väldigt låg fokus på social hållbarhet i alla tre domar. 
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Trots att inte någon av domarna talar för ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet i någon 

direkt bemärkelse så representeras ekonomisk och ekologisk hållbarhet i relativt hög grad 

trots att det inte nämns direkt. Det finns mycket som talar för ekonomiska och ekologiska 

aspekter i domarna, men en majoritet av det som nämns fokuserar på nuvarande rådande 

förhållanden och lagstadgar. Framtidscenarion nämns förhållandevis lite i domarna och det 

är tydligt att myndigheterna vill pröva kraftverken i så hög utsträckning som bara går. 

Kraftverksägarna vill å andra sidan säkerställa verksamhetens existens i hög grad. Detta 

resulterar i att ägarna motsätter sig krav på miljöanpassning, närmare bestämt 

vandringsvägar då detta är ett mycket kostsamt åtagande. 

 

De tre domarna har alla olika ändamål i domstolen, ingen är den samma, men fokusen på de 

tre benen i hållbar utveckling är jämlikt fördelade i de tre domarna. Sett till miljörättvisa är 

alla medverkande i processerna jämställt behandlade och enligt analysen har inget 

anmärkningsvärt funnits gällande den punkten. 

 

4.2 Tematisk analys av konsekvensrapporter och styrdokument 
Dokument 1 - Plan för Länsstyrelsens arbete med tillsyn av tillståndslösa vattenkraftverk i 

Värmlands län (2015) Planen ämnar skapa en mall för tillvägagångssätt i tillsyn och 

tillståndsprocessen för vattenverksamheter. Planen är inte uteslutande riktad mot ägare av 

småskaliga vattenkraftverk, utan ämnar verksamheter av vitt skilda slag, exempelvis 

dammar, vattenkraftverk, hamnar, farleder, broar, vägtrummor, diken, utfyllnader och 

vattentäkter (Hedström, 201: 5) 

 

Dokument 2 - Vänerlaxens fria gång (2015) Vänerlaxens Fria Gång var ett projekt som 

införlivades 2010 och en rapport om projektets första fas publicerades 2015. Projektet är ett 

samarbete mellan de norska och svenska regeringarna med syfte att bygga upp laxbeståndet 

i det gemensamma älvsystemet som sträcker sig från Femunden i Norge till Vänern i Sverige. 

Målen med projektet var: 

 

 återuppbyggnad av det vilda lax och öringbeståndet i Femund-/Trysil-/Klarälven, 

 fria vandringsvägar för samtliga vandrande fiskarter, 

 god ekologisk status (eller potential), 

 ökad och hållbar sportfisketurism samt landsbygdsutveckling. 

 

Under projektet utfördes ca 30 delprojekt som undersökte vänerlax och öring, samt andra 

arter. Rapporten är en sammanfattning och inför en god inblick i den biologiska statusen av 

de biologiska systemen med fokus på vandrande fisk. 

 

4.2.1 Ekologisk hållbarhet 
Dokument 1 - Planen talar för att dämning och reglering av rinnande vatten påverkar den 

ekologiska statusen för ytvatten och att de agerar som spridningshinder för vandrande fisk 
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då fördämningar och torrläggningar förhindrar fisken att passera kraftverken. Vidare påstås 

att anledningen till att miljökvalitetsmålen för vatten inte uppnås i Värmland huvudsakligen 

är pågrund av att det finns många kraftverksdammar som saknar tillstånd. Länsstyrelsen är 

skyldig att bedriva utökad tillsyn av vattenverksamheter efter 2012 då detta krav kom. 

 

Länsstyrelsen Värmland har valt att prioritera kraftverk och dess dammar i tillsynsarbetet då 

de anses ha högre miljöpåverkan än andra dammar, exempelvis kvarvarande 

flottningsdammar. Det noteras även att majoriteten av kraftverksdammarna i länet är 

omfattade av tillstånd enligt 1918 och 1983 års vattenlagar, ett fåtal har tillstånd enligt 

miljöbalken och att ca 40 kraftverk helt saknar giltiga tillstånd. Därefter skrivs det att 

Länsstyrelsen endast kan åstadkomma miljöförbättrande åtgärder av dammar omfattade av 

gamla tillstånd genom omprövning eller ansökan om återkallelse av tillståndet. I nuläget 

prioriteras de tillståndslösa vattenkraftverk, anledningen dikteras i nuläget av arbetsbörda 

och ekonomiska aspekter, men i fortsatt arbete ska prioritering av kraftverk belägna i 

vattenförekomster med höga naturvärden eller där miljökvalitetsnormer för närvarande inte 

uppnås. 

 

Gällande utgivning av kraftverksdammar skrivs det att tillstånd för utrivning alltid ska 

lämnas, detta enligt 11 kap. 19§ miljöbalken, detta med anledning för att utrivning i så gott 

som samtliga fall resulterar i att miljökvalitetsnormer kan nås. Myndigheterna ställer sig 

positiva till utrivning och anser att det givetvis är viktigt att iaktta försiktighet för att 

begränsa skadeverkningar som kan skapas av utrivningen. Det framgår i dokumentet att det 

ofta uppkommer tal om att bibehålla någon slags tröskel efter utrivning eller öppning utav 

luckor för att vattenståndet uppåt i färdriktningen ska bibehållas. Detta kan dock göra så att 

miljökvalitetsnormerna inte uppnås. Hur den sänkta vattennivån påverkar den miljön eller 

ekosystemen i vattenförekomster uppströms nämns det dock inget om i dokumentet. 

Specifika platser i vattendragen framstår således mer viktiga än andra (Keiner, 2015). 

 

Dokument 2 - Samarbetet som resulterade i denna rapport ämnade från början att utreda 

konsekvenserna av Höljes och de andra kraftverken i älvsystemet. Rapporten och dess 

medföljande bilagor lyfter fram de disruptiva tendenserna som vattenkraftverk innebär och 

föreslår diverse lösningar och uträkningar på problemen. Projektet som startade 2010 

 

ämnade att skapa fria vandringsvägar, som förklaras i rapporten som: " Med ”fria 

vandringsvägar” avses åtgärder för att nå så effektiv passage (uppströms och nedströms) 

förbi kraftverken som möjligt för att återställa vattendragets konnektivitet och skapa väl 

fungerande ekosystem." (Hedenskog et. al. 2015). Rapporten innehåller även en 

konsekvensbeskrivning varvid ett flertal aspekter av hållbar utveckling lyfts fram. Ekologiska 

aspekter ses till i form av ökade biologiska bestånd av såväl Lax, som annan fisk och 

växtlighet. Rapporten och dess medföljande bilagor lyfter fram de disruptiva tendenserna 

som vattenkraftverk innebär och föreslår diverse lösningar och uträkningar på problemen. I 
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rapporten hänvisar Länsstyrelsen till miljöbalken som talar om hållbar utveckling utifrån 

WECD's definition och att detta ska efterföljas. 

 

4.2.2 Ekonomisk hållbarhet 
Dokument 1 - Fokus i arbetet har varit att bedriva tillsyn av tillståndslösa kraftverk då det är 

en enklare och billigare process som inte är lika utdragen för myndigheten men ändå bidrar 

till uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna (Keiner, 2015). 

 

Dokument 2 - I rapporten lyfts ekonomiska aspekter fram i form av att se till uträkningar för 

genererade intäkter från sportfisket och dess inräknade spridningseffekter. Den ekonomiska 

förlusten belyses även för de stora kraftverken Höljes och Lutufallet. Utesluts görs 

beräkningar på förlusten för småskaliga vattenkraftverk som påverkar mindre företag och 

kraftverksägare. Inte heller redovisas hur mycket det potentiellt skulle kosta att anpassa 

kraftverken med vandringsvägar eller hur mycket utrivning utav kraftverk skulle kosta. 

Istället lyfts det fram hur turism, specifikt sportfisketurism skulle kunna frodas på ett annat 

sätt än idag och hur många jobb som beräknas tillkomma i regionen därefter, både tillfälliga 

och permanenta (Hedenskog 2015, s.341). Rapporten redogör även att förutsättningarna 

idag för sportfiske är dåliga på samtliga ställen på den svenska sidan av älvsystemet, och 

presenterar 4 förslag på förbättrande åtgärder varav alla väntas skapa goda eller mycket 

goda förutsättningar för sportfiske (Hedenskog 2015, s.278). Rapporten belyser även 

faktumet att fisk har fångats och transporterats via lastbil förbi vandringshindren ända sedan 

1933. Detta sågs som en temporär lösning vid införandet, men det pågår än idag (Hedenskog 

2015, s.310). 

 

4.2.3 Social Hållbarhet 
Dokument 1 - Under ett tillsynsarbete för ett småskaligt vattenkraftverk ska Länsstyrelsen 

Värmland göra ett omfattande arbete som innebär förundersökningar gällande tillstånd och 

verksamheten i sig. Ägaren till kraftverket kontaktas även för att komplettera information 

angående verksamheten och protokoll med dokumentation upprättas på plats. Materialet 

som då samlats in övervägs hos myndigheten och här får även verksamhetsutövaren chans 

att ta del av materialet och komma med invändningar eller synpunkter. Kan denne däremot 

inte visa på ett giltigt tillstånd för verksamheten så är Länsstyrelsen skyldig att anmäla till 

polis eller åklagarmyndigheten för åtalsprövning. Efter tillsynsarbetet kommer 

verksamhetsägaren med stor sannolikhet åläggas en tillsynsavgift. Länsstyrelsen utgår här 

efter Principen att förorenaren betalar (Keiner, 2015).  

 

I arbetet med att bedriva utökad tillsyn har prioritering gjorts av tillståndslösa kraftverk då 

det är en enklare och billigare process som inte är lika utdragen för myndigheten men ändå 

bidrar till uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna. 
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Senare i dokumentet redovisas de anläggningar som tidigare hanterats efter 2012. Domarna 

avser endast ärenden som Länsstyrelsen Värmland startat. Utav de 10 domar som hanterats 

så har tre avslutats. Alla domar resulterade i att verksamhetsutövaren inte fått 

prövningstillstånd och istället fått möjlighet att ansöka om utrivningstillstånd för 

anläggningarna Fem av de resterande domarna har avskrivits pågrund av att 

verksamhetsutövarna själva planerat att söka tillstånd på egen hand. De två sista är 

avskrivna pågrund av att en sedan tidigare är utriven och en inte längre är i drift. Utöver 

detta var 23 anläggningar under hantering när planen skrevs och 9 anläggningar listades som 

var kända av Länsstyrelsen, men ännu inte hanterade. 

 

I kapitlet gällande utrivning av en verksamhet nämns inget om ersättning eller hur det kan 

komma att påverka kraftverksägare eller individer involverade i eller påverkade av 

utrivningen då det därmed effektivt innebär en nedläggning av verksamheten i fråga. 

 

Innan myndigheten fattar beslut i handläggningen av tillsynsärenden ska 

verksamhetsutövaren som sagt däremot få ta del utav materialet och anföra invändningar 

och synpunkter. Om verksamhetsutövaren inte kan visa på att det finns ett tillstånd för 

verksamheten är Länsstyrelsen skyldig att anmäla till polis eller Åklagarmyndigheten. 

Verksamhetsutövaren ska även vänta sig en tillsynsavgift efter att ärendet är avslutat. 

 

Vidare utvecklar de att krav på rättsäkerhet inte åsidosätts. Alla ägare och inblandade 

individer ska behandlas lika och att fallen ska behandlas objektivt. Länsstyrelsen är skyldig 

enligt grundlagen att behandla alla på ett likgiltigt sätt och inte särbehandla någon specifik 

individ, grupp eller verksamhet. I rapporten skrivs det även om ett förhållningssätt gentemot 

Värmland-Dalslands vattenkraftförening (VDVF), där de förtydligar att VDVF endast 

företräder en fraktion av de verksamheter som omfattas av tillsynen. Om Länsstyrelsen 

behandlar en viss del utav ärendena annorlunda skulle tillsynsarbetet kunna ifrågasättas på 

punkter som likabehandling och objektivitet 

 

Avslutningsvis så skrivs det att det är viktigt att besluten har tydligt rättsligt stöd och att de 

ska tåla överprövning då besluten ofta överklagas. De påstår sedan att det är viktigt med klar 

och tydlig information och kommunikation och att de hittills inte har haft problem med 

detta. (Keiner, 2015). 

 

Dokument 2 - Rapporten talar om genereringen utav nya jobb som kommer att kunna 

skapas om fria vandringsvägar skapas i älvsystemet, vilket skulle leda till större möjligheter 

för allmänna intressen när det gäller turism, fiske, rekreation och friluftsliv (Hedenskog 2015, 

s.277). Detta talas om på flera ställen i rapporten, men inget nämns om hur detta påverkar 

enskilda kraftverksägare gällande tillsyn-, tillstånd- och rättsprocesser. Diskurs om social 

hållbarhet när det kommer till småskaliga vattenkraftsägare är utesluten ur rapporten 
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4.2.4 Sammanfattning av konsekvensrapporter och styrdokument 
Sammanfattningsvis har det från Länsstyrelsens sida inte publicerats en konsekvensrapport 

gällande effekter av nedläggning av småskaliga vattenkraftverk. I Plan för Länsstyrelsens 

arbete med tillsyn av tillståndslösa vattenkraftverk i Värmlands län (2015) ligger hög fokus på 

att införa miljömålen riktade för ekologisk hållbarhet. Det nämns mycket som går att koppla 

till social hållbarhet, men få saker utgör en fördel för verksamhetsutövare, snarare tvärt om. 

Det är för övrigt mycket lite som talas om gällande ekonomiska aspekter i planen. I slutändan 

framstår det att hållbar utveckling primärt ses till gällande den ekologiska hållbarheten. 

 

Sett till vänerlaxens Fria gång (2015) ligger fokusen tydligt på fisk och ekologiska aspekter, 

vilket titeln föreslår. Mycket av informationen i rapporten upprepas på flera ställen och är 

mängden text framstår vara något redundant. Rapporten lägger upp konsekvensrapporter 

som visar på hur mycket fisk som skulle kunna frodas i vattnet jämfört med idag om fria 

vandringsvägar skapas. Utöver det görs en konsekvensrapport som gäller den ekonomiska 

vinningen av sportfisketurism och den utökade möjligheten för rekreation och friluftsliv som 

kan genereras. Rapporten hänvisar till framtida möjligheter som är att föredra för allmänna 

intressen, men mycket lite talas om vad som skulle ske för enskilda kraftverksägare och 

entreprenörer om rådande förhållanden omöjliggörs. Ingen efterforskning eller 

konsekvensbeskrivning tar upp detta i rapporten. 

 

I nuläget är ett regelverk under utveckling av regeringen, på uppdrag av riksdagen som ska 

skapa bättre förutsättningar för tillsyn- och tillståndsprocesser gällande småskaliga 

vattenkraftverk. Men när uppsatsen skrivs, i augusti 2016, är detta ännu inte färdigställt. 

Regelverket väntas vara klart i september (CU13, 2016). 

 

4.3 Tematisk analys av tidningsartiklar 
Fyra artiklar från Värmland kommer här att kritiskt analyseras utifrån hur ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet representeras. Detta görs för att få en uppfattning om hur 

dessa processer uppfattas utifrån av allmänheten. 

 

Artikel 1: Vattenkraft förstör miljön (2015) är en insändare skriven av Rasmus Gustafsson 

och talar för att vattenkraft inte bör klassas som varken miljövänligt eller klimatneutralt. 

 

Artikel 2: Krav på tillstånd upphör (2015) tar upp att urminnes hävd inte gäller som tillstånd 

för småskaliga vattenkraftverk längre och att kraven som myndigheterna lägger på 

kraftverksägare, antingen riva ut eller söka tillstånd är myndighetsövergrepp. 

 

Artikel 3: Samexistens ett måste (2015) är en insändare som säger att vattenvård inte får 

drabba företagare och boende på landsbygden. 
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Artikel 4: Länsstyrelsen Kritiseras (2016) Artikeln tar upp sättet som Länsstyrelsen 

behandlar ägarna till de småskaliga vattenkraftverken på. I artikeln intervjuas Christer 

Hedberg, en ägare till ett småskaligt kraftverk som haft många problem med Länsstyrelsens 

hantering av hans verksamhet. 

 

4.3.1 Ekologisk Hållbarhet 
Artikel 1 - Gustavsson kritiserar landshövdingens förslag på att minska beroendet av 

kärnkraft och fossila bränslen genom att öka produktionen av vattenkraft inte alls är en god 

idé då det inte kan anses som varken klimatneutralt eller miljövänligt. Gustavsson påstår att 

vattenkraften är den tredje största utsläppskällan av metan, vilket han vidare utvecklar vara 

en mycket miljöförstörande växthusgas. Vidare pekar han på att vattenkraft ger stor 

påverkan på den flora och fauna som finns i rinnande vatten. Utöver det måste även EU:s 

vattendirektiv följas och att om inte vatten uppnår god ekologisk status väntas viten på 

miljonsummor för staten. Detta är varken klimatsmart eller ekonomiskt utvecklar han. 

 

Gustavsson fortsätter med att vattenkraftverk är en ineffektiv energikälla som genererar 

mycket lite energi och att ett småskaligt vattenkraftverk endast motsvarar en tredjedel av 

ett modernt vindkraftverk. Sol och vindkraft, säger han är långt ifrån nyckfulla och är något 

av det bästa vi har, trots att de är väldigt beroende av vissa typer av väder. Att inrätta ett 

utbyggnadsstop, utrivningar och att miljöanpassa kraftverk skulle innebära en mycket liten 

energiförlust, samtidigt som det skulle innebära mirakel för miljön. (Gustavsson, 2015) 

 

Artikel 2 - I artikeln nämns inget om ekologiska aspekter eller ekologisk hållbarhet över 

huvud taget. 

 

Artikel 3 - Denna artikel har skrivits av en lantbrukare som talar för att lantbrukare har ett 

ansvar att ta hand om och säkerställa landets vattenresurser, samtidigt som de måste på ett 

hållbart och lönsamt sätt bedriva jordbruk, skogsbruk och trädgårdsodling. Under lång tid 

har Sveriges lantbrukare genomfört flertalet åtgärder för att förbättra vattenmiljön i landet. 

Vidare anser Willén att det ska finnas vattenvård som skyddar allt vatten och att lösningen 

måste vara samexistens mellan vattenskydd och produktion. Om lantbrukare ska ta hela 

ansvaret för miljöanpassningar för vatten förlorar Sveriges lantbrukare sin konkurrenskraft 

och miljöproblemen riskeras att exporteras till andra delar av världen, till platser där 

miljöhänsynen inte är den samma som här. (Willén, 2015) 

 

Artikel 4 - Inget angående ekologiska aspekter eller ekologisk hållbarhet tas upp i artikeln. 

 

4.3.2 Ekonomisk Hållbarhet 
Artikel 1 - Förutom att det vid ett tillfälle nämns att vattenkraft inte är ekonomiskt 

försvarbart pågrund av kostnaderna det riskerar i viten från EU så nämns inget om 

ekonomiska aspekter i inlägget (Gustafsson, 2015). 
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Artikel 2 - I inlägget talas det om att vad som gör föreläggandet i Silverforsen orimligt är att 

tillståndsprövning kostar ägaren runt en halv miljon kronor och att om tillståndet godkänns 

kan det tillkomma kostnader på en miljon om en vandringsväg skulle upprättas. Kraftverket i 

fråga genererar el för omkring 75 000 om året (Nilsson, 2015). 

 

Artikel 3: LRF lämnade tidigt 2015 in ett svar till vattenmyndigheterenas förslag till ett nytt 

åtgärdsprogram angående förbättringen av svenskt vatten. Vattendirektivet har inte haft 

politisk inblandning och hänvisar till mycket fel och missvisande information. Detta i sin tur 

resulterar i att åtgärder i miljardklassen riskerar att införas, åtgärder som jordbruket får ta 

räkningen för (Willén, 2015). 

 

Artikel 4: Inget angående ekonomiska aspekter eller ekonomisk hållbarhet tas upp i artikeln. 

 

4.3.3 Social Hållbarhet 
Artikel 1 - I inlägget nämns inget alls angående social hållbarhet eller sociala aspekter. 

 

Artikel 2 - I inlägget talas det om att vad som gör föreläggandet i Silverforsen orimligt är att 

tillståndsprövning kostar ägaren runt en halv miljon kronor. Utöver detta kommer ett 

kulturhistoriskt värde försvinna enligt ett utlåtande från Värmlands museum, med anledning 

av att vattenkraft har nyttjats där sedan 1700-talet. Ägaren av kraftverket är 84 år gammal 

och har fått föreläggandet av Länsstyrelsen som förklaras av att utökad tillsyn ska bedrivas 

pågrund av ett regeringsuppdrag infördes 2012. I ett utlåtande av en representant från 

Länsstyrelsen sägs det att urminnes hävd inte längre gäller som tillstånd enligt en dom i mark 

och miljödomstolen, och att det då kan resultera i att fall som dessa uppstår. (NIlsson, 2015) 

 

Artikel 3 - I dagsläget skapas ett effektivt lantbruk och skydd av vatten genom enkla 

styrmedel med fördelat ansvar och inte tvärtom, genom ökade begränsningar och regler som 

drabbar enskilda företagare och boende på landsbygden. De miljöförbättrande åtgärder som 

myndigheterna anser ska genomföras riktar sig framförallt mot enskilda människor och 

företagare på landsbygden. Förslaget som Vattenmyndigheterna lägger fram saknar helt 

politisk förankring i en fråga som i allra högsta grad gäller samhällnyttiga verksamheter som 

dessa, påstår Willén. Det krävs att det finns en löpande dialog om finansiering och 

avvägningar, fortsätter han. Att låta bönderna ta hela ansvaret för att skydda de 

gemensamma vattenresurserna äventyrar Svenska lantbrukares konkurrenskraft och 

vattenvård måste gå hand i hand med en levande landsbygd (Willén, 2015). 

 

Artikel 4 - Gustafsson (2016) skriver att kraven på att söka nya tillstånd är orimliga enligt 

flera kritiker och att det nu även börjar uppmärksammas på politisk nivå. Christer Hedberg 

som intervjuats påstår att han i många år motarbetatats av Länsstyrelsen och påstår att 

kommunikationen med Länsstyrelsens tjänstemän är mycket svår. Att få en konstruktiv 
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dialog med dem är inte heller enkelt påstår han. Christer efterlyser råd med tjänstemännen, 

inte att det bara kommer förelägganden och beslut. avslutningsvis säger han att det känns 

som Länsstyrelsen vill ha bort så många dammar och småskaliga kraftverk som möjligt i 

länet. 

 

I artikeln intervjuas även Torben Ericson som är verksamhetschef på Länsstyrelsen. Torben 

säger att han förstår kritiken, men att med de direktiv som de nu har så har de börjat titta på 

hur vattendragen kan miljöanpassas. Om en kraftverksägare inte tänker söka tillstånd så kan 

Länsstyrelsen tvingas ge förelägganden. Torben säger också att han hoppas på lättnader för 

de småskaliga vattenkraftverken i frågan. Avslutningsvis står det i artikeln att frågorna har 

tagits till politisk nivå och att detta har visat ge resultat då en motion i nuläget hanteras av 

civilutskottet som har i uppgift att ta fram förslag som förenklar tillståndsprövningarna för 

de små kraftverken (Gustafsson, 2016. 

 

4.3.4 Sammanfattning tidningsartiklar 
Gustafsson publicerar många starka åsikter och är tydligt mycket upprörd i frågan, men talar 

aldrig för något hållbart, utan endast för det som kan anses miljövänligt. På andra sidan 

myntet ställer sig artikel 2. Mycket talas om att kraftverksägare, specifikt ägaren av 

Silverforsen behandlas orimligt och att det inte ska få göras. Men inget talas här om 

miljöförhållanden, den ekologiska statusen eller dylikt. Artikel 3 är en mycket nyanserad 

artikel och är den enda artikeln som hänvisar till de tre benen utav hållbar utveckling 

jämförbart mycket. I slutändan handlar det om att man måste bygga upp samhället så att det 

anpassas för både individer och företagare, såväl som natur och miljö. Artikel 4 belyser vad 

som framstår som ett mycket svårt läge, ett som är tungt för kraftverksägarna och något 

som Länsstyrelsen uttryckligen i denna artikeln känner sympati för. Artikeln är således dock 

endast fokuserad på sociala aspekter, men lämnar en ton som talar för anpassning och 

förståelse från båda sidor. 

 

4.4 Tematisk analys av intervjuer 
Att driva ett småskaligt vattenkraftverk är inget som genererar stora förmögenheter eller 

ekonomiskt oberoende för ägarna, det är på många fall ofta drivet av personliga intressen 

för verksamheten eller lokal landsbygdsutveckling enligt respondenten i intervju 1. Det är ett 

tidskrävande intresse som ger relativt lite inkomst. Men det är inte den låga inkomsten som 

är det stora problemet. Enligt Johan är det den rättsliga osäkerheten. Vad som gäller vid 

prövningar och hur fallen och ägarna behandlas i processen är något som är mycket ovisst, 

säger han. (Johan, 2016-04-05). Inför denna uppsats intervjuades tre individer, en ägare av 

ett småskaligt vattenkraftverk som belyses i inledningen. En representant från 

Hushållningssällskapet Värmland och en representant från Länsstyrelsen Värmland. I detta 

kapitel kommer transkriberingen av de två sistnämnda intervjuerna kritiskt analyseras 

utifrån Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den första intervjun med 
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kraftverksägaren Johan som respondent kommer inte analyseras då en stor del utav den 

intervjun representerades i introduktionskapitlet. 

 

Malin, Hushållningssällskapet. Intervjun utfördes i April 2016 på plats hos 

Hushållningssällskapet som en semistrukturerad intervju. Malin har tidigare arbetat inom 

Länsstyrelsen och är involverad som konsult i ett fall med ett småskaligt vattenkraftverk som 

just nu genomgår en tillståndsprocess efter att verksamhetens laglighetsförklaring i sitt 

nuvarande tillstånd fått avslag. 

 

Mats, Länsstyrelsen. Intervjun utfördes som en telefonintervju med en representant på 

Länsstyrelsen och utgick från fyra, innan intervjun, fastställda frågor. 

 

4.4.1 Ekologisk Hållbarhet 
Malin - Hon inleder med att säga att hon anser småskalig vattenkraft och hållbar utveckling 

absolut går ihop när hon får frågan om huruvida hållbar utveckling och småskalig vattenkraft 

går ihop. Malin utvecklar med att hon anser att för varje kWh som genereras av småskalig 

vattenkraft så sparas en kWh kolkraft. Hon fortsätter med att hon inte förstår varför det 

påstås att energin som genereras av småskaliga vattenkraftverk är försumbar när det trots 

allt är energi som genereras. 

 

Gällande en samexistens mellan småskaliga vattenkraftsägare och sportfiskare så borde det 

absolut finnas anser hon. Tillsammans med fiskevårdsföreningar har Hushållningssällskapet 

tagit fram fiskevårdsplaner som kan gynna fisket, och ofta föreslagit lösningar såsom 

vandringsvägar. Malin tror att det nästan inte är någon kraftverksägare som är emot 

miljöanpassning, utan att det finns stor förståelse för detta. 

 

Utöver den påverkan som småskaliga vattenkraftverk har på den biologiska mångfalden 

belyser Malin att det finns mycket annat som hotar, såsom försurning som slagit ut 

öringbestånd, flodkräftor och musslor. Denna försurning hålls tillbaka i nuläget tack vare 

kalkning, Utöver detta så tar vattendragen skada pågrund av utsläppen av näringsämnen 

från jordbrukare som gör att det växer igen i och vid vattendragen och utsläppen av 

kvicksilver och humus när skogsmaskiner kör nära eller genom vattendrag. Hon säger att det 

finns många hot mot den ekologiska statusen i vattnen, men att det största miljöhotet är 

klimatfrågan gällande utsläppet av växthusgaser. Klimatfrågan, säger hon är större än bara 

vandringshinder. Vattenkraften, säger hon, är det renaste och bästa alternativet av 

elproduktion. 

 

Utöver de vandringshindren som kraftverksdammarna utgör så finns det 700-800 herrelösa 

gamla flottningsdammar i länet. Dammar som ingen äger, som dämmer upp vatten och inte 

har någon nytta, utan bara är lämnade från en tid som passerat. Hon förstår inte varför 
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dessa dammar inte rivs ut och hänvisar till att man satsat på detta i Örebro län på en annan 

nivå. 

 

Avslutningsvis frågas Malin om hon anser processerna vara försvarbara ur ett ekonomiskt 

perspektiv och att det kan anses vara försvarbart ur ett ekologiskt hållbart perspektiv på 

vissa platser, men inte alla. Vissa ställen, belyser hon, har naturliga vandringshinder där fisk 

och fauna inte kan ta sig upp för, även om kraftverket där tas bort och refererar till 

kraftverket som hon konsulterar för. På den platsen påstår hon att det inte skulle bringa 

någon förbättrad ekologisk status då fisk inte skulle kunna ta sig förbi det naturliga 

vandringshindret där vilket är ett vattenfall. Skulle en vandringsväg inrättas där skulle det 

inte heller ha en stor påverkan på den ekologiska statusen då det 800 meter uppströms 

ligger ett kraftverk med tillstånd enligt miljöbalken som inte har en vandringsväg och inte 

heller är tvungen att inrätta det. Hon utvecklar med att låta fisk vandra 800 meter inte är en 

skälig anledning till att riva ut eller bygga vandringsväg i forsen. 

 

Mats - I intervjun talas inget om ekologiska aspekter eller ekologisk hållbarhet. 

 

4.4.2 Ekonomisk hållbarhet 
Malin - I intervjun talar Malin om att småskaliga vattenkraftverk har många nyttoaspekter 

utöver att generera energi, då de kan försörja en tillverkningsindustri eller agera som ett ben 

att stå på rent ekonomiskt för en lantbrukare. När det kommer till sportfiske anser Malin att 

det absolut är viktigt men att hon inte tror att det är något som går att leva på på 

landsbygden, inte något som är jämförbart med det som småskalig vattenkraft kan skapa 

idag. Vindkraftverk säger hon också är ett bra alternativ ur ett hållbart perspektiv, men att 

vindkraftverken får så mycket ekonomiska subventioner att hon funderar på hur ett 

vindkraftverk bär sig utan alla bidrag. 

 

Avslutningsvis frågas Malin om hon anser processerna vara försvarbara ur ett ekonomiskt 

perspektiv vilket hon inte anser. Hon påstår att det inte är möjligt att generera den 

inkomsten eller de ekonomiska värdena med sportfiske jämfört med vad man kan få in 

genom de småskaliga vattenkraftverk som tas bort. 

 

Mats - I intervjun talas inget om ekonomiska aspekter eller ekonomisk hållbarhet. 

 

4.4.3 Social hållbarhet 
Malin - Anledningen till att denna kraftiga pådrivningen som i nuläget sker är ett resultat av 

en långsiktig lobbyverksamhet från sportfiskare och älvräddarna för att de länge har drivit på 

och talat för fördelarna med ett utbrett sportfiske. Hon påstår att det verkar som att det 

är “pay-back-time” för ägarna av småskaliga vattenkraftverk, men att det inte finns några 

stora summor att betala tillbaka med. Hon utvecklar med att de flesta som driver småskaliga 

kraftverk gör det för att det är ett intresse och för att ha möjligheten att skapa och använda 
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sig av närproducerad energi, inte att bli ekonomiskt oberoende. Malin som har tidigare 

bakgrund på Länsstyrelsen säger att det känns konstigt att det drivs på på det sättet det görs 

idag och att tolkningen av miljöbalken är annorlunda efter 2012 när urminnes hävd och 

privilegiebrev dömdes ut som ej giltiga tillstånd längre. När hon jobbade där sade hon att 

man då istället hade en diskussion med ägarna om förslag för hur de kan miljöanpassa sin 

verksamhet. Hon har svårt att inse, förstå och acceptera att det nu är en ny tolkning. Att 

skapa en dialog och/eller förelägganden om åtgärder säger hon hade vart ett mycket bättre 

alternativ än att tvinga kraftverksägare genomgå, vad som oftast är, dyra och onödiga 

tillståndsprocesser. Processer där mycket framstår som fel enligt myndigheterna. Istället 

tycker hon det bör satsas på samverkan och att göra något bra tillsammans. 

 

Avslutningsvis frågas Malin om hon anser processerna vara försvarbara ur ett socialt 

perspektiv och att hon absolut inte gör det. Och belyser att det innebär katastrof för ägare 

av småskaliga vattenkraftverk. Hon utvecklar detta med att säga att det framstår som att alla 

kraftverk ska bort enligt Länsstyrelsen och att hon tycker att det är märkligt att Länsstyrelsen 

inte tittar på alla dammar individuellt utan kör på samma krav att alla dammar ska bort. 

Utöver det så är informationen och besluten som åläggs kraftverksägarna mycket svårtydd, 

med avancerat språk och långa dokument. I nuläget är Malin mycket rädd för att flera 

kraftverk läggs ner och att man i framtiden vill förlita sig mer på vattenkraft för att släppa ut 

mindre koldioxid, men att det då är för sent. 

 

Mats - Angående valet av vilka verksamheter som ska prövas och huruvida det finns någon 

form eller prioritering att utgå efter säger Mats att Länsstyrelsen får in tips och samtal 

angående vattenhållningen från grannar såväl som markägare. Informationen som fås 

övervägs sedan för att se om det är skäligt att öppna ett tillsynsärende. Prioriteras görs 

kraftverk utan giltiga tillstånd. Giltiga tillstånd innebär tillstånd enligt miljöbalken eller 1918 

års vattenlag. Privilegiebrev och urminnes hävd är alltså inte giltiga som tillstånd efter 2012 

då två fall i miljööverdomstolen dömde så att de inte längre var brukliga. Alla verksamheter 

prövas enligt samma förutsättningar då miljöbalkens regler ställs mot verksamheten. 

Därefter tas beslut om hänsyn ska bedrivas eller ej. 

 

Vid frågan angående hur processen ser ut svarar Mats med att verksamhetsägaren meddelas 

och ges chans att komma med åsikter, kunskap och uttalanden, som i sin tur kan påverka 

beslutet i förhand. Därefter följer en tillsyn som följs av att Länsstyrelsen meddelar 

verksamhetsutövaren om tillståndsprövning är befogat. Detta ärende kan dock avskrivas om 

verksamheten själv väljer att söka tillstånd hos mark och miljödomstolen på egen hand. 

Detta för att förenkla processen. 

 

Slutligen frågas Mats om sociala värden för enskilda företagare tas hänsyn till. På detta 

svarar Mats att nej, det gör det inte i någon direkt utsträckning då miljöpåverkan och 

miljöbalkens regler går före. Han kompletterar detta med att han har förståelse för 
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verksamhetsutövare och deras reaktioner och varför frågan blivit så infekterad, men tillägger 

att Länsstyrelsens tjänstemän endast följer lagar och bestämmelser. 

 

4.5 Tematisk analys av observation på Seminarium och Årsmöte VDVF 
Den 9 april 2016 hölls Värmland-Dalslands Vattenkraftsförening Seminarium & årsmöte. 

VDVF är en förening för ägare av småskaliga vattenkraftverk och för personer med intressen 

för småskalig vattenkraftproduktion. De jobbar med att hjälpa till i frågor och svåra 

situationer, sprida information om småskalig vattenkraft och representera småskalig 

vattenkraft i regionen utåt. Mötet inleddes med ett seminarium där nio talare presenterade 

föredrag inför föreningen därefter hölls årsmötet. Teman som presenterades var angående 

historia, dammsäkerhet, Länsstyrelsens roll i situationen, tekniska beskrivningar och ny 

teknologi, nuvarande juridiska förhållanden och information om ett nytt samarbetsprojekt i 

regionen. Under seminariet diskuterades det även mycket om det nuvarande läget och 

framtiden för småskaliga vattenkraftverk. 

 

4.5.1 Ekologisk Hållbarhet -  
Den ekologiska hållbarheten talades om så till vida att majoriteten av kraftverksägarna var 

öppna och villiga att miljöanpassa såvida det skedde på ett bra sätt som inte tvingade dem 

mellan att stå mellan att riskera konkurs och att helt enkelt riva ut. Samtidigt talades det om 

att det finns mycket fisk och liv i vattendragen och att det fanns ett antal individer som inte 

förstod varför det är så viktigt att miljöanpassa då livet i vattendragen frodades, trots 

kraftverkens fördämning. 

 

4.5.2 Ekonomisk Hållbarhet -  
Ekonomiska aspekter togs upp ett flertal gånger kopplade till prövningarnas kostnader och 

kostnaderna för att miljöanpassa dammarna. Majoriteten utav de medverkande ställde sig 

positiva till att miljöanpassa verksamheterna, men förfärades över kostnaderna som de är 

tvungna att lägga ut om de blir ålagda att inrätta vandringsvägar. Det framkom ofta att det 

måste finnas en bättre lösning som gör att kraftverksägarna inte blir ruinerade och riskerar 

konkurs, samtidigt som naturtillgångarna säkras. 

 

4.5.3 Social Hållbarhet –  
Den nuvarande situationen framstod för många utav verksamhetsutövarna som mycket oviss 

och förvirringen var mycket stor i rummet. Det märktes att frågan var för många närvarande 

mycket personligt när de fick tala om sina verksamheter. Det rådde stor förvirring och 

ovisshet i rummet. Vad som för många var något att vara stolt över har nu blivit hotat och 

hårt kritiserat. Mycket utav ovissheten berodde på den uppfattade rättsosäkerheten som 

råder i nuläget. Detta blev speciellt påtagligt när en representant för Länsstyrelsen 

presenterade ett föredrag om processen på seminariet och stämningen i rummet 

förändrades helt. Nedlåtande kommentarer hördes viskades från publiken, och flera ställde 

sig extra kritiska till Länsstyrelsens representant. Frågan har blivit mycket infekterad och 

känslig och detta märktes tydligt i rummet. 
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Verksamhetsutövare som blivit ålagda tillståndsprövning vet inte alltid vad som helt gäller 

eller huruvida de ska fortsätta med prövningen eller lägga ner verksamheten. Många är 

rädda för att lägga ut så mycket pengar som krävs för prövningar som uppgår till flera hundra 

tusentals kronor, utan att garantera att verksamheten får fortsätta över huvud taget. Det 

uppkom även att många hade svårt att se meningen med tillståndsprövningarna. 

 

4.5.4 Sammanfattning Intervjuer och observation – 
Gällande intervjun med Malin på hushållningssällskapet så belyser det visst inkonsekvent 

arbete från Länsstyrelsen och domstolarna då det i dom 1 tidigare i uppsatsen talats om ett 

Kraftverk som fått vilande krav på sig att inrätta fiskevandringsväg fram tills dess att alla 

kraftverk i forsen kan öppna upp fria vandringsvägar. Detta ställt mot fallet som Malin 

konsulterar i tyder på olikt dömande i domstol, och i fallet där vilande krav ålades nämns 

inget om att det finns ett naturligt vandringshinder där som det gör i detta fallet. Huruvida 

detta stämmer eller ej är dock upp till debatt med tanke på att mycket av informationen och 

åsikterna som uttrycktes i intervjun bygger på inkorrekt fakta. 

 

Gällande sportfiske så har sportfisket potential att generera mycket större ekonomiskt 

kapital än kraftverksdammarna enligt konsekvensrapporten i Vänerlaxens fria gång (2015). 

Utöver det så är frågan här mycket partisk och sättet som svaren och informationen läggs 

fram på stundvis framgår som konspiratorisk. 

 

Enligt Länsstyrelsens Plan för Länsstyrelsens arbete med tillsyn av tillståndslösa 

vattenkraftverk i Värmlands län så framgår det att alla fall hanteras individuellt och att 

arbetet utgår från en jämlik värdegrund. Detta talas det även för i Intervju 2 med Mats. I 

intervjun belyses ekologiska, såväl som sociala aspekter till stor del, men även ekonomiska 

aspekter lyftes fram. Däremot framstår informationen som läggs fram som ifrågasättbar vid 

flera tillfällen, exempelvis gällande klimathotet. Utsläppet av växthusgaser är absolut ett 

stort problem, men att argumentera för att vattenkraftens miljöpåverkan är försumbar i 

jämförelse är inget argument som håller då ekosystem uppenbarligen hotas. Socialt sett så 

belyser Intervjun de svåra platserna som kraftverksägare sätts i vid en tillståndsprövning. 

Ekonomiskt sett så nämns saker som kritik gentemot vindkraftverkens ekonomiska 

försvarbarhet och att sportfiske inte kan generera den ekonomiska vinsten som förloras 

pågrund av utrivning eller miljöanpassning av kraftverk. Dock nämns inte så mycket gällande 

kostnaderna på processerna och kostnaderna för att miljöanpassa kraftverken. 

 

I intervjun med Mats nämndes mycket lite om ekologiska eller ekonomiska värden, dock 

pekade ingen utav frågorna ställda till det. Ekologiska aspekter nämndes i slutet dock då 

miljöbalkens regler talar för detta. Miljöbalken ser dock till hållbar utveckling vilket innebär 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, och enligt 1 kap 1 § i miljöbalken står det att: 
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“Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 

(Miljöbalken, 1998: 1 kap 1 §). 

 

Det vill säga att Länsstyrelsen gör rätt i att inrätta miljöförbättrande åtgärder för nuvarande 

och kommande generationer. Men de främjar inte utveckling för de enskilda ägarna av 

småskaliga vattenkraftverk. 

 

Likt i intervju 1 framstår den svåra situationen som ägare för småskaliga vattenkraftverk i 

länet nu står i. Det är tydligt att flera utav de medverkande på årsmötet inte hade all korrekt 

information gällande tillståndsprövningar och ekologiska aspekter. Men detta är även 

information som enkelt kunde lyftas fram om en utbredd dialog och kommunikation mellan 

myndigheter och dessa entreprenörer hade funnits. Primärt dock så framstår det att sociala 

aspekter och hänsyn gentemot kraftverksägare verkar vara så gott som frånvarande. Detta 

visar sig bygga upp e stark misstro gentemot myndigheterna och situationen försvåras ännu 

mer då det blir svårare att driva en opartisk och sansad diskussion kring ämnet mellan 

parterna. 

 

5. Diskussion 
 

5.1 Diskussion utifrån hållbarhetsperspektiv 
I nuläget råder det en klar brist på samfund och förståelse i debatten, både på myndighets- 

och verksamhetsplan, men även när det kommer till media. Samfundet blir lidande när 

rädslan för att bli ålagda nedläggning eller dyra kostnader för verksamhetsutövare tar sådan 

plats som den gör idag. Samtidigt utför Länsstyrelsen bara sina ålagda skyldigheter och sitt 

jobb genom att bedriva utökad tillsyn. Men det framgår som att småskaliga 

kraftverksdammar är i fokusen på en agenda, då vattenståndet i en älv framgår som mycket 

viktigt medan det i en sjö inte omtalas (Keiner, 2015). Utöver detta är det tydligt att det ofta 

finns en brist på klar och ovinklad kunskap inom området som manifesterar sig i flera 

uttalanden. Intervju 2 tyder på en mycket vinklad verklighetsuppfattning och huserar många 

antaganden som saknar referens eller stöd. Gällande försörjningen utav sportfiskeindustri så 

verkar det kunna generera mer jobb för fler individer enligt Länsstyrelsens och WWF:s 

undersökningar (Jonsson, 2015) (Hedenskog, 2015). Stundvis liknar respondentens 

uttalanden konspirationsteorier, något som skadar reliabiliteten av dennes uttalanden. Det 

blev, ju mer jag läste, tydligare att det finns två tydliga läger i den publika debatten, men 

även på myndighetsnivå. Frågan blir bara mer och mer infekterad desto mer det ältas. Det blir 

svårt att hålla en sansad diskussion. Detta försvårar beslutsprocesserna då debatter och 

diskussioner blir mindre och mindre objektiva. 
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På ena sidan står myndigheterna och de som ställer sig emot för småskalig vattenkraft, som 

talar om att kraftverken skadar ekosystem och naturvärden. På andra sidan står 

förespråkarna, som inte talar i lika hög utsträckning om miljöanpassning utan fokuserar 

istället på en mer rättvis och rimlig behandling av kraftverksägare. De ser ofta myndigheter 

som om de vill lägga ner verksamheterna på ett hänsynslöst sätt likt vissa skrämmande 

scenarion har visat på. Några som i verkligheten dock inte utgör en majoritet. Myndigheter 

kämpar i nuläget för att miljöanpassa verksamheter och höja naturvärden. För att spekulera 

så kanske är det så att dessa verksamheter utgör ett tydligt mål och pågrund av de hårda 

åsikterna mot miljöanpassning utgör det en motivation. Detta förvärras vidare då 

Länsstyrelsen får mycket hård kritik från verksamhetsutövare och förespråkare av den 

småskaliga vattenkraften, något som påvisades under VDVF’s årsmöte, intervju 2 och 

tidningsartikel 2 i uppsatsen. Situationen är dock inte så svart och vit som vardera sida verkar 

utgå från. Motståndet mot den pådrivande miljöanpassningen ligger i att kraven är svåra och 

många gånger orimliga för verksamheter av denna typen att genomföra och det resulterar i 

ett slags moment 22. Något som förhoppningsvis förbättras efter publikationen av 

civilutskottets undersökning och förslag. Länsstyrelsen uttalar sig med gemensamma 

nämnare. Att de har förståelse för varför situationen är svår, men att de måste följa lagar 

och bestämmelser. (Intervju 3, som förtydligar och tydligt utgår från dok. 1, samt i artikel 4 

där samma sak sägs). Det finns alltså sympati, men Länsstyrelsen lyder order utan 

invändningar eller i praktiken anpassning i många fall. 

 

I slutändan skadar båda sidor varandra och sig själva i processen. Att driva på för hårt från 

myndigheternas sida gör att motståndet blir hårdare, och genom att inte hålla en sansad 

diskussion mellan förespråkare och de som ställer sig emot blir frågan mer infekterad. Det 

krävs mer samfund och förståelse, samt klarare information och tydligare regleringar 

gällande behandlingen av verksamheterna och deras ägare från myndigheternas sida. 

 

Men läget är inte hopplöst. I dom 1 och 2 bedömdes det att krav på fiskevandringsväg skulle 

införas som ett vilande krav då en fiskevandringsväg inte utgör någon nytta om inte hela 

älven är öppen för fri vandring för fisk (Nilsson, 200) (Stenmark, 2011). Detta är något som 

tar hänsyn till livssituationer och rådande förhållanden utan att tvinga på en åtgärd som 

riskerar att försätta individer i krissituationer, utan ger tid till att förbereda. Domsluten som 

undersökts i uppsatsen har en mer sansad och jämställd prägel i domarna. Även om inte de 

tre benen i hållbar utveckling representeras tydligt så verkar det bedömas utifrån dem 

 

Samtidigt som Länsstyrelsen Värmland hänvisar till att: “Länsstyrelsen har hitintills uppfattat 

att berörda verksamhetsutövare inte har haft några problem med att förstå innebörden av 

myndighetens beslut.”(Keiner, 2015) så framkommer det i två utav intervjuerna att detta 

faktiskt är fallet. Johan förfärades flera gånger under intervjun angående att han blivit 

förvirrad över vad Länsstyrelsen faktiskt menat med sina uttalanden vid flera tillfällen. Hen 

refererar specifikt till ett tillfälle efter att vandringsvägen inrättats då Länsstyrelsen skrivit 
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yttranden på 30-40-50 sidor gällande att byggtiden som gällde för vandringsvägens 

konstruktion gått ut innan den var färdigställd. Detta då efter att vandringsvägen blivit 

upprättad. De blev avslagna i domstol och Johan hade enligt domstolen rätt att bygga när 

han gjorde det eftersom Länsstyrelsen förhindrat arbetets start och misstolkat domen. Efter 

detta har Johan fått ålagt för sig att hans kraftverk måste tillståndsprövas, en process som 

just nu är pågående. Sättet som Länsstyrelsen Värmland hanterat detta fallet kan närmast 

beskrivas som tjänstefel på tjänstefel. Johan ålades att bygga en vandringsväg förbi 

kraftverket innan verksamheten över huvud taget tillståndsprövats, trots att de är tvungna 

att tillståndsprövas innan miljöförbättrande åtgärder görs (Keiner, 2015). Som Johan 

uttrycker det så är det mycket förvirrande när Länsstyrelsen ålägger en verksamhet att 

tillståndsprövas först efter att den miljöförbättrats enligt Länsstyrelsens krav. Det uppfattas 

som att Länsstyrelsen är villiga att riskera utrivning av verksamheten, trots att de har vart 

med och bekosta vandringsvägen. Att på detta sätt spendera skattepengar, för att sedan 

göra arbetet ogjort och i processen utsätta Johan för psykisk ohälsa (Johan, 2016-04-05). 

 

Att en myndighet agerar på detta sätt, ett sätt som behandlar individer olika, försätter 

personer i svåra ekonomiska och mentala situationer och riskerar färdiga investeringar 

byggda med hjälp av skattepengar är oacceptabelt. Det går emot vad som står i 

Länsstyrelsens Plan för Länsstyrelsens arbete med tillsyn av tillståndslösa vattenkraftverk i 

Värmlands län och Miljöbalken 1 Kap 1 §: 

 

“Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 

nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 

utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 

förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.” 

 

Hållbar utveckling gäller inte endast ekologisk hållbarhet, även om det är otroligt viktigt och 

något som bortsetts ifrån under flera generationer, men hållbar utveckling innebär även 

ekonomisk och social hållbarhet också. Något som Länsstyrelsen misslyckats med i detta fall. 

Detta är lyckligtvis ett enskilt scenario, ett som inte tillhör normen och ett arbete som 

skedde innan Länsstyrelsen Plan skrivits, men trots detta så fann jag stor oro och förtvivlan 

på VDVF’s årsmöte. Stämningen var tung och präglades av stark ovisshet samtidigt som det 

uppkom av flera ägare att de inte förstår Länsstyrelsens agerande och att det rättsliga läget 

inte är konsekvent. 

 

5.2 Diskussion utifrån Miljörättvisa 
I nuläget sitter ägare för småskaliga vattenkraftverk i en svår sits. Verksamheterna som en 

gång var livsviktiga för att industrier kunde drivas och för att invånare ute på landsbygden 

kunde få elektricitet till sina hem fyller idag inte samma funktion och är klassade som 

miljöförstörande och måste anpassas eller rivas ut. Detta görs med god anledning för den 

vattenlevande faunan och speciellt för vandrande fisk såsom lax och öring. Många utav de 
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vattendrag och älvar som finns i Värmlands län är idag fragmenterade av kraftverk och deras 

fördämningar. Dessa anläggningar måste miljöanpassas eller rivas ut för att miljömålet för 

god vattenkvalitét ska kunna uppnås (Keiner, 2015). Länsstyrelsen är skyldiga att följa de 

lagar och uppdrag som är satta av staten och EU, och detta gör de på ett sätt som får dem 

att framstå som politiska soldater som blott lyder kommandon. Det är dock inte endast 

Länsstyrelsen Värmland som gör detta, utan det är ett nationellt problem som regeringen 

gett Civilutskottet i uppdrag att lösa (CU13, 2015). Media har även uppfattat detta och i de 

tidningsartiklar som publicerats kring ämnet får Länsstyrelsen kritik för sitt arbete. 

 

Flertalet ägare av småskaliga vattenkraftverk och till viss del andra individer runt om i länet 

är i nuläget försatta i en mycket oviss och svår situation. Antingen tvingas de riva ut sin 

damm och stå för kostnaden av att demolera sina verksamheter, eller miljöanpassa, ofta 

genom att inrätta fiskevandringsvägar som likaså är en dyr process som ägarna måste 

bekosta själva (Keiner, 2015). Men innan de måste göra det valet är ägarna tvungna att 

genomgå en tillståndsprövning som även den är en mycket dyr och tidskrävande kostnad, i 

vilken de riskerar att gå miste om stor inkomst, samtidigt som de måste lägga utgifter och tid 

på rättsliga kostnader. Om inte detta görs så riskerar de att bli anmälda för miljöbrott. I ett 

nötskal så sitter ägarna fast i en rävsax. Detta kan ses som ett oväntat ställe att applicera 

miljörättvisa på, men, likt Oliviera Finger & Zorsi (2013) förseslår så är inte miljörättvisa ett 

fast definierat begrepp utan ett som utgörs efter tid och spatial begränsning. Miljörättvisa är 

det jämställda beskyddandet och meningsfulla involveringen av alla personer, med respekt 

för utveckling, implementeringen och tillämpningen av miljölagar, regulatorer och policyn 

samt den rättvisa distribueringen av miljövinster (Walker 2012, s.8). Denna uppsatsen visar 

dock på att dessa kan implementeras på ett sätt som skadar vissa typer av individer. Arbetet 

som utförts av myndigheter strider därmed mot miljörättsliga principer, men är något som 

absolut går att anpassa sig utefter, speciellt med de förslagen som är under bearbetning av 

civilutskottet. 

 

Gällande Länsstyrelsens publikationer så har en rapport publicerats som gäller Vänerlaxens 

fria gång, som innehåller konsekvensbeskrivningar gällande Vänerlaxens potentiella ökning i 

antal om fria vandringsvägar inrättades, samt en konsekvensbeskrivning av hur mycket 

sportfisket väntas kunna generera om. Dock lämnas en konsekvensrapport för vad som 

riskerar att ske med ägarna av småskaliga vattenkraftverk utanför i rapporten och ingen 

rapport eller konsekvensbeskrivning för detta har publicerats av Länsstyrelsen. 

 

Det må så vara att småskaliga vattenkraftverk är en energikälla som är daterad och inte har 

en plats på framtidens energimarknad. Om detta beslutas vara fallet så är en avveckling då 

något som bör ske med hänsyn till kraftverksägare och berörda samt något som ska ske på 

klara grunder. Idag kan det uppfattas som att kraftverken och dess ägare fasas ut genom 

system och processer som i praktiken närmast kan liknas som kvarnar som mal sönder dem. 
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Det är processer som lutar i fördel åt myndigheter och lagstadgare och i nackdel mot 

enskilda individer i befolkningen. Det uppfattas utifrån av kraftverksägare och inblandade att 

myndigheter gömmer sig bakom lagar, dokument och processer som rättfärdigar sin sak. 

Tydlighet understryks i teorin, otydlighet präglar processerna i praktiken 

 

6. Slutsats 
Att miljöanpassa och driva samhället framåt för hållbarhet är ett måste i dagsläget. Miljön 

har allt för länge åsidosatts till fördel för mänsklig och ekonomisk fördel. Småskaliga 

vattenkraftverk och andra fördämningar har en stor påverkan på vattendrag och faunan där 

i. Att inte miljöanpassa dem är rent av bakåtsträvande. En utvecklad sportfiskeindustri är 

också något som kan generera stor inkomst för samhället och framförallt landsbygden 

utöver de höjda naturvärdena och möjligheterna för rekreation som kommer med högre 

ekologisk status på vattendragen. Att däremot inte se till kraftverksägarnas position i 

situationen som utsätts för påfrestande processer som riskerar att ruinera dem och utsätta 

dem för psykisk ohälsa är ifrågasättbart. Småskalig vattenkraft genererar inte en stor mängd 

energi, endast 6.5 % av all energi som genereras av vattenkraft i Sverige genereras av 

småskaliga vattenkraftverk och inkomsten som utökat sportfiske potentiellt kan generera 

överstiger den ekonomiska vinsten som småskaliga vattenkraftverk kan generera med 

hästlängder. Enligt miljörättsliga principer åsidosätts här vissa individer och företag för att 

göra rum för mer lukrativa företag. Något som bestrider miljörättsliga faktorer gällande 

särbehandling pågrund av ekonomiska skäl. Anläggningarna måste anpassas, men det måste 

göras på ett sätt som gynnar nuvarande och nästkommande generationer, resultatet av 

miljöanpassning räknas inte endast, processen är viktig likaså. Sättet som tillsyn- och 

tillståndsprocesserna idag utförs på är ett sätt som riskerar kvarlevandet av vissa 

entreprenörer på landsbygden. Att satsa på miljöförbättrande åtgärder som kan generera 

mycket inkomst är mycket viktigt, att satsa på hållbar utveckling av detta är ännu viktigare. 

 

Carl Jonsson  

Fakulteten för hälsa, natur- teknikvetenskap  

Karlstads Universitet  

2016-09-01 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1: Johan - Intervju 1 
Carl: Intervju 1, Johan Hedberg Gullsby kraftverk. Den här intervjun kommer vara inspelad 

 

Johan: Mhmm, nickar. 

 

Carl: Den kommer transkriberas och sedan kommer inspelningen tas bort, det är bara jag 

som kommer ta del utav inspelningen och transkriberingen, om den, enligt dig tillåts 

kommer eventuellt tas med som bilaga i uppsatsen. 

 

Johan: mmhm. 

 

Carl: Bra! Ehm, jag undrar, kan du lite kort introducera dig själv och ditt fall med ditt 

kraftverk? 

 

Johan, ooh, ja, Jag är tredje generationen, som driver kraftverk i Gullsby. Eh, det var min 

farfar som började det hela 1916, Då han köpte Gullisby gård med tillhörande kvarn, en stor 

kvarn på den tiden. en kvarn som byggdes 1896 vid Gullisby forsen. Det var som en 

ersättning utav det som byggdes 1802 som var Värmlands första handpappersbruk. Ehm, Då 

fick ägarna till Gullsby handpappersbruk privilegiebrev utav kungen om att bedriva 

vattenverksamhet vid Gullsby kvarn och där dämma vatten och liknande, Ehm, 1884 

förstördes pappersbruket i en brand, totalförstördes. Så 1896 uppfördes Då den här kvarnen 

som ersättning för detta. och 1916 köpte min farfar detta och det var ju han hade ett Sånt 

starkt intresse att elektrifiera, det fanns ingen el i Brunnsbo socken över huvud taget, Så 

elen i Gullsby var den allra första som i socknen Då. Och den försörjde Då kvarnen och 

herrgårdsbyggnaden med el. Men sedan byggdes det här ut för omkringliggande hus ville ju 

också ha elförsörjning, Så han byggde ut nätet, han satte dit en ännu större generator, det 

här var ju alltså en kvarnturbin som han satte dit, den här generatorn. Byggde ut nätet 

ytterligare, ehm, fick sedan Då en ännu större generator och Så pågick det, han byggde ut 

nätet, Så det var ju Då Gullsby, Vikerne och Årnäs, Brokerud, Bäckelids, ah, det var ju en 320 

abonnenter i 120 hushåll. 1920-1930 tal kan jag säga Då, Så, dethära handlar om. Men sedan 

Då efter kriget, när det var klart Så bedrevs en stark utveckling, kunderna började på att vilja 

ha mer och mer energi Så det räckte inte med maskin där. De byggde om stationen till 

Såsom den ser ut idag. Den äldre varianten utav han. Ehm, man samkörde med ett 

ytterligare kraftverk som hade byggts utav Brunnskogs handelsförening uppströms i Floruds 

malm älven. Åmats- och Reinholdsfors. De hade byggts Då 1923, 24, och 1935. 

 

Carl: Var det redan existerande bebyggelser där eller var de nyuppförda? 
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Johan: De var nyuppförda, och därifrån byggde man Då högspänningsledning ner till Edane 

samhälle, för de hade inte heller någon energi. 

 

Carl: Hur många abonnenter har du nu? 

 

Johan, Nu har jag 30 abonnenter. 

 

Johan: Jag har nu en 30 abonnenter.. 1946 Så gjorde pappa Då en stor reparation, eller 

renovering utav dammen, den gamla sten och trädammen Då stabiliserade han Då genom 

att gjuta in den i betong, satt in nya luckor och styrning och Sånt här för detta. Bytte ut 

tuben mot en nyare tub och Så vidare Då va. Gjorde inga övriga förändringar som helst Då. 

Sen var det en station som var i drift. 

 

1980 Så ville pappa bygga ytterligare en maskin direkt uppe vid dammen Så satte vi en 

enklare variant utav turbinen, en propellerturbin och det var inga som helst problem, 

behövdes inga tillstånd enligt de myndigheter vi kontaktade Då, bygglov fick vi, inga 

bekymmer alls och 1980 drog vi igång den Då, Så den har ju varit huvudproducenten sedan 

dess. SÅ det har ju löpt på till dess Då i slutet på 1990-talet. Tror det var en 1999 eller nåt 

 

Sånt. Då kom det kontakter ifrån länsstyrelsen och sa att man ville ha möjligheter till 

vandringsväg och en annan vattenregim Så att vi hade en jämnare flöde och Sådana saker i 

älven. Vi gjorde de förändringar vi kunde, och förhandlingar pågick om den här 

vandringsvägen och hur den skulle komma till skott och Sånt här Då va. 2005 hade vi ett 

förslag, ett muntligt förslag med länsstyrelsen om hur det här skulle gå tillväga och de hade 

gjort upphandlingar med byggentreprenör och markavtal och allt det här. VI var överens 

med dem, att, ok, Såhär gör vi, vi hade faktiskt ett byggmöte där Då länsstyrelsens 

representant och byggföretag, vi gick runt, satte ut startkäppar och Så. Var helt överens om 

hur vi skulle gå tillväga, Så får jag ett kontrakt utav Länsstyrelsen, som jag bara skulle skriva 

på Då förstås, men jag läste igenom det och det var inte ett enda ord som stämde över med 

hur det var muntligt överens, det var totalt annorlunda! 

 

Och han sa inte ett ljud till mig. För muntligen Så hade vi kommit överens om att 

Länsstyrelsen skulle äga vandringsvägen och skulle stå för alla kostnader och de skulle stå för 

underhåll och reparation, jag skulle stå för skötseln alltså at öppna, stänga luckor, hålla rent 

vid intag och Sånt där va. Däremot i papprena där Så stod det att jag skulle stå för 

byggherrekostnader, och jag skulle äga anläggningen, och massa andra saker. Jag sa det te 

honom. Och han sa "Ja, du förstår det var juristerna som sa att vi kan inte, länsstyrelsen kan 

inte äga anläggningen, vi får inte göra Så och Så si, och Så." "Men här är ju vi inte överens" 

Sa jag, "Ah, nämen det går inte" sa han, Så "Du måste skriva på här". "Du", sa jag, "Du kan ta 

ditt papper och gå härifrån, jag vill inte se dig här mer på gården" För det är ju ett rövartrick 
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och skicka fram ett dokument för underskrift som inte stämmer mot det vi är överens om. 

Det är ju i de lägre nivåerna i samhället som man sysslar med Sådana saker. 

 

Så, han for och där blev det ingenting mer. Det gick några år Då kom kammarkollegiet, och 

kammarkollegiet och länsstyrelsen är ju bundsförvanter, de jo9bbar ju väldigt nära varandra. 

 

Och Då hade de engagerat kammarkollegiet om att söka omprövning utav mitt privilegiebrev 

Då i syfte att få till den här vandringsvägen. Så det hade vi ju Då förhandlingar om och en hel 

del förhandlingar, en domstolsförhandling Då 2008, tror jag det var som Då utmynnade i en 

dom 2009, Att jag ska stå som byggherre, jag ska äga vandringsvägen, jag skulle sköta om 

och framtida underhåll, staten står för byggkostnaden och jag blev tilldömd en mittemellan 

summa på begärd produktionsförlust Då. Vi fick Då erbjudande om ersättning för förlorad 

produktion. Där hade vi Då begärt en summa och konstigt nog kammarkollegiet, en helt 

annan, betydligt lägre summa. Så domstolen dömde mitt i på de här förslagen och satte en 

byggtid på 3 år, vi tog domen och vi utvärderade den och jag pratade med mitt ombud och 

han sa det att det är nog väldigt liten chans på ändring på ersättningsnivån om vi överklagar 

Då. Och det andra trodde han inte heller skulle gå och överklaga, Så vi sa, nej, nu kör vi!" Vi 

är trötta på det här. Så vi bygger, det får vara Såhär och jag ringde länsstyrelsen och denna 

handläggaren och först Så svarade han inte, han svarade inte sedan heller Då, sedan Så, 

tredje gången Så svarade han men lade på luren när han hörde att det var jag. Eh, jag tänkte 

att det hände någonting Så jag ringde igen, han svarade inte, jag ringde från mobilen, Då 

svarade han. Och Då förstod han att jag hade kommit på honom att han lade på luren, Då 

svarade han att "Jag har inget att göra med ditt fall längre. Jag har ingen 

informationsskyldighet". Jag frågade vad jag ska göra nu, hur ska vi köra igång? "Jamen, det 

är bara att du bygger" sa han. "Jamen länsstyrelsen ska väl vara med och betala detta?", sa 

jag. "Jamen jag har ingenting att göra med detta sa han, och Så lade han på. Och ingen 

ersättare fanns på Länsstyrelsen som kunde ta tag i det här, jag visste inte vad jag skulle göra 

och det hände inget heller. Jag ringde domstolen, "Ja, nejmen det är överklagat" sa hon. 

"Va? Det har inte jag gjort" Sa jag. "ah, nej det är staten som har överklagat, 

kammarkollegiet som hade överklagat". och Så hade de gjort med de två uppströms, l de 

hade fått samma dom. De var också satta under förhandlingar. 

 

Alla tre var överklagade. "Jaha, men Då kan jag inte göra någonting?" "Nej du fåt ju avvakta 

miljööverdomstolen Då." Det tog ju ett och ett halvt år innan de kom med sitt beslut. 

 

Det var ju 2011 som de fastställde mark och miljödomstolens dom, det blev ingen ändring. 

Och Då förstod jag att nu kan jag börja på mitt bygge, och Då hade det börjat en ny 

handläggare som det gick att prata med. Jag fick jättebra kontakt med honom och vi 

bestämde precis hur vi skulle göra, vi skulle avverka och vi skaffade medel för transportväg, 

vi ska upphandla projekteringsunderlag och hela den här biten. Och den vi anlitade till att 

upphandla projekteringsunderlaget det var den som hade gjort förundersökningen till 
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domstolsförhandlingen 2009 Då. och han hade tyvärr Så fruktansvärt mycket att göra Så han 

hann inte med, det drog ut väldigt långt på tiden, men jag avverkade, jag byggde väg och 

tillslut Så fick vi de här handlingarna och Då skulle jag söka pengar för det och kontraktera en 

entreprenör. Det var 2013. Då säger handläggaren på Länsstyrelsen" Ah, nej, du, det går inte 

detta, för juristerna säger att din byggtid har gått ut". Jag hade fått alltså en byggtid dömt på 

tre år till det här. "Såhär kan det väll inte vara, 2011 plus tre år kan väll inte vara 2013? Det 

är väl 2014?" "Nej, de anser att det är från 2009 som det räknas ifrån, Så Då har din byggtid 

gått ut" "Men sluta", sa jag, "Det har ju vart överklagat", "Ja, nej, men det var 

ersättningsdelen som de överklagade". "Det sa det inte till mig, men skit i det" Sa jag, "Jag 

undersöker detta" Så jag talade med mitt juridiska ombud och han sa att "vi skickade ju in en 

byggtidsförlängning, men har de rätt och byggtiden gått ut Så går det inte att söka 

byggtidsförlängning". 

 

Då har tillståndet förfallit. Men bedömningarna är att den är 2011. Så vi skickade in, i slutet 

av 2013 och de tog upp den och mark och miljödomstolen. Så i januari 2014 hade vi 

förhandlingar och innan dess var det alltså en brevväxling som inte var av denna värd. 

Juristerna på länsstyrelsen totalt, alltså, helt otroligt, inlägger yttranden på 30, 40, 50 sidor 

för att argumentera att byggtiden har gått ut. Då vill de alltså helt plötsligt inte ha en 

fiskvandringsväg, uppfattade jag det som. Nej, men vi körde ju på i domstolen där och, det 

var ju en förhandling som var, det var synd att inte den blev videofilmad, det kunde bli en 

riktig skrattfest. De gjorde bort sig fullständigt, både kammarkollegiet och länsstyrelsen. Så 

 

Då, domen kom ju på en veckas tid, det är ju ovanligt snabbt, de hade alltså bestämt sig 

redan innan, Så jag fick byggtidsförlängning, och de skrev ju in det att "på grund av 

länsstyrelsens felaktiga bedömningar Så har de fördröjt bygget med ett och ett halvt års tid." 

Så de fastslog alltså att det var 2011 som gällde. Ja, Så jag körde ju vidare Då, och Då är vi ju i 

januari 2014, mitt i vintern där, och jag tänker där, jag kan börja köra igång. Tre veckor 

senare Så kom besked att Då har de överklagat till miljööverdomstolen, att jag fått 

byggtidsförlängning. Jaha, nej Då kan jag inte höra någonting. Det tar två månader, i slutet 

på april kommer det besked från miljööverdomstolen att de tar inte uppärendet, alltså, tyst 

accept att mark och miljödomstolen har rätt, att ha gett mig byggtidsförlängning. Då tänkte 

jag, men va bra, Då är det klart nu! "Nej, sa hon, vi kan överklaga till HD". Och det gjorde 

dem. Länsstyrelsen och kammarkollegiet överklagar till högsta domstolen. Där tar det 6 

månader innan vi får besked, att de lämnar inte prövningstillstånd. Och Då står mark och 

miljödomstolens dom fast. 

 

Då är vi i september 2014, en hel perfekt sommar att bygga en vandringsväg på var borta. Då 

regnar det, det börjar bli vinter, jag måste ju upphandla byggnadsentreprenör. Så i mitten på 

november kan vi sätta igång, när det är som absolut sämst. VI ska köra bort 15 000 

kubikmeter med massor, vi har två grävmaskiner och två dumprar och kör och det bara går 

sönder överallt. Så vi fick alltså köpa 1000 eller 2000 ton med sprängberg för att bygga 
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tillfälliga vägar för att kunna ta oss fram. Som sedan bara grävs bort. Så det ligger ju på 

deponi nu det. Det är ju jättebra miljöframförhållning. Det är utmärkt. Och det var alltså 

under de mest vidriga förhållandena vi kunde bygga och det var lös lera och det bara kanade 

och glider alltihopa, fy fan… usch. 

 

Men vi var klara i, ja, Då kommer det nästa grej, det är kul det här, det var 2014 i januari, Då 

söker jag min byggtidsförlängning Då till den 31 i 12e 2014. I min dumma enfald att jag ett år 

klarar jag bygga det här på, inga problem. Men jag kom ju inte igång förrän i november 2014 

pga. överklagningarna. Vi bygger Så mycket vi hinner, vi bygger alltså halvvägs fram tills nyår. 

Och Då pratar jag med Torben, alltså verksamhetschefen på länsstyrelsen innan, han sa det 

att "Du måste söka byggtidsförlängning, gör det, gör det!" "Jamen är det någon idé det Då? 

Med dina stridspiloter till jurister bara överklagar?", "Jamen nej nej, bara gör det", sa han. 

"Säger du till dem att sitta ner i båten Då?" sa jag. "Jaja, jag fixar det, gör det, sök bara" sa 

han, Så jag sökte naturligtvis och det kommer ju upp Då i mitten på januari att Då får den 

yttrande. Och jag tänker, detta ska nog gå bra detta här. Men vad gör juristen Då? Han 

lämnar ju ett yttrande på det totalt felaktiga i att jag ska få fortsätta ett bygge som jag har 

påbörjat bygga. VI är halvvägs i det hela. Men han skriver alltså en 37 sidor Då om det och 

jag hade ju begärt verkställighet att jag skulle få påbörja Då innan dom faller Då. Då skriver 

han alltså att det är mot, den och den och den regeln för att kunna bevilja verkställighet. På 

grund utav att risken finns att jag gör en obotlig naturingrepp eller skada på naturen genom 

att fortsätta gräva. 

 

Så helt plötsligt Så är en fiskvandringsväg en obotlig naturskada. Och jag ringer till Torben, 

och jag var Så arg, jag skällde till han. "Ja, ja, ja, jag kunde inte hindra honom, han var 

tvungen att prova" sa han, "Men vad ska jag göra nu Då? Jag stoppar bygget" sa jag. "Nej 

nej, det kan du inte göra" sa han, "Det kan jag väll visst det", sa jag. "Du har ju en stridspilot 

som inte vill att jag ska bygga" "Jaja, men du måste fortsätta", sa han, "Nej, jag skickar hem 

folket nu, de går hem". Jag sa till gubbarna att det är stopp på bygget nu. Och Då kom ju 

arbetsledaren för detta entreprenadföretag och sa att, jag kan inte ha kvar dessa maskiner 

kvar här, jag har jobb som står och väntar på annat håll" Sa han. "Jag sa, "Vänta nu en vecka 

här dom går nu. Så ringde jag till Torben på torsdag och sa, på måndag Så står det trailer här 

ute och hämtar maskinerna, hur gör jag? 

 

Jag frågade Torben: "Vad gör jag nu? Jag skickar hem, de kommer och hämtar maskinerna på 

måndag" Se till och få ordning på detta". DÅ fick jag ju besked, "Nej du fortsätter", sa han. Så 

det var inga mer av dessa yttranden. Jag fick ju domen Då att jag fick byggtidsförlängning 

igen, men alltså, jag blev ju Så fruktansvärt förbittrad över hur de håller på. När en ändå 

försöker, och bygga och följa domar och Sådana saker. Men vi vart ju färdiga med 

fiskvandringsvägen och Såhär, den var ju alltså klar i april och vi körde igång den Då på 

sommaren. Då kom fiskebiologen dit och vi började köra och han var nöjd hela tiden och det 

Såg bra ut. Och vad gör vi sen Då när jag är klar med detta, jo Då kommer det ett 
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föreläggande om att jag ska köpa tillstånd för verksamheten. Eftersom de inte kan se att jag 

har ett tillstånd enligt miljöbalken eller ett annat äldre tillstånd som är rättskraftigt. Jag skrev 

tillbaka: "Jag har ju ett privilegiebrev och en häradsdom ifrån 1802 och 1855. "Ja, men det är 

inte jämställt med tillstånd, Så du måste söka tillstånd enligt miljöbalken, eller ansöka om 

utrivning utav anläggningen" (Sade representant på länsstyrelsen). Där står vi Då med en 

fiskevandringsväg för 4 miljoner i faktiska kostnader och bygge, och i worst case Så får jag 

riva dammen. Och den kommer och hänga där uppe på kanten, 4 meter upp i luften. Det är 

fallet. 

 

Men jag överklagade ju länsstyrelsens föreläggande till mark och miljööverdomstolen och de 

fegade ur Då och följde Länsstyrelsen och ansåg att de hade rätt att förelägga. Och Då 

funderade jag på hur jag skulle göra. Flera stycken har ju misslyckats att få rätt. SÅ jag Såg ju 

inte stora chansen. Men jag tänkte, jag ringde en advokat. "Jag tar den som är absolut 

vassast i Sverige." Erkänt vassast och duktigast och det var en advokat i Stockholm. Jag 

ringde dit och presenterade mig och fick till svar "Ja hej, hej! Va roligt att du ringer" sa hon. 

"Jag har hört om detta case:et, jag vet" "Jag har hört om dessa överklaganden, jag vet, jag 

har följt varenda händelse i hela den här kedjan och nu vill du överklaga" Sa hon. "Ja, jag 

hade tänkt det". "Bra, för jag vill driva ditt fall." 

 

Så hon var fullt påläst med alltihop, Så hon skrev in en ansökan till mark och 

miljööverdomstolen och vi fick prövningstillstånd. Det är flera andra som inte har fått det. 

Då finns det alltså någonting i den här kedjan som inte stämmer, för när kammarkollegiet 

omprövade mitt tillstånd står det att det i papprena att de omprövar ansökan om att 

ompröva mitt tillstånd att bedriva vattenverksamhet för att kunna få in villkor om 

fiskevandringsväg. Det är ett tillstånd som är baserat på privilegiebrev. Sedan hävdade 

länsstyrelsen plötsligt att ett privilegiebrev är inget tillstånd, Så i ena ögonblicket har jag ett 

tillstånd enligt privilegiebrev och i andra stunden har jag inget tillstånd enligt privilegiebrev. 

Där är vi i stunden. 

 

Carl: Hur kände du där? 

 

Johan: Jag grät mycket ett tag, men nu skrattar jag mest. 

 

Jag har suttit med hövdingen och jag har suttit med Torben. Torben har jag suttit flera 

gånger med Så, vi är fortfarande vänner Så. Men rent verksamhetsmässigt Så är vi inte 

särskilt goda vänner. Jag fick sitta med hövdingen här och jag vill ju ha andledningen till vad 

som ligger bakom det här. För det måste finnas någongting bakom kulissen här. Varför driver 

man det här på detta sättet. Det finns liksom inget resonemang i detta, hur man gör det. 

 

När ändå en fiskvandringsväg är på väg och det blir Så att man får pisk på fingrarna Så man 

inte kan hålla i en penna utav domstolen och ändå överklagar detta i högsta domstolen. 
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"Jamen vi måste ta våra möjligheter till att göra rätt" sa länshövdingen. "jamen ni hade ju 

fel!" sa Då jag. "Ja det vet vi nu" "Men vad kostar det här?" "Men det har inte kostat dig 

någonting" "Jo, det har kostat i hälsa, och i förlorad livsglädje, vad tror du det är för 

belastning psykiskt att behöva dra runt på Sånt här?" "Jamen nu är ju allting, du har ju fått 

rätt i domstol" Säger då hövdingen. "Vad tror du Då detta har kostat mig i livsglädje? Jag har 

fått äta medicin i fem år för att orka ta mig upp ur sängen över huvud taget, det värderar ni 

inte någonting". Det fick jag inget svar på. och det är ju där som det är Så tråkigt Då att 

myndigheterna är på detta sättet. Att det inte finns någon, det kanske inte ska finnas 

humanitet i myndigheter, jag vet inte. Det finns det i andra myndigheter och jag tycker det 

skulle finnas det här också. Grejen är att det här finns inte ifrån riksdag och regering att de 

här uppdragen ligger på det här sättet. De är inte formulerade på detta sättet. 2012 fick Då 

länsstyrelsen ett regleringsbrev att de skulle utöka tillsynen utav kraftverk och 

vattenverksamheter, men det stod också att det inte skulle få dessa konsekvenser. 

 

Carl: Jag undrar, känner du att du har blivit rättvist behandlad? 

 

Johan: Nej. Det är rättsosäkerhet som är ofattbar, det är många utav oss som inte kan förstå 

att Sånt här kan hända i Sverige, i en rättstat so vi är. Ehm, jag är ju absolut inte ensam, vi är 

ju många som är drabbade. och är det någon tröst Så är inte Värmland värst. Nu har de 

accelererat när Robert Andrén fortfarande var länsråd, Då hade de lagt en liten, liten 

vilohake på detta, de ville utreda de här kulturmiljökonsekvenserna. Så de tog in Värmlands 

museum för att kartlägga Då var de här kunde finnas kulturmiljökonsekvenser. Sedan drog 

de på för fullt. Så nu har i stort sett alla verksamhetsutövare fått första inledande brevet 

som direkt följs efter med föreläggande. Så de har också dragit på. Men Skåne har vart 

väldigt aggressiva i två års tid, Halland har det vart problem i, Jämtland har det vart problem 

i. Örebro har levt rövare med verksamhetsutövare i ett par år. Någonstans i systemet 

uppströms Så har det blivit någonting som har förändrat den här regleringsbrevet på något 

sätt. Sedan kammarkollegiets roll är det ingen som har förstått, hur de har kommit hit, hur 

de kan ha ett uppdrag och hålla på med det här, för de är statens representant, precis som 

länsstyrelsen är statens representant. Sedan har vi ju det problemet att det är ett gammalt 

institut att det i vattenverksamhetsmål Så står sökanden för alla kostnaderna. Motpartens 

kostnader också, Så jag har ju fått betala kammarkollegiets kostnader och länsstyrelsens 

kostnader och mina egna kostnader naturligtvis. Och det här kan ju bli hur astronomiskt dyrt 

som he4lst. Detta skapades på den gamla tiden när storbruksherrarna ville skapa 

vattenverksamhet, Då skulle den lilla bonden inte bli drabbad eftersom han inte hade råd att 

anlita juridiskt ombud. Därför skulle storbruksherren betala det här. Men nu är det ju 

omvänt, nu är det ju vi som är små och ska betala statens kostnader. Och naturligtvis 

eventuella enskilda markägares kostnader. Och det är ju ohållbart. Det är ju alltså någonting 

som vi också vill försöka förändra Då. Var och en måste stå för sina egna kostnader. 

 

Carl: Men vad tror du bakgrunden till detta är, varför detta starka pådrivande? 
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Johan: Jag vet inte det. Det är ju naturligtvis alltså, det har ju funnits miljöintressen som 

naturligtvis har velat värna om den biologiska mångfalden och självklart är det ju Så att alla 

kraftverk är ju inte perfekt byggda. Men de byggdes i början på 1900-talet. Många under 

1800- fram till 1900-talet och Då hade vi en annan kunskapsnivå, vi hade en annan syn på 

miljön, att det var exploatering som gällde. Det var viktigt att få fram Så mycket elenergi som 

det bara gick, staten, samhället uppmanade alla verksamhetsutövare att skapa Så mycket 

elenergi det går, det behöver vi ha till vårt samhälle och det är ju en av våra grundplattor till 

vårat moderna samhälle. Att vi har haft tillgång till energi och relativt billig energi. Sedan är 

det ju klart att den storskaliga vattenkraften har ju ställt till väldigt stor skada på miljön, men 

den var nödvändig för att nå de syftena vi hade med samhället Då. Och det är klart att 

mycket utav de småskaliga är inte optimalt byggda heller. Många utgör inget som helst 

problem för miljön men det finns de som gör det. Så det kan vi kanske inte försvara, att det 

ska få fortsätta se ut som det gjort i alla tider, utan nu finns det ny kunskap, det finns nya 

teorier, det finns nya tankar om hur vi ska göra och det är klart att vi måste förflytta oss med 

våra anläggningar nu mot större hänsyn mot miljö, vad det gäller flödesförändringar, 

torrsträckor, nivåreglering i dammar och sjöar vandringsmöjligheter och galler och hänsyn 

till det som lever i vattnet naturligtvis. Det är alla införstådda med. Jag har inte stött på en 

enda verksamhetsutövare än som sätter sig direkt mot detta, utan de är direkt beredda på 

att göra något, men det måste ske på ett acceptabelt sätt. Ett hanterbart sätt och med 

rimliga villkor. Och det var staten och det var samhället som ville har energi i början på 90-

talet som ville att det skulle byggas, nu vill staten, samhället ha någonting annat och där är 

det ju inte mer än rimligt att samhället också är med och bidrar till att det här ändras på 

något sätt. Att vi bygger om anläggningar, att vi anpassar dem till nya moderna villkor. Där 

håller vi ju på att ta fram egna förslag till hur detta kan ske. Det finns ju ett förslag från 

energimyndigheten och hav och vattendirektörerna som de lämnade in i december på hur 

den här anpassningen skulle gå till. Den innehåller väldigt stora briser som i princip 

verksamhetsutövarna ska betala alla dessa åtgärder och det går inte. Har du intäkter på 

kanske 100–150000 per år, med ett litet aggregat Så kan du inte betala en vandringsväg på 3 

000 000. Det går inte. Det är ingen som har råd med det. Då anser de att det skulle rivas ut 

och det är ju det som är problemet, att det är ju äganderätten, du har ju en egendom som 

du blir av med och vi tappar produktion, vi tappar nätnytta och vi har ju nu totalt i Sverige, 

ungefär en produktion på 4 TWh. Och det har ju gjorts kartläggning på detta här och vi kan 

lätt öka den till 7 TWh, kanske ännu mer. Med modernare maskiner, genom bättre reglering, 

Vad tänkte jag säga. Bättre reglering, bättre maskiner Så kan vi lätt öka den här mängden. 

Till och med kanske ännu mer. Visst, det är en droppe i havet, vi förbrukar 150 TWh i 

Sverige. Men tar vi bort den här produktionen Så ska den ersättas med någonting och med 

vad kan man ju ifrågasätta sig. 

 

Carl: Kärnkraft? 
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Johan: Jamen den ska läggas ner. 4 kokare är ju tänkt att stängas i närtid. Och vattenfall vill 

stänga alla 4 i Ringhals. Det är 6 reaktorer, Då har vi tre kvar. Det tror jag inte man har tänkt 

på. Och även om de nu bestämmer sig att inte stänga dem i närtid Så är det ju i alla fall inom 

en 10-års period att de stängs, för de går ju redan på övertid. Flera gånger om 

 

Så det är ju ingenting som är bestående framöver. VI måste ha någonting annat. Det är ju 

klart vi ska ta vara på alla produktionsformer, vi har ju vindkraft och vi har ju solkraft och vi 

har ju biokraft och detta, men inget kan ersätta det här på något sätt utan det blir bidrag, för 

när behöver vi ha som mest energi? JO det är ju när det är en 20 grader kallt, och Då blåser 

det inte. Det är ett metrologiskt faktum. SÅ de som förstår sig på det här med energi med 

energibalansen, för varje kW vindkraft Så måste vi bygga motsvarande mängd vattenkraft. 

 

För att vattenkraften kan vi, med planering köra när vi inte har några andra 

produktionsformer. Och det Såg vi här nu i januari, när det var kallt. Då, dels var ju priset 

uppe på, jag vet inte, 10, 5, 6 kr KWh. Och man började packa upp oljepannan i Karlshamn. 

Det finns alltså tre pannor i Karlshamn som är nyrenoverade för 15 år sedan. De startades 

inte utan de lades i malpåsen. Men de började förbereda sig för att starta upp dem. Då är 

det kris. När vi skulle börja på att elda olja för att få el. Det tycker ju jag är ett tecken på vart 

vi är med våran energibalans och Då räcker det inte med import för det fanns ju inget att 

importera, det var lika brist överallt. Tyskland fick ju lägga ner sin kärnkraft och kolindustrin 

går ju inte alls bra för i Tyskland eller någon annan stans heller. Och ska vi ha kol? Det är väl 

miljöfarligt om inte någonting annat? 

 

Ja. Klart vi ska anpassa våra kraftverk till Så miljöhänsyn det bara går, men vi ska också veta 

att det har funnits vandringshinder i många 100 år. Men ändå finns det liv kvar i älvarna. För 

om nu dammarna skulle vara Så oerhört miljöfarliga som det påstås, Då skulle det ju inte 

finnas något liv kvar. Och det är ett rikt liv på många ställen, både upp och nedströms. Vi har 

gjort en biotopundersökning i Lysvik, i Björkholms kraftverk, där kostade vi på en riktig 

bottenfaunaundersökning och den visade på ett genuint rikt djurliv både uppströms och 

nedströms. Där har de restaurerat mellan det kraftverket och Så ner till silverforsen. Flera 

miljoner för flottleds-återställning. Det var ju flottledsrensning som gör att det inte finns 

lekplatser och Sånt här. Där har de alltså dragit tillbaka stenar och Sådana saker. Kalkning 

pågår uppe i skogarna som fått upp vattenkvalitén. Nu har de fått tillbaka alla djurarter som 

var borta på 40-50-60-talet. Storlom och allt vad det nu heter, uttern har kommit tillbaka 

och de har öring och de har alla Sådana här fiskar som inte fanns tidigare, det finns nu. 

 

Tar man däremot bort sådana vandringringshinder så " det är ju inga problem!" Säger de på 

länsstyrelsen. Ehm, fiskortsföreningen ovanför mig och de nedanför mig satt i de första åren 

och talade med mig. De uppströms ville inte ha någon fiskevandringsväg för de har 

bäcköring i sina system, här är det storöring i Värmeln. Den är väsentligt mycket större. Går 

den upp dit Så leker den sönder all bäckörings yta som finns. Då försvinner bäcköringen. Och 
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det sa de i silverforsen när de samrådde där, dels motsatte sig fiskeortsföreningen kraftfullt 

att det byggdes en vandringsväg för Då förstör det precis hela den biotopen de har lagt flera 

miljoner på att återställa. Och är det Dåligt med fisk någonstans Så tror jag inte att det 

enbart beror på vandringshinder, det bidrar naturligtvis, självklart. Men det är helt enkelt 

den försurningen vi har haft under 40-50 och 60 talet och kanske en längre period. VI hade 

jättedålig vattenkvalité. Det är det som har dödat. Musslor och fisk och alltihopa, men nu har 

vi vattenkvalité och nu är fisken tillbaka, sedan har de ingenstans och leka, och det är ju den 

här flottledsrensningen. Gör insatser där och lägg tillbaka stenar, det har de gjort i älven 

hemma. Hur de har bart sig åt att få tillstånd till det hade vart intressant att veta. De kör 

alltså med grävmaskin i älven och det hade vart något att göra för mig, Då skulle jag åkt i 

fängelse på en gång. Det var inga problem, det fick de göra. Så att, det finns fisk, det finns en 

god stam med fisk, men det räcker inte till ett fiske. Det är knutpunkten, det erkänner de 

inte. 

 

Carl: Så, fiske är det centrala i frågan i hur den bedrivs? 

 

Johan: Det står i domen 2009 att om den här fiskevandringsvägen byggs Så skapar det 

förutsättningar för ett resursanpassat fiske i Värmland. 

 

Carl: Hur viktigt anser du ditt kraftverk eller andra småskaliga vattenkraftverk för lokal 

landsbygdsutveckling? 

 

Johan: Jamen jag anser att det är jätteviktigt. Dels Så skapar ju det förutsättningar för mig 

att bo kvar genom att det är ett försörjningsben, jag har skog, jag har skog, inget jordbruk i 

och för sig, men många äger ju alla tre. Inget utav dem kan de leva på, men tillsammans gör 

att de kan bo kvar på landsbygden. Det skapar arbetstillfällen till form utav byggarbeten, 

entreprenörer som sköter om och underhåller dessa anläggningarna, självklart Så ska det 

finnas ett fiske också, men jag ifrågasätter om det verkligen ger Så mycket pengar till 

landsbygden. Gör det verkligen det? Det skulle vara intressant att veta. Skapar det utveckling 

på landsbygden eller är det något som bara ger besök? Det hävdas att det skulle öka 

besöksnäringen med flera 1000% men jag har ju svårt att se hur det skulle kunna bli. Och Så 

finns det ju fisk att fiska, men inte gott om den kanske. Men att, självklart ska bägge 

verksamheterna finnas, men den ena får inte vara ett argument för att ta bort den andra, 

utan vi måste ju samverka. Så där det är passande, där det är lämpligt och du ur naturlig 

synpunkt och ur verksamhetssynpunkt, där ska vi bygga vandringsvägar. Med tyvärr Så är 

det inte lämpligt överallt. Det finns ställen där det är naturliga vandringshinder. Där kräver 

de idag vandringsväg också, men det är ju helt utopi, Då bryter vi ju mot ett EU-direktiv som 

heter invasiva arter. Vi får ju inte släppa upp arter i sjösystem där de inte funnits tidigare, 

det är otillåtet. Det är ju bara att ta ett exempel på att när de planterade in signalkräfta. Det 

är ju en utbredd sjukdom nu över landet va. Och de kämpar ju förtvivlat överallt för att hålla 
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bort signalkräftan. Det kan jag säga att det var det första som gick upp i fiskevandringsvägen. 

De har flodkräfta uppströms. Då försvinner ju den. 

 

Ja. Jag vet inte. Att välja där är ju naturligtvis svårt, och helst skulle jag se ett samarbete på 

något sätt, att vi båda kan överleva. 

 

Carl: Men tror du detta är en tillfällig fas eller ser det ut som att detta kommer drivas vidare 

på samma sätt? 

 

Johan: Nej, nu fick vi ju ett tillkännagivande i riksdagen igår. Det var ju en debatt i riksdagen 

igår där de gjorde ett tillkännagivande från civilutskottet att regeringen måste sätta ner 

foten och stoppa den här processen. Och se över på vilket sätt detta ska göras på, nej detta 

är början på förändringsprocessen, absolut. 

 

Förhoppningsvis får vi nu möjligheten att samsas, sätta oss ner och diskutera och resonera 

och komma fram till bra förslag. Hur vi ska jobba med återställningar, hur ska vi jobba med 

anpassningar utav dammar till vandringsvägar där det Så ska vara Så vidare vi involverar 

kunskap i detta, för den har det vara en stor saknad ikring. Det har ju varit särintressen som 

har drivit det här till detta. Och de är inte objektiva på det sätt, utan de ser bara till sin 

agenda framför sig, sitt mål framför sig, men de förstår ju inte konsekvenserna utav det. 

 

Carl: Mycket intressant, men det tror jag avsultar intervjun där, jag får säga tack Så 

jättemycket! 

 

8.2 Bilaga 2: Malin - Intervju 2 
Carl: Ok, intervju 2, Malin - Hushållningssällskapet. Då kan vi ju börja med; Hur är du 

involverad i frågan? 

 

Malin: Jag är involverad som konsult kan vi säga, jag har en kund uppe i Mallbacken 

Silverfors, en äldre man, Gunnar Eriksson, som har fått ett föreläggande från länsstyrelsen 

att söka tillstånd och eller riva ut sitt kraftverk, sin dam, sin anläggning. Och han vill ha hjälp 

av mig och eftersom jag har jobbat en del med vattenfrågor och eftersom jag var lite insatt i 

det här med kraftverk från mitt arbete på Länsstyrelsen så tänkte jag att jag hjälper Gunnar. 

Så vi har överklagat och vi har överklagat igen och det har, vi har fått avslag så nu håller vi 

alltså på med en tillståndsprocess i det ärendet. 

 

Carl: Då undrar jag, anser du småskalig vattenkraft och hållbar utveckling går ihop 

 

Malin: Ja det tycker jag absolut går ihop. Eftersom för mig är småskalig vattenkraft väldigt 

bra. Jag tycker att för varje Kilowattimme som produceras med ren energi, det besparar ju 

varje kilowattimme med kolkraft istället. Så, jag kan inte inse att de säger att det är så lite 
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energi som produceras ifrån de här kraftverken att den är försumbar. Det är ju ändå 

kilowattimmar som produceras och slår man ihop alla småskaliga vattenkraftverk så 

producerar ju det lika mycket som ett kärnkraftverk, och det är ju inte försumbart. Dessutom 

så har de ju andra nyttoaspekter också. De ligger ofta på landet, de ligger ofta långt ut på 

ledningarna vilket gör att de kan fylla upp, ehm, nu vet jag inte exakt vad det heter, men att 

man håller spänningen på ledningen tack vare då att de ligger långt ute i ledningsslutet. Det 

kan också vara så att ett litet småskaligt vattenkraftverk kan vara ett tredje ben att stå på för 

en lantbrukare som har ett lantbruk och som har kraftverk vid sidan om, eller en annan 

småföretagare som kan använda energin som produceras för att användas till 

tillverkningsindustri eller dylikt. Så det är många nyttor med det och inte minst för 

kulturvärdet att vi ser hur småskalig vattenkraft en gång i tiden gjorde att vi kunde befolka 

landsbygden, de hade inte kunnat bot där ute om de inte haft den småskaliga vattenkraften. 

Var svaret för långt? Vill du ha korta svar? 

 

Carl: Nej, nej, nej, du får gärna ha långa och utvecklade svar! 

 

Men varför tror du denna kraftiga pådrivning av miljökrav som just nu råder trots de 

ofullständiga bestämmelserna? 

 

Malin: Eh, ja, jag vet inte riktigt, men jag tror det är såhär att det är en långsiktig 

lobbyverksamhet från sportfiskare och älvräddare för de har länge drivit det här med hur 

viktigt det är med sportfisketurism, och det är det, men jag tror inte att det är någonting 

som man kan leva på landsbygden. Jag tror inte det är någonting som kan ersätta den 

arbetskraft som idag utgörs av småskalig vattenkraft. De har under en lång tid arbetat just 

för det här med att vi ska ha levande vatten och att de här kraftverksägarna att det är "Pay 

back time" att de menar att det är dags att de ska betala tillbaka, men det finns ju ingen av 

dehär småkraftverksägarna som har gjort stora vinster på det här, det finns ju ingen som har 

drivit det kraftverket för att man skulle bli ekonomiskt oberoende, utan det är ju oftast ett 

intresse de har, det är ofta att de brinner för detta och de vill producera lite energi och det 

känns bra att kunna göra det själv, lite det här med känslan av närproducerat och att man är 

självförsörjande. Men, återigen med varför det har blivit såhär, jag har så svårt att säga det 

här, jag jobbade ju fram till 2010 på länsstyrelsen och jag vet ju att tolkningen då av 

miljöbalken det var ju att, vi har ingen möjlighet att förelägga en verksamhetsutövare som 

har ett kraftverk eftersom urminnes hävd är jämställt med tillstånd. så står det ju överallt 

och vi hade ju tillsynsvägledning och allt och i alla sådana här träffar med möten och övriga 

handläggare så var det ju så att det sades att: Vi kan inte kan inte förelägga en 

kraftverksägare, man kan däremot ha en diskussion, en dialog om det går att göra 

förbättringar och man kan anlägga fiskväg till exempel om det skulle krävas, men inte det 

här att de måste söka tillstånd på nytt, så den tolkningen gjordes ju 2012 efter 

Gisslabodomarna så kom det ju att en nytolkning av miljöbalken kan man säga, som gör att 

man nu tolkar att länsstyrelsen kan förelägga. Och för mig känns det ju väldigt fel eftersom 
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jag jobbade ju många år med många andra tolkningar av miljöbalken så har jag ju lite svårt 

att inse förstå och acceptera att det är en ny tolkning nu 

 

Carl: Det råder ju lite utav en konflikt inom landsbygdsutveckling mellan småskaliga kraftverk 

och sportfiske och jag undrar, tror du det finns möjlighet för dem att så att säga samverka 

istället för att slå ut varandra? 

 

Malin: Jamen det är ju det jag tycker att det borde finnas. Vi på Hushållningssällskapet har ju 

gjort en massa fiskevårdsplaner tillsammans med fiskevårdsområdesföreningar som vill 

gynna fisket och i dem har vi föreslagit att man kan försöka att bygga fiskväg eller omlöp 

eller på andra sätt att fisken ska ta sig fram i ett vattendrag utan att för den skull riva ut och 

förstöra kraftverken. Speciellt när man har ett annat syfte då man producerar energi, när 

med har en nytta med dammen. Då har jag väldigt svårt att se att den ska rivas ut för ett 

intresses skull, som sportfisket ändå är. Utan då är det ju mycket bättre om man når dialog 

och jag tror att kraftverksägare inser att det är bättre att de får förelägganden om att göra 

åtgärder än att få förelägganden om att göra en helt meningslös tillståndsprocess kan man 

ju nästan säga, för de, enligt min mening så har de ju faktiskt tillstånd och att de isåfall 

försöker göra om det tillståndet eller justerar det med villkor eller vidtar olika åtgärder till 

nytta för fisk, flora och fauna i vattendrag. Och det tror jag att varenda kraftverksägare inser. 

Ingen, tror jag, är emot det, utan de är nog med på det allihop, men det är ju det som känns 

meningslöst med att man ska gå igenom en tillståndsprocess som är både plågsam eftersom 

det finns så mycket motstånd och intressen och eftersom det liksom inte är en lätt process 

längre, utan man får så mycket skit av de här miljöorganisationerna som inte riktigt är 

befogat, för de klagar på i princip allt som görs i en sådan här tillståndsprocess, istället för 

att försöka samverka och tycka att vi kan göra någonting tillsammans, någonting bra. 

 

Carl: Finns det några andra hot mot säg den biologiska mångfalden och sportfisket som är 

överhängande, bortom småskaliga vattenkraftverk tror du? 

 

Malin: Ja, absolut, vi har ju försurningen, den har ju slagit ut både öringbestånd, flodkräftor 

och musslor. Försurningen hålls ju tillbaka nu tack vare kalkningen, sedan så finns det ju en 

debatt om att kalkningen ska minska och kalkningen ska dras ner. Då kommer ju absolut 

försurningen och vara ett stort hot igen mot fisk mm. Så försurningen är ju ett hot, sedan har 

vi ju övergödning och det här med igenslamning av bottnar ifrån skogsbruk och ifrån 

jordbruk, som släpper ut näringsämnen som gör att det växer igen och skogsbruk när de kör i 

strandkanter eller till och med kör över vattendrag så kommer det ut både kvicksilver och en 

massa material, humus som gör att bottnar slammar igen som går ut över öring och 

flodpärlmusslor. Så visst finns det många andra hot och om man ser globalt eller mer 

nationellt så är det ju inte vandringshinder vårat största miljöhot utan det är ju faktiskt 

klimatfrågan. Vad det är som är påväg att ske nu med våra koldioxidutsläpp och 

klimatförändringar som kommer att ske. 
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Carl: Småskaliga vattenkraftverk är ju en väldigt ren energikälla sett till koldioxidutsläpp, 

men miljöfrågan är ju ändå större än bara koldioxid om man säger så… 

 

Malin: Ja, det är den absolut, och den är ju absolut större än vandringshinder. Och det finns 

ju de på kammarkollegiet som anser att vandringshinder är våra största miljöproblem och då 

ser man ju lite kortsiktigt på miljöproblem och de problem som vi kommer att ha i framtiden 

om man anser att vandringshinder är det största problemet. 

 

Carl: Men dessa småskaliga vattenkraftverken: Tror du de kommer vara en del utav 

framtidens energikompott? 

 

Malin: Jag tror det, jag tror att det kommer och svänga om för att jag tror att man kommer 

att vara mer och mer tvungen att tänka på att man vill ha ren energi. Elbilar blir mer och mer 

populära och energibehovet ökar och det är klart det kommer bli protester emot 

kolkraftverk och emot sådan elproduktion och då är ju vattenkraft det bästa, det renaste 

alternativet. Vindkraften och solkraften är ju också jättebra, vindkraft ger ju väldigt mycket 

subventioner för att man ska driva dem, för det är väldigt kostsamt att driva vindraftverk och 

de får mycket bidrag. Så frågan är ju hur ett vindkraftverk bär sig utan en massa bidrag. Men 

jag tycker att man inte kan bortse från, man kan inte tänka bort den småskaliga 

vattenkraften, för då anser jag att man är farligt ute och på något sätt så tror jag att när den 

här miljöfrågan kommer skruvas till ännu mer när vi inser att vi måste få lägre utsläpp av 

koldioxid så tror jag att vattenkraften kommer att vinna mark igen, men jag är rädd att det 

tar för lång tid för att för många små kraftverk har hunnit slå igen då, och det är ju väldigt 

olyckligt i så fall. 

 

Carl: Om man säger såhär; Alla kraftverk kanske inte kan stå kvar, sett till installerad effekt 

ställt mot påverkan som fördämning så måste man väga aspekterna mot varandra, men finns 

det möjlighet att uppgradera och effektivisera, är detta rimligt? 

 

Malin: Ja, jag tror det är så att man skulle nästan kunna få ut den dubbla mängden om man 

hade möjlighet att effektivisera småskalig vattenkraft. Tror det är så att det är 4 TWh som 

småskalig vattenkraft producerar, men jag är osäker, du får kolla upp den siffran. 

 

Carl: Jo, det är något i den stilen, 4-5 TWh, ja. 

 

Malin: Ja, och jag tror att om man skulle effektivisera så skulle man kunna få ut en 8 TWh. 

Men det får du kolla upp. Om det är på det viset, så är det inte försumbart tycker jag. Men 

sedan om man vill ha fria vandringsvägar i Värmland så finns det ju 700-800 dammar, 

herrelösa dammar om man säger så som är kvar från flottningen och om man vill ha fria 

vandringsvägar, varför börjar man inte med att riva ut dem då? Det är ju jättemärkligt för 
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det finns ju många av dem, och de har ju ingen som helst nytta, och det är ingen som äger 

dem och de är vandringshinder. I Örebro län så vet jag att de har vart väldigt duktiga på det 

här, de har ansökt om projektpengar och gör projekt för at riva ut sådana här gamla 

flottningsdammar och det kan vara tillochmed så att det kan vara väldigt fina kulturmiljöer, 

men att man ändå river ut själva vandringshindret utan att skada kulturmiljön och det är ju 

fantastiskt om man kan göra det. För där finns det ändå ingen energiproduktion. Och det är 

ingen som äger, det är ingen som är beroende av det, utan då tar man bort sådana dammar 

istället. Det tycker jag är väldigt bra. Thomas, min kollega har vart mycket involverad i fall 

om utrivning av kraftverk, dammar och vandringshinder, gamla kvarndammar och sånt här 

som inte fyller någon som helst funktion och så gör han det jätteförsiktigt för hand och gör 

jättefina fiskevägar förbi det här så att hela kulturmiljön är orörd, men fisken tar sig fram 

ändå. 

 

Carl: Men i de här processerna som nu är; Är de hållbart försvarbart? Sett till de tre 

aspekterna i termen; Ekologiska, ekonomiska och sociala? Anser du att processerna har stöd 

i hållbarhet? 

 

Malin: Nej, absolut inte, för socialt så är det absolut inte hållbart för de som bor där runt 

omkring, för det är ju katastrof om det rivs ut, för dem är det ju inget positivt. För vad sade 

du mer.. Ekonomiskt, kan det ju inte heller vara hållbart eftersom inte du kan få in, du har 

inte chans att bedriva sportfisketurism och få in pengar som skulle motsvara den driften du 

har i.. den ekonomiska vinsten du har i ett vattenkraftverk, även om det är en väldigt liten 

installation, så tror jag inte att sportfisket skulle kunna ge en större vinst, jag har svårt att se 

det. Och vad var det mer? Socialt, ekonomiskt och… ekologiskt? Ja, ekologisk vinst skulle det 

ju bli på så sätt att fisken kan ta sig förbi en utriven damm, men inte överallt och det är ju 

det som är så märkligt, att man inte tittar på varje dam specifikt utan att alla dammar ska 

bort, alla vandringshinder ska bort. Om du tittar tillexempel på silverforsen som jag 

företräder nu då, så, Silverforsen har alltid vart ett väldigt brant vattenfall, vi har papper från 

1794 att dammen fanns då och vi har papper från 1851 där fallet var uppmätt till 6,4 aln och 

när man tittar på det i dagens mått så motsvarar det 3,71 meter, det var alltså ett vattenfall 

med den höjden, så även om du river ut den dammen så får du inte ut någon fisk där ändå 

och det jag menar är att man liksom tänker, ta bort alla dammar, ta bort alla 

vandringshinder, utan att titta på hur dammen ligger och vad innebär det att ta bort den här 

dammen? Ja, det blir ingen förbättring av ekologisk status, det blir ingen förbättring av 

miljömålet, utan det blir snarare försämringar istället. Dessutom om man nu tänker sig att 

man istället skulle bygga en fiskväg förbi Silverforsen, fast än att det nu är ett naturligt 

vandringshinder, då finns det ett modernt kraftverk 800 m längre upp i vattendraget som 

har ett tillstånd enligt miljöbalken år 2006 och i det tillståndet så diskuterar de fiskväg, men 

de bestämde att det var allt för kostsamt och allt för svårt att bygga en fiskväg, så där ligger 

det alltså ett kraftverk 800 m ovanför som inte har något krav på en fiskvägt och som inte 

kommer och få det heller inom den närmaste tiden. Och ändå så vill man riva ut Silverforsen 
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eller bygga en fiskväg för att fisken ska vandra 800 meter. Det kan ju inte vara social, 

ekonomiskt eller samhällsekonomiskt rätt att bygga en fiskevandringsväg för flera miljoner 

för att fiske ska vandra 800 meter längre i ett vattendrag. Det kan inte vara 

samhällsekonomiskt försvarbart det. Och jag menar att då har man inte tagit hänsyn för hur 

det ser ut vid silverforsen, utan då kör man blint på ett och samma argument hela tiden, att 

alla dammar och alla kraftverk ska bort. 

 

Carl: Jag finner en viss fascination av resonemang här, hur det läggs upp. 

 

Men jag säger tack så mycket där och tack för din information och för att du ställde upp! 

 

8.3 Bilaga 3: Mats - Intervju 3 
Intervjun utfördes som en telefonintervju med en representant på länsstyrelsen och följde 

fyra, innan intervjun, fastställda frågor med öppna svar. 

 

Carl: Hur väljer ni ut vilka vattenverksamheter som ska prövas? Finns det någon form av 

prioritering eller plan? 

 

Enligt Mats får Länsstyrelsen in många tips och samtal angående vattenhållningen från 

markägare och grannar i anknytning till kraftverket, denna informationen övervägs, och om 

det anses lägligt öppnas därefter ett ärende för tillsyn. Vidare utgår de från mark- och 

miljödomstolens miljöbok för att finna vattenverksamheter och andra dämningar. Prioriteras 

görs kraftverk utan giltiga tillstånd som ändå bedriver verksamheten. Med giltiga tillstånd 

räknas tillstånd enligt miljöbalken eller 1918 års vattenlag i nuläget. Urminnes hävd och 

privilegiebrev är alltså inte giltiga tillstånd längre efter 2012, då vägledande domar finns från 

2012-2016, specifikt två fall i mark- och miljööverdomstolen då dessa två dömdes ej längre 

brukliga. (Intervju 3, 2016), (Karlsson & Bengtsson, 2012) 

 

Carl: Prövas alla verksamheter med samma förutsättningar? 

 

Alla verksamheter prövas enligt Mats med samma förutsättningar. Miljöbalkens regler ställs 

mot verksamheten och därefter tas beslut om huruvida tillsyn ska ske eller ej. Hur går en 

tillståndsprövning till/hur ser processen ut? 

Carl: Hur går en tillståndsprövning till/hur ser processen ut? 

 

Tillsynen går till på så vis att verksamhetsägaren meddelas och ges chans att komma med 

åsikter, kunskap och uttalanden som kan påverka beslutet om tillsyn. Tillsynen följer och 

därefter meddelas det om huruvida tillståndsprövning är befogat. Ärenden kan dock 

avskrivas om verksamhetsutövaren väljer att på egen hand söka tillståndsprövning hos 

mark-och miljödomstolen. Detta är något som vissa verksamhetsutövare nappar på för att 

förenkla processen (intervju 3, 2016). 
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Carl: Tas det hänsyn till sociala värden för enskilda företagare? 

 

Nej, sociala värden tas inte i konsideration i någon direkt utsträckning, miljöbalkens regler 

och påverkan för miljön går före dessa värden (Intervju 3, 2016). Han kompletterar detta 

med att han har förståelse för verksamhetsutövare och deras reaktioner och varför frågan 

blivit så infekterad, men tillägger att Länsstyrelsens tjänstemän endast följer lagar och 

bestämmelser.  


