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Abstract 
The objective of this bachelor's thesis was to get knowledge concerning the trend of 

small scale hydropower plants and the possibility according the present legislation to 

use small scale hydropower as energy source in Sweden. The result aims also to 

conclude if it is possible to get permission for small scale hydropower stations at the 

river Lyckebyån.  

 

To achieve this, ten legal cases where five of them have been permitted and five of them 

has been denied license have been examined. These cases were dated between 2010-

2016. These have been analyzed from given questions. They may describe the trend of 

small scale hydropower in Sweden. To examine the cases at Lyckebyån different 

sources were used, such as literature studies, interviews and by using information from 

different databases.  

 

The results shows that it is possible to get permission for small scale hydropower 

production in Sweden today, but it is a complicated process and the result of the 

probation depends on many factors. The legislation sets high standards and there exist 

conflicting interests which are against small scale hydropower stations due to their 

effects on biodiversity. There are both positive and negative environmental 

consequences of hydropower production at Lyckebyån. However, there are no evident 

obstacles for permission in Lyckebyån.   
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Sammanfattning 
Uppsatsens mål var att få en inblick i hur trenden ser ut avseende småskalig vattenkraft 

och om det med dagens lagstiftning är möjligt att använda småskalig vattenkraft som 

energikälla i Sverige. Resultatet förväntades också ge en bild av huruvida det är möjligt 

att få tillstånd eller inte för ett småskaligt vattenkraftverk i Lyckebyån.  

 

För att komma fram till resultatet har tio domstolsbeslut som är daterade mellan 2010 

och 2016 använts varav fem har erhållit tillstånd och fem har fått avslag. Dessa har 

analyserats utifrån bestämda frågeställningar. Domarna ger en beskrivning av trenden 

avseende småskalig vattenkraft i Sverige. För att undersöka fallet i Lyckebyån har annat 

material i form av litteratur, muntliga källor och databaser använts.  

 

Resultatet visar att det är möjligt att få tillstånd för småskalig vattenkraft idag men att 

det är en krävande process som beror på flera faktorer. Lagstiftningen ställer höga krav 

och det finns andra intressen som är emot den småskaliga vattenkraften på grund av 

dess påverkan på den biologiska mångfalden. Det finns både positiva och negativa 

miljökonsekvenser till följd av ett vattenkraftverk i Lyckebyån. Det finns inga självklara 

hinder för att ett tillstånd ska beviljas i Lyckebyån.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Världen står inför en stor utmaning med en ökande befolkning och därmed en ökande 

efterfrågan på energi. Utvecklingsländer är i behov av energi och där kommer ökningen 

av energianvändning vara som störst (Wolfram m.fl., 2012). Samtidigt är världen 

beroende av att bromsa utsläppen av växthusgaser för att minska  klimatpåverkan 

(Miljömål, 2017). Således efterfrågas alltmer förnybar, pålitlig och fossilfri energi. 

Vattenkraften lever upp till de tidigare nämnda kraven (Vowles m.fl., 2014) men det 

finns andra aspekter att ta hänsyn till. All vattenkraft påverkar den biologiska 

mångfalden och vattenmiljön. För att Sverige ska leva upp till EU:s ramdirektiv för 

vatten (2000/60/EG), måste det ställas höga krav på exempelvis fiskpassager, fingaller, 

krav på viss mängd vatten som ska ledas till naturlig åfåra och liknande vid småskalig 

vattenkraftverksamhet (Naturskyddsföreningen, u.å). Växter och djur som lever i 

vattendragen är beroende av att vattnet får flöda fritt och naturligt för att de ska överleva 

(Miljömål.se, 2016). Småskalig vattenkraft definieras som en installerad kapacitet på 

maximalt 10 MW och i Sverige finns det ca 2 000 små vattenkraftverk (Svensk 

Vattenkraftförening, 2017).  

 

Statens Vattenverksamhetsutredning (SOU 2014:35) föreslog att alla 

vattenkraftanläggningar som inte har tillstånd enligt miljöbalken (MB) ska nyprövas. 

Detta betyder att alla vattenkraftverk, även de små omfattas av kravet, vilket innebär ett 

stort antal verk i Sverige. Tillståndsprocessen kan anses som krävande då den bland 

annat är förknippad med stora kostnader vilket kan vara problematiskt för 

privatpersoner. Många utav dessa små vattenkraftverk ägs och drivs av privatpersoner. 

Detta kan leda till att även små vattenkraftanläggningar där möjligheter finns för en 

lyckad installering av miljöförbättrade åtgärder kommer läggas ned för att det inte är 

möjligt för privatpersoner att genomföra en tillståndsprocess och få det ekonomiskt 

hållbart. Energiuttag från vatten i Sverige har funnits mycket länge vilket innebär att 

många platser där det finns småskalig vattenkraft idag också har ett kulturmiljövärde. 

Det är nödvändigt att värdera fördelar och nackdelar med småskalig vattenkraft dels 

med tanke på att det är ett fossilfritt energislag, miljöpåverkan vid återställande av 

dammar, och dels dess påverkan på bland annat biologisk mångfald. I den nationella 

strategin för hållbar vattenkraft slås det fast att det är nödvändigt med omfattande 

miljöförbättrande åtgärder för att EU:s ramdirektiv för vatten ska kunna efterlevas av 

Sverige som medlemsland (Lindblom & Holmgren, 2016). 

 

Företaget Xylem Water Solutions i Lindås tillverkar turbiner som kan användas i 

vattenkraftsproduktion. Företaget är intresserade av att undersöka huruvida det är 

möjligt att installera en utav dessa turbiner i Lyckebyån för miljövänlig 

elkraftsproduktion. Vattendraget går igenom företagets område och det finns redan en 

damm då det tidigare har varit en kvarnverksamhet på området. Det är också intressant 

för Xylem att få en inblick om det är möjligt att få tillstånd för småskalig vattenkraft i 
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Sverige idag med tanke på deras produktion av turbiner och marknaden för dessa. Detta 

enligt I. Fahlstedt (Personlig kommunikation, 2016). 

 

För att installera en turbin för utvinning av vattenkraft krävs det tillstånd för 

vattenverksamhet som söks hos mark- och miljödomstolen (MMD).  Det krävs då en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då vattenkraft alltid ska antas ge betydande 

miljöpåverkan även om det handlar om en liten turbin och verksamhet. Vidare innebär 

detta att det krävs ett samråd med en vidare krets däribland organisationer, myndigheter 

och intressenter enligt 3 § Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar 

och 6 kap. 5 § i MB (1998:808). Vad gäller organisationer kan det till exempel handla 

om Naturskyddsföreningen, gällande myndigheter är förutom kommunen och 

länsstyrelsen är ofta Havs- och vattenmyndigheten (HaV) med i dessa processer. 

Berörda kan till exempel vara fiskeföreningar som använder sig av vattendraget eller det 

lokala vattenrådet.  

 

En miljökonsekvensbeskrivning måste bland annat innehålla en beskrivning på de 

åtgärder som planeras för att undvika eller avhjälpa skada på miljön. Vidare måste det 

också redovisas att verksamheten inte bidrar till att en miljökvalitétsnorm (MKN) inte 

följs enligt MB 6 kap 7 § 2 p. I förordningen om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön 4 kap 2 § finns det så kallade icke försämringskravet vilket syftar till att 

kvalitén på ytvatten inte får försämras. Det är ett exempel på en något som måste 

redovisas för att visa att den efterföljs då ett ingrepp i ett ytvatten görs.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Generella miljökonsekvenser av småskalig vattenkraft ur ett globalt 

perspektiv 

De småskaliga vattenkraftverken i världen orsakar konsekvenser på miljön, dels positiva 

och dels negativa, vilket innebär att regleringar måste till för att säkerställa skyddet av 

miljön. Vattenkraften spelar en stor roll i många länders energimix då det handlar om att 

gå mot mer förnybar energi. Vattenkraften erbjuder en högeffektiv, pålitlig och 

långlivad energileverans och är en del av flytten från beroendet av fossila bränslen 

(Vowles m.fl., 2014). I Norge har det gjorts en studie på 27 olika småskaliga 

vattenkraftverk (Tab.1). Studien syftade till att undersöka vilka miljökonsekvenser de 

orsakar samt att jämföra med storskaliga vattenkraftverk. (Bakken m.fl., 2012). 

 

Tabell 1. Antal påverkade vattenkraftverk av de totalt 27 Norska småskaliga vattenkraftverken (Bakken 

m.fl., 2012).  

Miljöpåverkan Antal 

Reduktion i vattenflöde 27 

Påverkan på fiskfaunan 21 

Orörd natur 18 

Vandrande fisk 15 

Kulturella naturminnen 11 
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Förändrad vattenkvalité 3 

Förändrad vattentemperatur 2 

Natur av stort lokalt värde 2 

Reducerad produktion av evertebrater 2 

 

Den visar också att ett storskaligt vattenkraftverk har något mindre påverkan än många 

småskaliga vattenkraftverk.  

 

Andra miljökonsekvenser som kan uppstå till följd av småskalig vattenkraft är: 

förlorande av vegetation och skog, eutrofiering till följd av förhöjd vattentemperatur, 

erosion av flodbankar, buller, mindre eller lokal klimatförändring, översvämningar, 

skredrisk, vattenläckage, morfologiska förändringar, ökad vattenturbiditet och 

vattenföroreningar. Det finns mildrande åtgärder som kan göras för att förebygga dessa 

miljökonsekvenser såsom restaurering av störda ekosystem, fiskpassager (stegar, hissar 

eller barriärer), garantera ett minimalt vattenflöde och andra olika tekniska lösningar 

(Pinho m.fl., 2007). Den organiska materian som samlas i reservoaren vid ett 

vattenkraftverk kan orsaka metanutsläpp då det blir en syrefattig miljö. Metan är en 

stark växthusgas och har därför kommit upp till diskussion i samband med etableringen 

av vattenkraftverk som en miljövänlig energikälla (Giles, 2006). 

 

1.2.2 Miljökonsekvenser av småskalig vattenkraft i Sverige 

1.2.2.1 Naturmiljö 

Det största problemet för vattenmiljön är den fysiska påverkan från vattenkraften. 

Dammarna utgör ett vandringshinder, de påverkar vattennivåerna och flödet i 

vattendraget vilket innebär en allvarlig påverkan på miljön. Det ansamlas också mer 

sediment och organiskt material då det är uppdämt jämfört med hur det hade sett ut i 

naturligt tillstånd (Ström, 2012). En uppdämning innebär också en risk för att delar av 

vattendraget nedströms torrläggs vilket bildar så kallade torrfåror vilket inte är bra för 

floran och faunan (Länsstyrelsen Kalmar län, 2015).  

 

Morfologin (vilket betyder utformningen av vattendrag) i vattendraget är en viktig 

parameter i EU:s vattendirektiv och att riva ut befintliga dammar skulle påverka 

morfologin på ett sådant sätt att det kan bli mer känsligt för översvämningar. Det kan 

också innebära att intilliggande åkerareal minskar. Växt- och djurlivet påverkas av de 

reglerade vattendragen och de arter som är anpassade till sjöar gynnas medan de arter 

som är anpassade för ett naturligt strömmande vattendrag inte klarar sig lika bra. Den 

organismgrupp som påverkas mest av de små vattenkraftverken och de reglerade 

vattendragen är fiskarna vilka kan skadas eller dödas i turbinerna då de ska passera, 

värst är det för ålen. Det går att förhindra dessa problem med faunapassager, (Lindblom 

& Holmgren, 2016). Det är de diadroma arterna, alltså de som vandrar som påverkas 

värst i och med att deras livscykel kräver att de kan vandra mellan sötvatten och hav. 

Exempel på sådana arter är ål, lax och öring (Ström, 2012). 
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1.2.2.2 Kultur och rekreation  

Den småskaliga vattenkraften har inte sällan ett kulturhistoriskt värde i och med att en 

del till och med kan härledas så långt tillbaka som medeltiden. Människor har använt 

vattenkraft för att driva kvarnar, sågverk, flottningsanläggningar med mera vilket 

innebär att det kan ses som historiska lämningar. Vidare finns det små vattenkraftverk 

som har varit i obruten drift i omkring hundra år. Vattenkraftverken är ett uttryck för 

den industriella utvecklingen i Sverige som bland annat har lett till välfärdssamhället 

som finns idag. I miljömålet levande sjöar och vattendrag ingår också att bevara de 

kulturhistoriska värdena omkring vattendrag (Lindblom & Holmgren, 2016). Det går att 

värdera de kulturella värdena i ålder, byggteknik, el- och maskinteknik, arkitekttur 

historiskt värde, upplevelsevärde, arkitektoniska detaljer och konstnärlig utsmyckning, 

ursprunglighet, kontinuitet, sällsynthet, miljö och tillgänglighet för besökare 

(Brunnström & Spade, 1995). Vattenmiljöerna erbjuder många olika möjligheter vad 

gäller rekreation, kultur och friluftsliv vilket innebär motsättningar mellan olika 

intressen såsom den biologiska mångfalden och bevarandet av kulturarvet. En 

friluftsaktivitet som ofta hamnar i konflikt med vattenkraft som reglerar vattendrag är 

sportfisket med tanke på sportfiskets intresse i den biologiska mångfalden. Därtill finns 

det andra aktörer som också engagerar sig i frågan som Älvräddarna och WWF vilka 

skriver att den biologiska mångfalden inte bara gynnar sportfisket utan också 

fisketurismen och yrkesfisket (Lindblom & Holmgren, 2016). 

 

1.2.2.3 Småskalig vattenkraft som energikälla 

De ca 2 000 vattenkraftverk i Sverige som har en installerad effekt upp till 10 MW, 

bidrar tillsammans med ca 4,3 TWh/år. Detta utgör endast ca 6 % av den totala 

vattenkraftsproduktionen. De 208 storskaliga vattenkraftverken utgör följaktligen 94 % 

av vattenkraftens elproduktion. Vattenkraften går att reglera på ett annat sätt jämfört 

med exempelvis solceller eller vindkraft vilka är mer väderberoende, (Lindblom & 

Holmgren, 2016). Vattenkraften tillsammans med kärnkraften utgör den största delen av 

Sveriges totala elproduktion då de står för ca 80 %. År 2016 stod vattenkraften för 61,0 

TWh, kärnkraften för 61,0 TWh och vindkraften för 15 TWh (Holmström, 2017). 

 

Förbrukningen av el för en normalvilla fördelar sig på ca 5 000 kWh/hushållsel/år, 

uppvärmning ca 15 000 kWh/år och varmvatten ca 5 000 kWh/år. Detta innebär att en 

villa med direktverkande el förbrukar ca 25 000 kWh/år (Energirådgivaren u.å.).   

 

Energimyndigheten anser att vattenkraften spelar en stor roll och kommer att spela en 

stor roll i elsystemet då mer reglerbar och förnybar elkraft efterfrågas. Vidare diskuteras 

det kring kärnkraften och att den eventuellt kommer att avvecklas i Sverige, vilket 

beräknas göra att vattenkraften kommer att spela en viktig roll. Kärnkraftsreaktorerna 

ligger i de sydligare delarna av Sverige vilket innebär att det kommer att behövas mer 

elproduktion där och då kan småskalig vattenkraft ses som ett alternativ, (Lindblom & 

Holmgren, 2016). 
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De småskaliga vattenkraftverken utgörs vanligen av så kallade strömkraftverk vilket 

innebär att de inte hindrar det naturliga flödet ur den synvinkeln att det inte sker någon 

reglering i vattendraget (Svensk Vattenkraftförening, 2017). Eftersom strömkraftverk 

inte har en magasinering av vatten på samma sätt som större vattenkraftverk produceras 

inte mer effekt än vad tillrinningen svarar för. Strömkraftverk anses i många fall ha en 

mindre påverkan på miljön med tanke på att de inte har en reglering 

(Nationalencyklopedin, u.å). Dock finns det de som menar annorlunda. Borg, (2013) har 

gjort ett uttalande där han menar att strömkraftverken inte alls har en mindre påverkan 

på miljön jämfört med andra vattenkraftverk. Han menar att det enda som skiljer är att 

strömkraftverken inte har en magasinering uppströms. Dock kvarstår andra parametrar 

såsom att fiskarna fortsatt ska försöka passera turbinen. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utreda huruvida det finns en framtid för småskalig 

vattenkraft i Sverige ur olika miljö- och resursperspektiv.  Som en del i arbetet kommer 

en fallstudie i Lyckebyån, Xylem, Lindås genomföras för att utreda möjligheten för 

småskalig vattenkraft där.  

 

1.4 Frågeställningar 

- Kan det vara möjligt att få tillstånd för småskalig vattenkraft i Sverige idag? 

o Hur har utfallet blivit av tidigare domar? 

o Vad krävs för att genomföra processen? 

- Kan det vara möjligt att få tillstånd i Lyckebyån? Vad talar för och vad talar 

emot? 

o Vad finns det för miljökonsekvenser, positiva och negativa som kan 

uppkomma till följd av ett småskaligt vattenkraftverk i Lyckebyån?  

 

2 Metoder och material 

2.1 Metoder 

För att besvara frågeställningarna har flera olika metoder kombinerats. Tio rättsfall 

lästes och analyserades som en grund i arbetet, dessa är från 2010- 2016. För att komma 

fram till miljökonsekvenser av småskalig vattenkraft har dels litteratur och dels andra 

aktuella databaser använts. Det har också genomförts ett studiebesök vid ett småskaligt 

vattenkraftverk i Getasjö, Lyckebyån.  

 

2.1.1 Analys av domar 

Personlig kommunikation via telefon och mail användes för att samla in rättsfall som 

utgjorde grunden i studien. De som kontaktades var Emmaboda kommun, Länsstyrelsen 

i Kalmar och HaV. Eftersom det inte finns många fall i Sverige som är aktuella 

användes det material som gick att få tag på därav urvalet om tio stycken.   

 

Dessa rättsfall analyserades och det som undersöktes var: 



  
 

9 

 Vem är sökanden, privat, företag eller kommun?  

 Vart ligger vattenkraftverket?  

 Vad finns det för unika egenskaper för just detta ärende, hög fallhöjd eller 

liknande?  

 Vad är det för flödeshastighet på platsen och hur mycket el beräknas 

produceras?  

 Vad ställs det för krav gällande miljöskyddsåtgärder?  

 Vad finns det för kostnader i samband med rättegången?  

 

Dessa frågor valdes för att sedan kunna göra en analys av vad som skilde de olika fallen 

åt och varför de fick tillstånd eller inte fick tillstånd.  

 

2.1.2 Miljökonsekvenser av småskalig vattenkraft i Lyckebyån 

En analys gjordes på vad det kan uppstå för miljökonsekvenser till följd av småskalig 

vattenkraft i Lyckebyån. Analysen som gjordes grundar sig på litteratur och olika 

databaser såsom Vattenmyndigheternas databas VISS (Vatteninformationssystem 

Sverige) och SLU:s elfiskeregister för att sedan kunna utreda möjliga 

miljökonsekvenser. De genomlästa domarna gav också en blick av vanliga 

miljökonsekvenser av småskaliga vattenkraftverk men andra informationskällor och 

databaser användes för att få fram specifik information för Lyckebyån och platsen i 

Lindås. För mer ingående och specifik information angående arterna på platsen hade en 

artinventering behövts göras men på grund av behov av avgränsning innefattas inte det i 

detta arbete.  

 

I resultatet tas olika miljökonsekvenser av småskalig vattenkraft upp och där görs en 

riktningsanalys avseende miljökonsekvensernas art: Försämring, Förbättring eller 

Likvärdigt. Denna analys görs utifrån nuvarande tillstånd på platsen.   

 

2.2 Material 

2.2.1 EU:s vattendirektiv och svensk lagstiftning 

Miljöbalken reglerar vattenverksamhet främst genom 2, 4 och 11 kap där 2 kap. MB 

(hänsynsreglerna) måste uppfyllas vid en tillståndsansökan för vattenverksamhet. 

Vidare reglerar också 4 kap. MB vattenverksamhet genom att kapitlet tar upp särskilda 

platser som är extra skyddade och det som främst berör vattenkraftverk är 4 kap. 6 §.  

Vattenverksamhet regleras också genom 11 kap. MB med bland annat 11 kap. 6 § MB 

(båtnadskravet) som innebär att verksamhetens positiva konsekvenser dels ur allmän 

synpunkt och dels ur enskild synpunkt överväger kostnader och skadorna som uppstår. 

Miljöbalken fungerar så att den ställer krav på verksamhetsutövare att göra 

förebyggande åtgärder och det är verksamhetsutövaren som på så vis har bevisbördan 2 

kap. 1§ MB. EU har tagit fram ett ramdirektiv för vatten vilket implementerades i den 

svenska lagstiftningen 2004 i 5 kap MB, i förordningen om förvaltning av kvaliteten på 

vattenmiljön (2004:660) och i förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. samt 

HaV:s föreskrift HVMFS 2013: 19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 

ytvatten. EU:s ramdirektiv för vatten syftar till att skydda alla vatten i EU, detta enligt 
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EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). Unionens vattenförekomster måste inom 

överskådlig tid ha en god status. I Sverige är det regeringen som är ytterst ansvariga för 

att efterleva reglerna enligt direktiven. I Sverige finns det fem vattendistrikt och varje 

distrikt har sin egen vattenmyndighet. På vattenmyndigheterna fattas beslut om 

miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram i deras respektive område, 

(Lindblom & Holmgren, 2016). 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län har gjort ett ställningstagande kring återuppstart, drift och 

utbyggnad av vattenkraft i länet som lyder: 

 ”samtliga vattenkraftverk och dammar ska inneha tillstånd enligt gällande 

lagstiftning. 

 Ingen utbyggnad eller återuppstart av vattenkraftverk eller dammar får ske inom 

Emåns avrinningsområde eller inom de områden som är utpekade som Natura 

2000 områden.  

 Vid ny- eller ombyggnation samt vid prövning av hittills tillståndslösa 

vattenkraftverk och/eller dammar ska fria vandringsvägar, med fullgod funktion, 

för både upp- och nedströmspassager anläggs enligt bästa möjliga teknik. ”  

 

Länsstyrelsen ansvarar för att säkerställa syftet med MB genom tillsyn enligt 26 kap. 1 

§. I länsstyrelsens mening fastställde ett antal domar från mark- och 

miljööverdomstolen under 2012 att länsstyrelsen med stöd av 26 kap. 9§ kan förelägga 

verksamhetsutövare att söka tillstånd för vattenverksamhet. Länsstyrelsen menar att det 

är en trygghet för verksamhetsutövare att ha ett tillstånd som vunnit laga kraft eftersom 

det då gäller mot de sakfrågor som tas upp i domen eller beslutet enligt 24 kap, 1§. 

Emån ingår som ett utav de mest skyddsvärda vattendragen i 4 kap. 6§ vilket förklarar 

varför just det skyddas för utbyggnad av vattenkraft. Vidare anser länsstyrelsen att 

långtgående försiktighetsmått måste vidtas angående utbyggnad eller ombyggnation av 

vattenkraft i övriga vattendrag i länet. Länsstyrelsen understryker vikten av fullgoda 

vandringsvägar för fisk vid såväl nybyggnation som vid prövning av befintliga 

vattenkraftverk. Dessa fiskvägar ska utföras med bästa möjliga teknik. (Länsstyrelsen 

Kalmar län, 2015) 

 

2.2.2 Fakta kring Lyckebyån  

2.2.2.1 Vattendraget Lyckebyån 

Lyckebyån startar i Uppvidinge kommun, Kronobergs län på en höjd av 234 m över 

havet och rinner nedströms in i Emmaboda kommun, Kalmar län och sedan ner i 

Blekinge län. Vidare berör avrinningsområdet som är 811 km
2 

stort kommunerna 

Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd i Kronobergs län, Emmaboda, Nybro och Torsås i 

Kalmar län samt Karlskrona i Blekinge län.  Vattendraget har under lång tid varit viktig 

för människan. Boplatser placerades nära vatten för att säkerställa vattenförsörjningen 

men också för transport och odling. Numera och tillbaka till den senare delen av 1900-

talet, används Lyckebyån främst till vattenförsörjning för kommuner och industrier, 

recipient för avloppsvatten och processvatten, naturvård samt rekreation och friluftsliv. 

Lyckebyåns vatten används också för bevattning i en begränsad utsträckning. Vidare 
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finns det fem platser i vattendraget där det utvinns vattenkraft, Getasjö, Stekaremåla, 

Biskopsberg, Augerum och Lyckeby. I Huvudhultarkvarn (norra delen av Emmaboda 

kommun) finns det en speciell natur som är av riksintresse med dess slåtterängar och 

översvämningsområden som har en intressant flora med kärrviol, vattenmåra, safsa och 

blåtåtel. Utmed vattendraget nedströms Lindås återfinns ett öppet odlingslandskap, 

rullstensåsar och en stor variation av betesmarker vilket gynnar arter som kattfot, 

solvända och slåttergubbe (Lyckebyåns Vattenförbund, 2011). Elfiske görs vid 

Målaregården Västraby i Emmaboda kommun, vilket är beläget ca 2,5 km nedströms 

Emmaboda. Nedströms provfiskelokalen finns en damm som är ca 100 m lång därför 

kan det förväntas finnas arter anpassade till lugnare vatten som abborre, mört och gädda 

men naturen lämpar sig också för öring (Olofsson & Hilding, 2016). De arter som finns 

och är registrerade i elfiskeregistret vid Målaregården, Västraby är lake, mört, abborre, 

gädda, björkna och obestämd karpfisk. Björkna fångades 2012, lake fångades senast 

2009 och de resterande har fångats i nyare elprovfisken (SLU, 2016). 

 

2.2.2.2 Tillrinning 

Vattenkraftsproduktion påverkas av vattendragets vattenmängd och tillrinning. SMHI:s 

studier visar att tillrinningen i Lyckebyån minskar till följd av förhöjd temperetaur och 

därmed längre vegetationsperiod. Klimatförändringarna hotar vattentillgångarna i 

sydöstra Sverige, översvämningar på vintern och låga flöden på sommaren. Den ökade 

temperaturen leder till avdunstning och den ökade vegetationsperioden gör att växter tar 

upp vatten under längre perioder. På hösten beräknas tillrinningen minska med 10 % 

fram till år 2100, under vintern beräknas tillrinningen öka med 20-40 %, under våren 

beräknas tillrinningen minska med ca 20 % och under sommaren beräknas tillrinningen 

minska med 20- 40 %, se (Fig.1).   

 
Figur 1. Prognostiserad årsmedeltillrinning för Lyckebyån (SMHI, 2015). 

 RCP4,5 illustrerar det scenario då utsläppen av växthusgaser bromsas.  

 RCP8,5 illustrerar det scenario då utsläppen av växthusgaser fortsätter öka. 

 Svart linje illustrerar ett normaliserat medelvärde för referensperioden 1961-

1990.  

 Skuggningarna visar variationer mellan olika modeller.  

RCP står för ”representativa koncentrationsutvecklingsbanor” på svenska och på 

engelska ”Representative Concentration Pathways (RCP)” De angivna RCP:erna har 
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fått sitt nummer utifrån den nivå av strålningsdrivning i W/m 2 som uppnås år 2100 

(SMHI, 2015). 

 

2.2.2.3 Statusklassning 

Lyckebyån uppnår en måttlig ekologisk status men avseende kemisk status uppnår 

Lyckebyån ej god. Lyckebyån har inte problem med övergödning dock finns det 

problem som avser, miljögifter, försurning och förändrade habitat genom fysisk 

påverkan. Avseende parametern förändrade habitat genom fysisk påverkan, påverkar det 

som kallas för konnektivitetsförändringar, alltså förändringar som orsakas av 

vandringshinder vilka påverkar arterna i vattendraget. Vidare visar Lyckebyån 

otillfredsställande status vad gäller morfologiskt tillstånd (utformningen) i vattendraget. 

Målet är att Lyckebyån ska nå god ekologisk- och kemisk status till 2027 (VISS, 2012).  

 

2.2.2.4 Vattenskyddsområde Lyckebyån 

Föreskrifterna för ett nytt vattenskyddområde i Lyckebyån håller på att arbetas fram och 

i nuläget ser arbetsmaterialet som berör vattenkraft ut som enligt (Tab. 2). Det är 12 § 

som främst kommer att beröra vattenkraft. 

 

Tabell 2. Utdrag ur arbetsmaterial om förslag till vattenskyddsområde för Lyckebyån (VOS, 2017).  

 
 

2.2.3 Fakta kring dammen och fallet på Xylems område i Lyckebyån och en kort 

historik 

På Xylems område i Lindås ligger det en gammal kvarn som på sin tid använde 

vattenkraft för att driva kvarnverksamheten således finns det ett litet vattenfall intill 

kvarnen. Kvarnbyggnaden används idag till andra syften såsom förvaring. Vattenfallet 

intill kvarnen har en fallhöjd på 2,8 m och en medelvattenföring på 1,6 m
3
/s. 

Energipotentialen är teoretiskt 200 000 kWh/år (Langner & Karlsson, 2010). 

 

Det finns dokumenterat att redan i början på 1900-talet sålde Peter Alfred Stenberg 

(grundaren av Flygt) el till Lindås samhälle med någon form av vattenkraft. Vidare har 

det suttit en egenproducerad turbin i vattenfallet i 2-3 år på 80-talet men från den 

verksamheten finns inget tillstånd utan det grundar sig på vad man kallar urminnes 

hävd. För ca 25 år sedan såldes patentet på tillverkningen av turbiner och Xylem slutade 
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producera turbiner. Hela paketet följde med till Japan med ritningar, verktyg och 

modellturbinen, detta berättar Göran Persson, projektledare, Xylem (Personlig 

kommunikation, 31 januari 2017). År 2011 var det på tal om att installera en turbin i 

vattenfallet dock inte med en egenproducerad men på grund av besparingar lades det 

projektet ned. Däremot nu när produktionen av turbiner återupptagits har intresset för 

egenproducerad vattenkraft återigen väckts. Produktion av vattenkraft med en 

egenproducerad turbin skulle ha ett större värde eftersom det i så fall kan fungera som 

en modell. Detta enligt Leif Rydell, energispecialist, Xylem (Personlig kommunikation, 

31 januari, 2017).  

 

I Getasjö finns ett vattenkraftverk som ägs av Emmaboda kommun. Det är en 

flygtturbin som sitter där (studiebesök, 2017-04-11). Den teoretiska produktionen ska 

vara med optimal utbyggnad 280 000 kWh/år, Langner et al. (2010), medan den 

verkliga produktionen endast är 41 % av den teoretiska under år 2016 och 55 % av den 

teoretiska under år 2015, se (Tab. 3).  

 

Tabell 3. Produktion i vattenkraftverket i Getasjö (studiebesök, 2017-04-11). 

År Prod. kWh Prod. h Prod. dagar 

2015 154 999 3 500 145,8 

2016 114 743 2 700 112,5 

 

3 Resultat   

3.1 Analys av domstolsbeslut 

I (Tab. 4) sammanfattas analysen av domstolsbesluten. För mer ingående information 

kring dem se Bilaga A. Tabellen visar hur utfallet har blivit i rättsprocesser angående 

småskalig vattenkraft och den ger en sammanfattande information kring de analyserade 

rättsfallen där fem erhöll tillstånd och fem inte. I det ingår plats, vad saken gäller, hur 

mycket energi som beräknas produceras och uppfyllnad av båtnadskravet. Vidare visar 

den också vad som krävs för att genomföra processen i form av miljöskyddsåtgärder 

och vilka kostnader som har uppkommit i samband med rättsprocessen.    

 

De som har fått tillstånd har fått göra omfattande miljöskyddsåtgärder, de har uppfyllt 

båtnadskravet och lokaliseringen har inte varit något hinder för ett tillstånd. De fall där 

det inte har beviljats tillstånd beror på olika faktorer, till exempel tillstånd för nuvarande 

verksamhet saknas, MKB:n är inte fullständig eller att båtnadskravet inte uppfylls. Det 

kan också bero på att ansökan avser ett vattendrag som är extra skyddat av miljöbalken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

14 

Tabell 4. Matris över parametrar och utfall av domstolsbeslut.  
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3.2 Miljökonsekvenser av småskalig vattenkraft i Lyckebyån 

- Konsekvenser vid byggnation, buller och grumling 

Det som är vanligt och som kan uppstå vid byggnationen av vattenkraftverket är att det 

orsakar grumling och buller. Åtgärderna behöver ske på ett sådant sätt att grumling 

undviks så långt som möjligt då det inte är bra för djurlivet. Vad gäller buller så kan det 

bli frågan om regleringar under vilka tidpunkter åtgärder genomförs. Indikerar 

försämring 

 

- Påverkan på flora och fauna 

De fiskar som finns i närheten av lokalen är lugnvattenfiskar och så länge inga 

vandrande fiskar finns bör inte påverkan bli stor med fiskpassager enligt bästa möjliga 

teknik. Indikerar likvärdigt 

 

- Vandringshinder 

En turbin innebär ett vandringshinder för fiskar som försöker passera. Det ska 

förebyggas genom fullgoda fiskpassager och andra åtgärder. Dessa åtgärder skulle 

innebära att vattenlevande organismer får det lättare att förflytta sig. Dammen är också 

ett vandringshinder men den finns redan och djurlivet har anpassats sig efter det. 

Indikerar förbättring 

 

- Påverkan på vattennivå och flöde 

Ett vattenkraftverk påverkar flödet och vattennivån vilket påverkar flora och fauna 

negativt. Dock finns det redan en damm på området som påverkar nivå och flöde. 

Såvida vattenkraftverket drivs som ett strömkraftverk kommer inte en installerad turbin 

göra någon skillnad på vattennivå och flöde jämfört med dagens situation. Indikerar 

likvärdigt 

 

- Statusklassning 

De parametrar som databasen VISS presenterar är något som måste tas hänsyn till och 

Lyckebyån uppnår måttlig ekologisk status men ej god kemisk status. Lyckebyån är 

påverkat av förändrade habitat genom fysisk påverkan. Det visar på 

konnektivitetsförändringar vilket innebär att vandringshinder i vattendraget påverkar 

arterna. Vattendraget är också påverkat av morfologiska förändringar. Målet är att 

uppnå god ekologisk- och kemisk status till 2027. Indikerar likvärdigt 

 

- Förnybar energikälla 

Småskalig vattenkraft är ett förnybart energislag och del i en utveckling mot ett 

fossilfritt samhälle. Ett vattenkraftverk i Lyckebyån skulle göra att mer fossilfri energi 

produceras. Indikerar förbättring  

 

- Bevarande av kulturmiljö 

Platsen för vattenkraftverket har tidigare använts som kvarnverksamhet och för 

utvinning av energi. Ett vattenkraftverk där bidrar till bevarandet av kulturmiljön. 

Indikerar förbättring 



  
 

17 

 

Ett vattenskyddsområde kommer inte att innebära mer än vad som redan gäller eftersom 

en tillståndsansökan ändå måste genomföras.  

 

4 Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 

Valet av metod, ”analys av domstolsbeslut” gjordes för att det skulle ge en bild av 

trenden avseende hur möjligheten ser ut för att få tillstånd för småskalig vattenkraft i 

Sverige idag. Dock finns det inte särskilt många rättsfall att välja på därav urvalet tio 

stycken. De tio var de som gick att få tag på och anledningen till det bör vara att 

processen med att alla små vattenkraftverk ska nyprövas inte har kommit särskilt långt 

än. Tio stycken kan inte bevisa något med statistiskt säkerhet, dock ger det en 

beskrivning av läget och hur trenden ser ut för småskalig vattenkraft. Det var också en 

del i syftet, att få reda på hur framtiden ser ut för småskalig vattenkraft.  

 

För sammanställningen av möjliga miljökonsekvenser av småskalig vattenkraft i 

Lyckebyån användes olika material i litteratur och databaser. Lyckebyåns 

vattenförbund, SLU:s elfiskeregister och Vattenmyndigheternas databas VISS var 

informationskällor som användes för att få information om Lyckebyåns tillstånd. Även 

domarna var till hjälp att visa vilka miljökonsekvenser som blir till följd av småskalig 

vattenkraft. Innehållet i domarna gav en bild av vilka möjliga miljökonsekvenser som 

kan finnas. Det som gick att få tag på avseende artinventeringar var förhållandevis 

begränsat men för att det skulle ha givits en klarare bild av växt- och djurlivet på platsen 

hade en artinventering behövts göras.  

 

4.2 Tolkning av analys av domar 

Resultaten av de tio domarna visar att det går att få tillstånd till småskalig vattenkraft i 

Sverige men att det är en krävande process. De som inte har fått tillstånd har till 

exempel avsett ett vattendrag som är extra skyddat av miljöbalken enligt 4 kap. 6 §, 

MKB:n är inte tillräcklig för en prövningsprocess, tillstånd till tidigare verksamhet 

saknas eller har inte båtnadskravet uppfyllts. Således är det många faktorer som kan 

göra att en ansökan inte beviljas. De som har fått tillstånd beror däremot på att de 

tidigare uppräknade kriterierna är uppfyllda. 

 

De som har fått tillstånd har blivit ålagda att genomföra diverse olika 

miljöskyddsåtgärder för att få tillstånd och saker som är gemensamt för de fallen är 

fingaller, krav att det ska drivas som strömkraftverk och minimitappning till naturlig 

åfåra. När krav gällande fingaller tas fram beror det såklart på omgivningen men 

generellt visar domarna att det ska ha en spaltvidd mellan 15-20 mm och lutning 

beroende på platsen. Vidare finns det ofta ett uttalat krav att vattenkraftverket ska drivas 

som ett strömkraftverk vilket innebär att det inte får förekomma någon 

korttidsreglering. Det ska också tas fram ett kontrollprogram av vattenkraftverket som 

ska lämnas till tillsynsmyndigheten vilket det alltid ställs krav på vid tillstånd. För att 
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säkerställa att fiskarna ges möjlighet till annan väg än genom turbinen ska en 

minimitappning ske till en naturlig åfåra. 

 

Det finns definitivt grund för att begära att dessa åtgärder ska genomföras eftersom 

småskaliga vattenkraftverk helt klart har en påverkan på miljön och den biologiska 

mångfalden. Detta är något som är viktigt att bevara likväl som kulturmiljön men 

åtgärder med fullgod funktion som länsstyrelsen i Kalmar län skriver gör det ändå 

möjligt att både främja den biologiska mångfalden, mindre klimatpåverkan och 

bevarande av kulturmiljöer. Det finns en parameter som litteraturen tar upp att 

vattenkraftverk också bidrar till metanutsläpp och metan är en betydligt starkare 

växthusgas än koldioxid. Dock bör ett sådant utsläpp bli relativt begränsat vid ett 

småskaligt vattenkraftverk då fördämningarna är mycket mindre jämfört med ett 

storskaligt vattenkraftverk. 

 

Det går att konstatera att de som har fått tillstånd är av olika storlek och både ägs av 

företag och privatpersoner. För att få tillstånd måste båtnadskravet uppfyllas vilket 

innebär att nyttan, dels ur enskild synpunkt dels ur allmän synpunkt, måste vara större 

än skadan av åtgärden. Denna paragraf har i de olika rättsfallen mestadels motiverats 

med en ekonomisk beräkning som visar att det betalar sig. I fallet Wärnanäs, Kalmar 

län, påpekas det från MMD:s sida att det är ett ekonomiskt incitament för att bevara 

kulturmiljöerna i området. Vidare visar resultatet att det kan bli mycket dyrt att 

genomföra en process av detta slag och de kostnader som tas upp i resultatet är enbart 

rättegångskostnader. Resultatet pekar på att det är möjligt även för privatpersoner att få 

tillstånd men att det krävs stor ekonomi och kunskap. Förmodligen kommer många av 

de existerande vattenkraftverken behöva stänga då ägarna inte kommer ha möjlighet att 

genomföra en sådan omfattande process som ändå krävs.   

 

4.2.1 Nyttan versus skadan av småskalig vattenkraft 

Nyttan måste enligt lag vara större än skadan och argument som används mot den 

småskaliga vattenkraften är att det produceras förhållandevis lite el jämfört med vilken 

skada det ger på exempelvis fiskarna. Sportfiskarna och Älvräddarna är exempel på 

organisationer som använder detta argument. Ett småskaligt vattenkraftverk som 

exemplet i Lyckebyån där den teoretiska produktionen är 200 000 kWh/år skulle alltså 

kunna försörja åtta villor där direktverkande el används till uppvärmning, varmvatten 

och hushållsel. Många villor har andra uppvärmningsmetoder och då hushållet endast 

använder direktverkande el till hushållsel (5 000 kWh/år) kan det småskaliga 

vattenkraftverket försörja 40 hushåll. Det kan i många sammanhang anses som en 

betydande mängd energi särskilt för privatpersoner på landet där dessa små 

vattenkraftverk som regel finns. Därför är det viktigt att titta på nyttan av 

vattenkraftverket i sitt sammanhang. Å andra sidan kan det ses som en mycket liten 

mängd om jämförelse gör med stora vattenkraftverk där endast 208 stycken producerar 

94 % och ca 1 900 stycken små vattenkraftverk producerar resterande 6 % av 

vattenkraftens del av Sveriges elförsörjning. Det hindrar dock inte från att ett litet 

vattenkraftverk kan ha en stor betydelse för en person eller ett litet samhälle.  
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För att få ytterligare perspektiv på mängden energi går det att konstatera att ett 

vindkraftverk kan producera mellan 7-12 miljoner kWh/år (Energimyndigheten, 2015). 

Det är betydligt mer än de 200 000 kWh som ett vattenkraftverk i Lyckebyån kan 

producera. Ett småskaligt vattenkraftverk som det i Alsterån, fall 5 i resultatet kan 

producera 3 600 000 kWh/år vilket är ca hälften av vad ett vindkraftverk kan producera.  

 

4.3 Miljökonsekvenser av ett vattenkraftverk i Lyckebyån 

Olika miljökonsekvenser tas upp i resultatet och det som är positivt med småskalig 

vattenkraft är att det är en förnybar energikälla och att det kan bidra till att bevara 

kulturmiljöer. Förnybara och driftsäkra energislag efterfrågas idag och småskalig 

vattenkraft är ett exempel på sådant. Ett vattenkraftverk i Lyckebyån hos Xylem skulle 

göra att mer förnybar el produceras samt att det bidrar till bevarandet av kulturmiljön på 

området. Detta, precis som många andra liknande platser är en historisk lämning vilket 

bör bevaras. Ett vattenkraftverk i Lyckebyån kan inte bara leverera el till företaget utan 

det finns ett mervärde för företaget att kunna använda sin egen produkt på det egna 

området för att tillverka egen el.  

 

Negativa miljökonsekvenser av ett småskaligt vattenkraftverk tas också upp i resultatet 

där påverkan på flora och fauna, påverkan på vattennivå och flöde, vandringshinder, 

vattenbrist och statusklassning i Vattenmyndigheternas databas VISS tas upp. Vad 

gäller påverkan på flora och fauna visar litteraturen att vattenkraft har en stor påverkan 

både vad gäller vandringshinder i form av en fördämning och på förändringar i 

vattennivå och flöde. Det som ofta poängteras är att turbinen i sig också är ett stort 

problem, främst för vandrande fiskar eftersom de kan komma in och dödas eller skadas i 

turbinen. Arterna som lever i ett vattendrag är beroende av att vattnet får flöda fritt 

därför påverkar fördämningar och vattenkraftverk vattenlevande organismer negativt. 

Provfisken i närheten av Lindås visar att det inte finns vandrande fiskarter i denna del 

av Lyckebyån vilket innebär att ett vattenkraftverk där inte påverkar någon vandrande 

art. Däremot kan ett provfiske behöva göras för att visa på detta vid en eventuell 

ansökan. Andra artinventeringar gällande flora kan också vara av intresse att titta på. 

Vidare finns det redan en fördämning på platsen vilket innebär att ett vandringshinder i 

form av en damm redan finns och precis som elprovfisket visar har lugnvattenarter 

etablerat sig i denna del av vattendraget istället. Det innebär att ett vattenkraftverk här 

innebär placering av en turbin och för att efterleva icke försämringskravet måste 

åtgärder göras för att denna förändring inte gör det sämre för växt- och djurlivet i 

vattendraget. 

 

SMHI visar i sin rapport om framtidsklimat i Blekinge län att det väntas en ökande 

vattenbrist i de sydöstra delarna av Sverige vilket också påverkar ytvattnet. Detta kan 

påverka effektiviteten av ett vattenkraftverk i Lyckebyån. Mindre vattenflöde ger 

mindre effekt och detta kan minska nyttan av vattenkraftverket. Vidare går det utifrån 

studiebesöket som genomfördes vid vattenkraftverket i Getasjö att konstatera att den 

teoretiska produktionen förmodligen är större än vad den verkliga kommer att bli.  

Statusklassningen som görs i Vattenmyndigheternas databas VISS är något som i de 
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rättsfall som gåtts igenom tas upp eftersom det är en viktig parameter som visar 

”hälsan” på vattendraget. Lyckebyån uppvisar en måttlig ekologisk status och en ej god 

kemisk status. Det beskrivs att vattendraget är påverkat av konnektivitetsförändringar 

vilket innebär att arter påverkas av vandringshinder. Detta kan anses vara negativt ur 

synvinkeln att motstånd till att nya vandringshinder inrättas vid ett nytt vattenkraftverk 

säkerligen finns.  

 

Det går att göra förbättringar och åtgärder för att främja växt- och djurlivet vid 

installering av ett nytt vattenkraftverk genom fingaller, avledning och omlöp. Det 

kanske till och med skulle kunna förbättras jämfört med hur det ser ut idag på Xylems 

område. Detta är saker som måste utredas vid en eventuell ansökan avseende ett nytt 

vattenkraftverk då hårda krav kommer att ställas, de visar alla domar som har 

analyserats.  

 

4.3.1 Vad talar för och vad talar emot ett vattenkraftverk i Lyckebyån 

Det som talar för ett vattenkraftverk på Xylems område i Lindås är att liknande storlek 

på vattenkraftverk har fått tillstånd, till exempel i Wärnanäs. Vidare kan nyttan anses 

vara stor eftersom det inte bara genererar förnybar el utan det är värdefullt för företaget 

att kunna visa upp sin produkt på deras eget område ”in action” vilket ger ett mervärde 

för företaget. Vid en eventuell prövning och ett genomförande kanske det till och med 

går att förbättra miljön för djurlivet där med exempelvis en fiskpassage. Det finns redan 

en fördämning vilket innebär att det inte kommer bli något nytt vandringshinder i form 

av en damm, mer än vad som redan finns, utan det som förmodligen kommer krävas är 

åtgärder så att inte fiskar kommer att dras in i turbinen och genom den. Företaget 

besitter mycket kunskap avseende tekniken vilket borde innebära att bra lösningar kan 

tas fram för just den platsen för att så mycket förnybar el som möjligt kan tillverkas. Ett 

vattenkraftverk vid Lyckebyån kan också anses bidra till att kulturmiljön på området 

bevaras. Vidare kan en vattendom med omfattande skyddsåtgärder i Lindås göra att det 

sätts press på nedströms aktörer att antingen söka tillstånd eller riva ut vilket på sikt 

skulle kunna förbättra tillståndet i Lyckebyån.    

 

Det som talar emot ett vattenkraftverk på platsen är att det kan vara svårt att övertyga 

om att nyttan av vattenkraftverket är större, dels ur enskild och dels ur allmän synpunkt, 

än skadan av den. Vidare ser det ut som att de sydöstra delarna av Sverige kommer 

drabbas av mer vattenbrist framöver vilket gör att medelvattenföringen minskar och 

därmed produceras mindre energi. Det är en aspekt som är viktig att undersöka närmare. 

En annan kritisk punkt är att Lyckebyån är påverkat av så kallade 

konnektivitetsförändringar (arter i vattendraget påverkas av vandringshinder). Det 

innebär att ett nytt vandringshinder kanske inte är önskvärt. Resultatet av domarna visar 

att en ansökningsprocess kostar en hel del pengar vilket också bör tas med i 

beräkningen när den ekonomiska kalkylen genomförs.  
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5 Slutsats 

Det går att konstatera att det går att få tillstånd till småskalig vattenkraft i Sverige idag, 

dock är det en process som kräver mycket kunskap och kostar i många fall en stor 

summa pengar. I Sverige, ägs och drivs småskaliga vattenkraftverk ofta av 

privatpersoner och som lagen ser ut nu är det en tuff process för en enskild person att ta 

sig igenom, inte minst ekonomiskt. Således kommer förmodligen många små 

vattenkraftverk som idag är i drift att läggas ned. För att få tillstånd att installera 

vattenkraftverk idag krävs det omfattande skyddsåtgärder för miljön.  

 

Flera faktorer kommer givetvis att påverka en eventuell tillståndsprocess i Lyckebyån 

men det finns ingen självklar faktor som går att utläsa inom ramen för detta arbete som 

gör att ett tillstånd skulle nekas. Det finns både positiva och negativa miljökonsekvenser 

av ett småskaligt vattenkraftverk i Lyckebyån. Det som Länsstyrelsen i Kalmar skriver 

är att ”vid ny- eller ombyggnation samt vid prövning av hittills tillståndslösa 

vattenkraftverk och/eller dammar ska fria vandringsvägar, med fullgod funktion, för 

både upp- och nedströmspassager anläggas enligt bästa möjliga teknik”. Detta är något 

som kommer att krävas och som kan ses som en grund i vad tillsynsmyndigheten tycker.  

Att övertyga om att nyttan är större än skadan är en utmaning och det som talar för och 

det som talar emot bör diskuteras vidare och övervägas innan företaget bestämmer sig 

för att gå in i en ansökningsprocess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

22 

6 Litteraturförteckning 

Bakken, T. H., Sundt, H., Ruud, A., & Harby, A. (2012). Development of small versus 

large hydropower in Norway comparison of environmental impacts. Energy Procedia, 

20, 185-199. doi: 10.1016/j.egypro.2012.03.019 

 

Borg, C. (2013). Christer Borg, Älvräddarna: Småskalig vattenkraft – mindre negativt 

än storskalig? Hämtat från supermiljobloggen.se: 

http://supermiljobloggen.se/debatt/2013/12/christer-borg-alvraddarna-smaskalig-

vattenkraft-mindre-negativt-an-storskalig den 7 mars 2017 

 

Brunnström, L., & Spade, B. (1995). Elektriska vattenkraftverk: Kulturhistoriskt 

värdefulla anläggningar 1891-1950 . Stockholm: Riksantikvarieämbetet . 

 

Energimyndigheten. (2015). Teknik. Hämtat från energikunskap.se: 

http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-

energi/Vind/Teknik/ den 5 juni 2017 

 

Energirådgivaren. (u.å.). Elförbrukning i en genomsnittlig villa respektive lägenhet. 

Hämtat från energiradgivaren.se: 

http://www.energiradgivaren.se/2011/09/elforbrukning-i-en-genomsnittlig-villa-

respektive-lagenhet/ den 19 april 2017 

 

Giles, J. (2006). Methane quashes green credentials of hydropower. Nature, 444(7119), 

524-525. doi: 10.1038/444524a 

 

Havs- och vattenmyndigheten. (2016). Ramdirektivet för vatten - utgångspunkt för 

svensk vattenförvaltning. Hämtat från havochvatten.se: 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miljomal--

direktiv/vattendirektivet.html den 2 februari 2017 

 

Holmström, C. (2017). Elproduktion. Hämtat från ekonomifakta.se: 

http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elproduktion/ den 13 

maj 2017 

 

Langner, C., & Karlsson, T. (2010). Inventering av damm- och vattenkraftanläggningar 

i del av Lyckebyån, inom Emmaboda kommun.  

 

Lindblom, E., & Holmgren, K. (2016). Den småskaliga vattenkraftens miljöpåverkan 

och samhällsnytta. Stockholm: IVL Svenska Miljöinstitutet. 

 

Lyckebyåns Vattenförbund. (2011). Fakta om Lyckebyån. Hämtat från 

http://www.lyckebyan.org/: http://www.lyckebyan.org/ den 14 februari 2017 

 

Länsstyrelsen Kalmar län. (2015). Länsstyrelsens ställningstagande angående 

utbyggnad, återuppstart och drift av vattenkraftverk och dammar inom Kalmar län . 

Kalmar: Länsstyrelsen Kalmar län. 

 

Mål nr M 1366-13, 1366-13 (Mark- och miljödomstolen den 5 juni 2014). 

 

Mål nr M 2640-12, 2640-12 (Mark- och miljödomstolen den 25 september 2014). 

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2012.03.019


  
 

23 

 

Mål nr M 2707-13, 2707-13 (Mark- och miljödomstolen den 31 mars 2015). 

 

Mål nr M 2765-13, 2765-13 (Mark- och miljödomstolen den 27 maj 2014). 

 

Mål nr M 2884-08, 2884-08 (Miljödomstolen den 22 februari 2010). 

 

Mål nr M 3593-14, 3593-14 (Mark- och miljödomstolen den 18 februari 2016). 

 

Mål nr M 3779-15, 3779-15 (Mark- och miljööverdomstolen den 29 februari 2016). 

 

Mål nr M 5239-08, 5239-08 (Mark- och miljödomstolen den 25 januari 2012). 

 

Mål nr M 5737-12, 5737-12 (Mark- och miljööverdomstolen den 20 juni 2013). 

 

Mål nr M 632-13, 632-13 (Mark- och miljööverdomstolen den 16 oktober 2013). 

 

Mål nr M 6570-09, 6570-09 (Mark- och miljödomstolen den 31 maj 2012). 

 

Mål nr M 6574-15, 6574-15 (Mark och miljööverdomstolen den 15 september 2016). 

 

Mål nr M 9073-14, 9073-14 (Mark- och miljööverdomstolen den 26 juni 2015). 

 

Miljömål. (2017). Begränsad klimatpåverkan. Hämtat från miljömål.se: 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/1-Begransad-klimatpaverkan/ den 11 maj 2017 

 

Miljömål.se. (2016). Levande sjöar och vattendrag. Hämtat från Miljömål.se: 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/8-Levande-sjoar-och-vattendrag/ den 3 januari 

2017 

 

Nationalencyklopedin. (u.å.). strömkraftverk. Hämtat från ne.se: 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/str%C3%B6mkr

aftverk den 2 mars 2017 

 

Naturskyddsföreningen. (u.å.). Vattenkraften kräver ny lagstiftning. Hämtat från 

naturskyddsföreningen.se: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-

gor/hav/vattenlagstiftning den 3 januari 2017 

 

Olofsson, H., & Hilding, E. (2016). LYCKEBYÅN 2015: Lyckebyåns vattenförbund. 

Linköping: ALcontrol AB. 

 

Pinho, P., Maia, R., & Monterroso, A. (2007). The quality of Portuguese Environmental 

Impact Studies: The case of small hydropower projects. Environmental Impact 

Assessment Review, 27(3), 189-205. doi: 10.1016/j.eiar.2006.10.005 

 

SLU. (2016). Elfiskeregistret - SERS. Hämtat från slu.se: 

http://aquarapport.slu.se/default.aspx?ID=6 den 14 februari 2017 

 

SMHI. (2015). Framtidsklimat i Blekinge län; enligt RCP-scenarier. Norrköping: 

SMHI. 

 



  
 

24 

Ström, M. (2012). Småskalig vattenkraft: Dagsläge och framtidsplaner. Stockholm: 

KTH. 

 

Svensk Vattenkraftförening. (2017). Välkomna till Svensk Vattenkraftförening & en 

naturnära framtidsenergi med tradition. Hämtat från svenskvattenkraft.se: 

http://svenskvattenkraft.se/ den 7 februari 2017 

 

VISS. (2012). Lyckebyån. Hämtat från viss.lansstyrelsen.se: 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE629753-

147688&timelineDateID=0 den 8 mars 2017 

 

VOS. (2017). Vattenskyddsområde för Lyckebyån. Hämtat från lyckebyan.org: 

http://www.lyckebyan.org/ den 14 mars 2017 

 

Vowles, A. S., Karlsson, S. P., Uzunova, E. P., & Kemp, P. S. (Augusti 2014 ). The 

importance of behaviour in predicting the impact of a novel small-scale hydropower 

device on the survival of downstream moving fish. Ecological Engineering, 69, 151-

159. doi: 10.1016/j.ecoleng.2014.03.089 

 

Wolfram, C., Shelef, O., & Gertler, P. (2012). How Will Energy Demand Develop in 

the Developing World. Journal of Economic Perspectives, 26(1). 119–138.  

 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Beskrivning av domstolsbeslut 

1. Mark- och miljööverdomstolen mål nr: 6574-15 

Näckåns Energi Aktiebolag ansöker om tillstånd av ett nytt vattenkraftverk i Näckån, 

Torsby kommun, Värmland. Tillstånd gavs i MMD samt i Mark- och 

miljööverdomstolen (MÖD) 2016-09-15 efter länsstyrelsens och Älvräddarnas 

överklagande. De unika egenskaperna för Näckån är dess förhållandevis höga fall vilket 

gör att det kan utvinnas mycket energi. Ansökan avser att använda sig av ett fall på 

totalt 210 meter vilket innebär en genomsnittlig lutning på 11 %. Medelvattenföringen 

vid dammanläggningen är 0,20 m
3
/s och medelhögvattenföringen ligger på 1,0 m

3
/s. 

Medellågvattenföringen ligger på 0,0 m
3
/s vilket innebär att ån är naturligt torrlagd 

delar utav året. Vattenkraftverket som ansökan avser beräknas ha en installerad effekt 

på 0,7 MW. Näckån utgör ett naturligt hinder för uppströmsvandring och med tanke på 

att det finns ett galler vid Näcksjöns utlopp är även nedströmsvandringen begränsad. 

Näckån mynnar ut i Klarälven och Klarälven är ett Natura 2000 område men domstolen 

anser liksom sökande att inte kraftverket i Näckån skulle påverka Natura 2000 området. 

En minimitappning om 15 l/s fastställs för det oreglerade vattendraget. Domstolen anser 

att fördelarna ur allmän- och enskild synpunkt överväger kostnaderna vilket innebär att 

båtnadskravet uppfylls. Det ska finnas ett lutande fingaller innan intaget till 

kraftstationen vilket ska vara med en spaltbredd på 15 mm. Sökande ska ta fram ett 

kontrollprogram som ska lämnas till länsstyrelsen. Vattenkraftverket ska drivas som ett 

strömkraftverk och någon korttidsreglering får inte ske. Prövningsavgiften uppgår till 

72 700 kr och ska enligt förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken 3 kap. 2 § betalas av sökanden. Vidare ska Näckåns Energi AB betala 

rättegångskostnader till länsstyrelsen på 27 200 kr, 4 500 till en markägare samt 677 kr 

till en annan markägare. (Mål nr M 6574-15, 2016) 

 

2. Miljödomstolen mål nr:2884-08 

Sökanden är Ålem energi AB och saken avser en ”ansökan om lagligförklaring av 

vattenkraftverk i Alsterån, m.m., Mönsterås kommun, Kalmar län”. Tillstånd gavs i 

Miljödomstolen 2010-02-22 för att ersätta befintligt äldre kraftverk med ett nytt. De 

som har yttrat sig i ärendet är Kammarkollegiet, fiskeriverket, länsstyrelsen och 

Mönsterås kommun. Den nominella vattenföringen ska ligga på 16 m
3
/s och det ska 

installeras nya intagsluckor och galler. Det ska installeras ett fingaller med en spaltvidd 

på 20 mm som max vid intaget till kraftstationen. Det ska anläggas en smoltränna som 

ska ledas till en befintlig fiskväg och det ska placeras ut lekgrus som en fiskbefrämjande 

åtgärd. Den befintliga fiskvägen ska förlängas. Kontrollprogram ska tas fram 

tillsammans med länsstyrelsen. Det ska släppas en viss mängd vatten genom fiskvägen 

och det varierar i mängd över året. Det är också reglerat när arbete får utföras som 

medför grumling.  

 

Sökanden, Ålem energi AB ska erlägga en fiskeavgift till fiskeriverket enligt lagen 

(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 6 kap. 6 § där det står:  
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”Om vattenverksamhet som avses i 1 § eller anläggningar för denna kan antas skada 

fisket eller kommer att orsaka en inte obetydlig ändring i de naturliga 

vattenståndsförhållandena, skall den som har tillstånd till verksamheten betala en årlig 

allmän fiskeavgift för främjande av fisket inom landet.”  Vidare ska sökanden ersätta 

Kammarkollegiets rättegångskostnader med 43 160 kr och länsstyrelsens 

rättegångskostnader med 11 200 kr. Prövningsavgiften som ska betalas ligger i detta fall 

på 72 150 kr (Mål nr M 2884-08, 2010). 

 

3. Mark- och miljödomstolen mål nr: 2765-13 

Sökanden är Tekniska verken i Linköping AB och saken gäller ” ansökan om tillstånd 

till ombyggnad av Svarteströms kraftverk i Botorpströmmen, Västerviks kommun”. 

MMD ger sökanden Tekniska verken tillstånd 2014-05-27. Den nya turbinen ska vara 

vertikalt uppställd kaplanturbuin med en installerad effekt 1.8 MW och fallhöjden är 

18,6 m. Kammarkollegiet, länsstyrelsen i Kalmar län och Miljö- och byggnadsnämnden 

i Västerviks kommun har yttrat sig i ärendet. Kammarkollegiet yrkar ett eventuellt 

tillstånd med vissa villkor. Det som villkoren avser är minimitappning i naturlig fåra, 

fungerande fiskväg, fingallrets utformning, åtgärder för nedströmsvandring, 

biotopsvårdande åtgärder och ett kontrollprogram. Länsstyrelsen i Kalmar län tillstyrker 

ansökan och yrkar på en fungerande upp- och nedströmspassage för vattenlevande 

fauna, minimitappning av funktionell storlek, minimering av grumling, kontrollprogram 

och en tidsbegränsning på 25 år.  

 

Domstolen anser att verksamheten uppfyller båtnadskravet. De anser att det saknas 

anledning att tidsbegränsa tillståndet. Vidare bedömer domstolen att det inte krävs något 

särskilt kontrollprogram utöver den egenkontroll som bolaget har angett ska 

genomföras. En minimitappning som varieras beroende på del av året fastställdes. 

Intaget till turbinen förses med en 4 m bred lutande fingrind med 18 mm spaltbredd. 

Sökanden ska ersätta för rättegångskostnaderna, länsstyrelsen i Kalmar län med 48 800 

kr och Kammarkollegiet 52 080 kr. Prövningsavgiften till MMD ligger på 73 900kr 

(Mål nr M 2765-13, 2014). 

 

4. Mark- och miljödomstolen mål nr: 1366-13 

Sökanden i detta mål är Lennart Östersten som äger Wärnanäs och saken gäller 

”Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet avseende utbyggnad av vattenkraftverk m 

m i Halltorpsån vid Wärnanäs, Kalmar kommun och län”. MMD lämnar sökanden 

tillstånd att anlägga ett vattenkraftverk (strömkraftverk) 2014-06-05 och utföra de 

åtgärder kring som rensning och urgrävning bland annat. Arbetet med anläggningen ska 

utföras på ett sådant sätt att grumling undviks i görligaste mån. Även begränsningar när 

bullrande fordon används och regleringar för vattenståndet sattes upp i ärendet. En 

mätstation ska sättas upp för att kunna kontrollera vattenföringen. Sökanden ska ta fram 

ett kontrollprogram som ska skickas till länsstyrelsen. Vidare ska ett fingaller installeras 

med en spaltbredd på 20 mm vid intaget till kraftverket. Den installerade effekten 

uppgår till 38 kWh med medelvattenföringen 0,86 m
3
/s och fallhöjden är totalt 3.35 m. 

Det beräknas att det ska gå att få ut 163 000kWh/år.  

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980812.htm#K6P1
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Vattennivåerna samt vattenflödena uppströms blir i stort sett oförändrade samt att det 

finns ett ekonomiskt incitament för att främja kulturmiljöerna i Wärnanäs. 

Naturresursen utnyttjas och den förnybara energin tas tillvara. Sammantaget anser 

domstolen att ärendet bidrar till en hållbar utveckling vilket också bidrar till att ansökan 

bifalles. Kammarkollegiet yrkar i första hand att avvisa ansökan och i andra hand att 

den avslås och motiveringen handlade bland annat om att det inte kan säkerställas att 

fiskvandringen fungerar tillfredsställande och de anser att det krävs fungerade upp- och 

nedströms faunapassager. Länsstyrelsen uttalar sig också om fungerande faunapassager. 

Domstolen bifaller ändå ansökan med villkor på att omlöpet/fiskvägen ska förlängas så 

att den fungerar tillfredställande. Lennart Östersten ska ersätta Länsstyrelsen i Kalmar 

län med 19 200 kr och Kammarkollegiet ska ersättas med 31 231 kr för deras 

rättegångskostnader. Sökande ska också betala en prövningsavgift och i detta fall 

uppgår den till 31 300 kr (Mål nr M 1366-13, 2014). 

 

5. Mark- och miljödomstolen mål nr: 2707-13 

Sökanden i detta fall är Ålem Energi AB och saken gäller ”Ansökan om tillstånd till 

ombyggnad och effektivisering av Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån, Mönsterås 

kommun, Kalmar län m.m.”  Tillstånd gavs i MMD 2015-03-31 att bygga om och 

effektivisera Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån. De villkor som gavs var bland annat 

att arbetet skulle ske på ett sådant sätt att grumling undviks och ett fingaller med en 

spaltbredd på 15 mm och 30/35 graders lutning ska installeras. Vidare fastställdes också 

periodbaserade villkor för hur mycket vatten som ska släppas till fiskvägen. I samråd 

med tillsynsmyndigheten ska ålyngelledare och flyktväg byggas som ska mynna ut i 

utloppskanalen och det ska släppas ut en bestämd mängd vatten i dessa två kanaler. 

Platsen ingår i Natura 2000 område. Bolaget förväntar sig att producera 3 600 000 kWh 

på ett normalår. En fiskeavgift ska avläggas till HaV på 7 126 kr vilket är ett 

engångsbelopp. Vidare ska en prövningsavgift betalas på 71 000 kr, Havs- och 

vattenmyndigheten har yrkat 32 000 kr, kammarkollegiet ska ersättas med 75 000 kr 

och länsstyrelsen 25 500 kr. (Mål nr M 2707-13, 2015) 

Mark- och miljööverdomstolen mål nr: 3779-15 

Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet och länsstyrelsen i Kalmar län 

överklagade beslutet vilket gjorde att det prövades om i MÖD. MÖD ändrar endast 

villkoren på en del punkter men kvarstår vid MMD:s beslut om tillstånd. Gallren ska 

förses med s.k. flyktöppningar och de ändrade punkten på mängd vatten som ska 

släppas genom fiskvägen, 1 maj – 16 november ska 1,6 m
3
/s vatten släppas igenom och 

den resterande delen av tiden ska det släppas igenom 350 l/s. Vidare ska ålyngelledare 

och flyktväg byggas om i samförstånd med tillsynsmyndigheten. Då tillrinningen är 

mindre än det som anges ovan till fiskvägen, ska allt vatten släppas genom fiskvägen. 

Bolaget ska ersätta kammarkollegiet med 9 000 kr och HaV med 9 000 kr (Mål nr M 

3779-15, 2016).   

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Avslag  

6. Mark- och miljödomstolen mål nr: 6570-09 

Sökanden är Mälarenergi Vattenkraft AB och saken gäller ”ombyggnad av Östanfors 

kraftstation i Skinnskattebergs kommun”, Skinnskatteberg ligger i Västmanlands län. 

MMD gav Mälarenergi Vattenkraft AB tillstånd att bygga om vattenkraftstationen i 

Östanfors med två turbiner med en slukförmåga på 10 m
3
/s och dels installera 

erosionsskydd och dels rensa utloppskanalen. Villkoren som MMD satt upp är att 

arbetena ska utföras till största del på ett sådant sätt som beskrivs i ansökan, 

korttidsreglering får inte ske, arbetena ska utföras i torrhet för att undvika grumling så 

gott det går, lutande fingaller med 18 mm spaltvidd, ålyngelledare ska installeras då 

ålen återkommer till vattendraget och behålla den redan uppsatta vattenståndsskalan där 

nivåerna + 86,10 m och + 85,60 m är utsatta.  

 

Arbetena ska vara utförda inom 5 år från och med den dag då domen vunnit laga kraft. 

Sökanden får betala en fiskeavgift på 7 000 kr, prövningsavgift på 71 400 kr, 

rättegångskostnader för länsstyrelsen 22 180 kr och kammarkollegiet ska ersättas med 

65 077. Den nya anläggningen i Östanfors kommer att omfattas av två nya 

kaplanturbiner och fallhöjden kommer att vara 9,6 m. Den installerade 

generatoreffekten 746 kW och det kommer att innebära en årsproduktion 3,0 GWh. 

    

Fiskeriverket, länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och kammarkollegiet 

har yttrat sig i ärendet. Länsstyrelsen, HaV och kammarkollegiet är överens om att 

verksamheten i Östanfors ska prövas i sin helhet eftersom den nuvarande verksamheten 

saknar tillstånd enligt miljöbalken. Fiskeriverket påpekar att vattenkraftverket ligger i 

ett område med höga naturvärden och att det finns rödlistad flodpärmussla och ett 

öringsbestånd i området. De påpekar liksom de andra som yttrade sig att det krävs en 

fiskväg, förslagsvis som ett omlöp och ett fingaller som ska skydda mot att fisk kommer 

in i turbinen. Länsstyrelsen, HaV och kammarkollegiet är också överens om att det 

krävs en minimitappning till naturfåran. 

 

Det som är särskilt för detta vattendrag är att delar av vattendraget klassas som natura 

2000 område, det finns rödlistad flodpärlmussla i vattendraget och ett öringsbestånd. 

Detta tillsammans gör att vattendraget sammantaget kan sägas ha höga naturvärden 

(Mål nr M 6570-09, 2012).  

Mark- och miljööverdomstolen mål nr: 5737-12 

Kammarkollegiet och länsstyrelsen i Västmanlands län överklagade MMD:s beslut att 

bevilja Mälarenergi Vattenkraft AB tillstånd till ombyggnad av Östanfors kraftstation. 

MÖD avvisar MMD:s tillstånd till ombyggnad av Östanfors kraftstation. Länsstyrelsen 

och kammarkollegiet anser att verksamheten måste prövas i sin helhet och att därför 

MMD:s beslut måste avvisas. MÖD tillstyrker länsstyrelsens och kammarkollegiets 

yrkanden med motiveringen att tillstånd till nuvarande verksamhet saknas och att 

därmed miljökonsekvensbeskrivningen inte kan anses som fullständig eftersom den inte 

omfattar hela verksamheten. Bolaget ska ersätta kammarkollegiet med 58 942 kr (Mål 

nr M 5737-12, 2013).   



  
 

V 

 

7. Mark- och miljödomstolen mål nr: 3593-14 

Sökanden i detta ärende är Ann-Sofie och Ove Andersson och saken gäller ”Ansökan 

om tillstånd för återuppbyggnad av Lilla Åby vattenkraftverk i Kyllingsån i Vårgårda 

kommun”. Vårgårda är beläget i Västra Götalands län. Mark- och miljödomstolen 

beslutade den 18 februari 2016 att avslå ansökan med motivering att 

miljökonsekvensbeskrivningen inte kan godkännas samt att båtnadskravet 11 kap. 6 § 

MB inte uppfylls. Prövningsavgiften uppgick till 5 080 kr och länsstyrelsen ska ersättas 

med 8 000 kr.   

    

Den verksamheten som ansökan avser beräknas kunna producera 80 000 kWh/år och det 

kommer att vara en s.k. archimedes skruv med direktdriven turbin. Vattenföringen är 

som lägst 0,05 m
3
/s och som högst 15,8 m

3
/s. Fallhöjden på platsen ligger på 3,8 m. 

Platsen har anor sedan 1500-talet och det har bland annat funnits en kvarnverksamhet på 

platsen. Det är först under de senare århundraden som det har utvunnits elektricitet. Det 

har inte utvunnits el sedan 1980-talet och idag finns det bara dammkonstruktioner och 

en gammal kvarnbyggnad på platsen.  

    

Kammarkollegiet, länsstyrelsen och Älvräddarna har uttalat sig i ärendet. De anför 

liknande uttalanden. Alla tre anser att ansökan i första hand bör avvisas och att det 

saknas underlag för att kunna bevilja sökanden tillstånd för vattenverksamhet. 

Länsstyrelsen har under processens gång begärt in kompletteringar men inte fått in 

fullständiga sådana. Det saknas exempelvis en ordentlig naturvärdesbedömning och det 

saknas belägg för att kunskapskravet, båtnadskravet såväl som icke försämringskravet 

uppfylls. MMD gör en bedömning att det inte kan beviljas tillstånd för 

vattenverksamhet då den inte kan anses tillåtlig enligt 11 kap. 6 § MB (båtnadskravet). 

MMD gör således den bedömningen att skadorna och olägenheterna av den ansökta 

verksamheten överväger fördelarna (Mål nr M 3593-14, 2016).     

 

8. Mark- och miljödomstolen mål nr: 5239-08 

Sökanden i detta fall är Lindbacka bruk AB och saken gäller ” Lagligförklaring av 

dammbyggnad m.m. i Svartån vid Lindbacka i Örebro kommun samt tillstånd att för 

utnyttjande av strömfallet för elproduktion återuppbygga och bibehålla Lindbacka bruks 

vattenkraftverk med tillhörande anordningar”. Mark- och miljödomstolen beslutade den 

25 januari 2012 att avvisa ansökan om lagligförklaring och tillstånd.  

 

Den ansökta anläggningen skulle ha en installerad generatoreffekt på 400 kW vilket 

skulle ge en årsproduktion på 1 300 000 kWh under ett normalår. Medelvattenföringen 

vid platsen är 12 m
3
/s. HaV har uttalat sig och de anser att ansökan måste kompletteras. 

Länsstyrelsen i Örebro län yrkar i första hand att ansökan avvisas och i andra hand att 

ansökan och MKB:n kompletteras med de uppgifter som saknas och krävs för en 

tillståndsprövning. Kammarkollegiet bestrider ansökan om lagligförklaring och tillstånd 

och Örebro kommun anser att tillstånd till den sökta verksamheten inte kan lämnas 

eftersom den utredning sökanden har gjort inte är fullständig. Vidare har också en 

privatperson uttalat sig, Mathilde von Horn och hon yrkar på att ansökan ska avvisas 
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och i andra hand avslås. Hon för fram att den tänkta verksamheten mycket väl kan 

komma att påverka hennes jordbruksmarker och att en sådan utredning inte är gjord. 

MMD gör gällande att den dämningsrätt som sökanden anser sig ha inte alls gäller idag 

då den tidigare anläggningen har förfallit och därmed är också dämningsrätten 

övergiven. De påpekar också att MKB:n har stora brister därför avvisas ansökan.  

 

Sökanden ska ersätta domstolen med en prövningsavgift på 16 300 kr, Kammarkollegiet 

med 55 000 kr, länsstyrelsen i Örebro län med 65 760 kr, Örebro kommun med 157 262 

kr och Mathilde von Horn med 198 300 kr (Mål nr M 5239-08, 2012). 

 

9. Mark- och miljödomstolen mål nr: 2640-12 

Sökanden i detta ärende är Fortum Generation AB och saken gäller ”ansökan om 

tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken avseende Edeforsens kraftverk, uppförande av ny 

kraftstationsbyggnad samt dammsäkerhetshöjande åtgärder och ändrade vatten 

hushållningsbestämmelser m.m. ” (s.1.) . MMD avslår ansökan. Edeforsens kraftverk är 

beläget sydost om tätorten Ljusdal i Ljusdals kommun, Gävleborgs län.  

 

Den nya verksamheten som ansökan avser att installeras med en ny kaplanturbin vilken 

är dimensionerad för en slukförmåga på 110 m
3
/s och ska jämföras med den tidigare 

slukförmågan på 20 m
3
/s. Den installerade effekten uppgår till 4 MW och den årliga 

energiproduktionen beräknas bli 23 GWh. Medelvattenflödet är 170 m
3
/s vid platsen.  

 

De som har yttrat sig i fallet är: 

En sakkunnig från länsstyrelsen i Västernorrland som anser att verksamheten kommer 

att medföra mer än obetydlig miljöpåverkan och att därför 4 kap. 6 § MB inte uppfylls. 

Eftersom att kraftverket är beläget i Ljusnan som omfattas av den paragrafen krävs det 

att 4 kap. 6 § uppfylls för att verksamheten ska vara tillåtlig därmed att den inte medför 

mer än obetydlig miljöpåverkan. Naturvårdsverket anser att det är uppenbart att den 

verksamhet som ansökan avser strider mot 4 kap. 6 § och att ansökan därför bör avslås. 

Kammarkollegiet hävdar detsamma som tidigare nämnda. HaV yrkar att ansökan bör 

avslås. Länsstyrelsen i Gävleborg yrkar att ansökan ska avslås. Även Ljusdals kommun 

yrkar med bakgrund av 4 kap. 6 § MB att ansökan bör avslås. Vidare anser Bollnäs 

kommun att verksamheten inte är tillåtlig enligt 4 kap. 6 § MB. Älvräddarnas 

samorganisation anser att ansökan bör avslås med grund i att den medför mer än 

obetydlig miljöpåverkan, den påverkar Natura 2000- område. Verksamheten kommer 

medföra att det blir svårare att uppnå miljökvalitétsnormerna som är uppsatta. Sveriges 

sportfiske- och fiskevårdsförbund bifaller endast de delar som avser utrivning av det 

befintliga kraftverket men avslår ansökan i övrigt. Ljusdals kommun yrkar att ansökan 

ska avvisas eller avslås med hänsyn till 4 kap. 6 § MB. MMD anser att en ny 

kraftstation kommer att medföra en miljöpåverkan som överstiger obetydlig och därför 

kan inte verksamheten tillåtas. MMD anser att MKB:n uppfyller kraven enligt 6 kap. 

MB.  

 

Sökanden ska ersätta Kammarkollegiet med 170 743 kr, HaV med 76 800 kr, 

länsstyrelsen i Västernorrland med115 104 kr, länsstyrelsen i Gävleborg med 84 000 kr 
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och Ljusdals kommun med 40 200 kr. Prövningsavgiften uppgick till 400 000 kr (Mål 

nr M 2640-12, 2014). 

 

Mark- och miljööverdomstolen mål nr: 9073-14 

Fortum Generation AB har överklagat MMD:s dom och som motparter i fallet står HaV, 

Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Naturvårdsverket, Ljusdals kommun, 

Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund och Älvräddarnas samorganisation. MÖD 

avslår Fortums ansökan och fastställer MMD:s dom.  

 

HaV ska ersättas med 64 400 kr, kammarkollegiet med 96 798 kr, länsstyrelsen i 

Gävleborgs län med 20 800 kr och länsstyrelsen i Västernorrlands län 13 165 kr (Mål nr 

M 9073-14, 2015).  

  

10. Mark- och miljööverdomstolen mål nr: 632-13 

Sökanden i fallet är E. ON Vattenkraft Sverige AB och saken gäller ”Ansökan om 

tillstånd till ombyggnad och effektivisering av Blankaströms kraftverk i Emån i Högsby 

kommun”. MÖD fastställde MMD:s dom och avslog ansökan.  

 

Den nuvarande verksamheten saknar tillstånd därav går det inte att söka tillstånd för 

ombyggnad och effektivisering utan MMD föreslog sökanden att söka om en s.k. 

lagligförklaring men sökanden stod fast vid att deras verksamhet hade ett giltigt 

tillstånd. MÖD konstaterar också att ansökan avser Emån vilket är ett vattendrag som 

omfattas av 4 kap. 6 § som säger att vattenverksamhet är förbjuden såvida den inte 

endast medför obetydlig miljöpåverkan.   

 

Avseende förhandlingarna i MÖD ska kammarkollegiet ersättas med 22 400 kr. 

Gällande förhandlingarna i MMD ska kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Kalmar och 

HaV ersättas. Kammarkollegiet ska ersättas med 47 652 kr, länsstyrelsen i Kalmar ska 

ersättas med 34 400 kr och HaV med 30 900 kr (Mål nr M 632-13, 2013).   

 


