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av göran åhrén
– Om regeringen 
inte tar initiativet, då 
måste vi göra det, 
säger Sten Bergheden 
(m), som menar att 
det som pågår med 
småskalig vattenkraft 
är helt orimligt. Myn-
digheterna agerar inte 
som lagstiftaren tänkt, 
hävdar han. Det finns 
en potential att istället 
bygga ut vattenkraften.

Riksdagsledamoten Sten 
Bergheden(m), Mariestad, 
träffade i veckan en grupp 
ägare till småskalig vatten-
kraft i Tidaholm. Med på 
mötet var också några lokal-
politiker från Essunga och 
Tidaholms kommuner.

Med på mötet var också 
$era kraftverksägare med 
mindre kraftverk i Nossan. 
Kraftverksägarna berättade 
vilka problem de haft med 
statliga myndigheter, om 
kraven på att söka dyra till-
stånd som nu hotar deras 
existens. De berättade också 
om de kontakter många haft 
med politiker på det natio-
nella planet. Ändå händer 
det ingenting.

Sten Bergheden, som 
även tidigare engagerat sig 
i frågan, och tagit debatter 
i riksdagen, menar att snab-
bast skulle det gå om reger-
ingen tar initiativet, men att 
alliansen annars får ta på sig 
ansvaret.

Gör någonting
– Vi vill att regeringen gör 

någonting åt det här. Annars 
får vi i Alliansen ta ett initia-
tiv och försöka få majoritet, 
säger Sten Bergheden.

Mats Haglund och Holma 
kraftverk har ännu inte drab-
bats av något beslut från 
länsstyrelsen. Men han räk-
nar kallt med att kampanjen 
också når hans kraftverk.

– Det kommer hit också 
så småningom, säger Mats 
Haglund.

Sten Bergheden var dock 
tydlig med att kampanjen 
mot småskalig vattenkraft 
inte har brett politiskt stöd.

– Alla är ju överens om att 
detta är en utveckling som vi 
inte vill ha, säger Sten Berg-
heden.

I riksdagen pågår en hel 
del kring småskalig vatten-
kraft. Men regeringen block-
erar frågan, förklarar han. I 
första hand är det miljöpar-
tiet som sätter sig på tvären. 
Även bland socialdemokrater 
är det många politiker som 
vill ha en förändring.

Gemensamma
– Vi lägger gemensamma 

motioner nu, säger Sten 
Bergheden.

Han nämner i första hand 
moderaterna och kristde-
mokraterna. Men det &nns 
ett klart stöd för småskalig 
vattenkraft även inom cen-
terpartiet och sverigedemo-
kraterna.

Det bästa vore om reger-
ingen på egen hand tog ett 
initiativ och genom ett be-
slut vid ett regeringssam-
manträde satte stopp för $er 
ärenden. Det är fullt möjligt 
att göra så, menar Sten Berg-
heden.

I andra hand kan riksdagen 
genom ett utskottsinitiativ 
pressa regeringen att ta ini-
tiativ.

– Vi försöker se var det 
sitter fast, säger Sten Berg-
heden.

– Det känns som om det 
är ledningen för miljöpartiet 
som bromsar det här.

Han pekar bland annat på 
uttalanden från Åsa Romson, 
om att det skulle vara så få 
som drabbas, att det skulle 
vara försumbart. Produktio-
nen av el, från de minsta, är 
dessutom marginell.

Sten Bergheden jämför 
med arbetet med vattendi-
rektivet i övrigt. Han anser 
att vattenmyndigheterna har 
hamnat snett när det gäller 
klassi&ceringen av vatten-
dragen och kraven på jord-
bruket.

– Vi har inte förorenat vat-
ten som man har nere i Eu-
ropa, säger Sten Bergheden.

Han menar att Sverige 
delvis har misstolkat vatten-
direktivet och att vi har varit 
för dåliga på att klargöra för 

EU hur det ser ut i Sverige 
och hur vi ser på detta med 
vatten.

– Vi måste vara tuffare mot 
EU, fortsätter han.

Han förklarar hur viktigt 
det är att Sveriges represen-
tanter i EU agerar kraftfullt 
för att ta tillvara Sveriges in-
tressen. Det är inte alltid det 
fungerar så bra.

Utskottsinitiativ
En möjlighet är som sagt 

att ta ett utskottsinitiativ. 
Det är tre utskott som kan 
vara aktuella, förklarar Sten 
Bergheden.

Civil, miljö och jordbruk 
och näringsutskottet.

Ett bekymmer är att myn-
digheterna tolkar lagen olika 
idag.

– Så tolkningen av lagen är 
också en fråga som vi måste 
titta på, säger Sten Bergheden.

– Regeringen behöver titta 
över regleringsbreven.

– Det sker väldigt mycket 
olika tolkning idag, säger 
han. 

Visserligen träffas led-
ningarna för de olika länssty-
relserna och representanter 

för övriga myndigheter som 
berörs. Men detta leder ändå 
inte till en gemensam syn på 
hur man skall handskas med 
den småskaliga vattenkraf-
ten.

– Det &nns en stor förbätt-
ringspotential i länsstyrelser-
nas sätt att arbeta, säger Sten 
Bergheden, inte utan en viss 
underton.

– Var det så här vi hade 
tänkt? Det &nns anledning 
att se över detta.

Det är ett problem att 
myndigheterna inte agerar 
som lagstiftaren tänkt sig.

– Det blir helt orimligt. 
Tillämpningen blir ju inte 
som vi hade hoppats, säger 
Sten Bergheden.

Man tolkar direktiv på 
helt olika sätt, och man till-
lämpar inte lagarna som det 
var tänkt.

Då måste man återkoppla 
till politiken, menar Sten 
Bergheden. Lagen måste ses 
över. Liksom tillämpningen.

– Om regeringen inte tar 
initiativet, då måste vi göra 
det, säger Sten Bergheden.

Ett första steg kan därför 
bli att utöva påtryckningar 

för att få regeringen att ta 
ett initiativ. Och går inte det 
kan det bli aktuellt med ett 
misstroendevotum.

Misstroendevotum
– Att vi riktar ett misstro-

endevotum mot de ministrar 
som vi tycker obstruerar, sä-
ger Sten Bergheden.

– Vi tycker att regeringen 
borde fatta att man måste 
bromsa upp det här nu.

Sten Bergheden talar om 
ett utskottsinitiativ. Där 
riksdagen talar om för reger-
ingen vad man vill. Kan man 
samla en majoritet i riksda-
gen, då blir det svårt för re-
geringen att inte lyssna.

– Den vägen vill jag att vi 
skall gå, säger Sten Berghe-
den.

En av deltagarna undrar 
hur lång tid det tar.

– Det kan ta tre till fyra 
månader innan det ligger på 
riksdagens bord, säger Sten 
Bergheden.

Flera deltagare förklarar 
att situationen nu är akut för 
många. Att det måste hända 
något snabbt. Det bästa vore 
därför om man jobbade för 

både ett moratorium, ett 
stopp för myndigheternas 
agerande även i påbörjade 
ärenden, och ett utskottsini-
tiativ.

Sten Bergheden uppma-
nade deltagarna på mötet att 
själva agera i riksdagen. Han 
ger rådet att de skall be att få 
tid att lägga fram sin sak för 
miljö- och jordbruksutskot-
tet själva.

Det faktum att det hålls så 
kallade ”högnivåmöten” dis-
kuterades. Generaldirektörer 
och landshövdingar träffas 
och beslutar hur de skall 
agera.

– Myndigheterna stiftar 
sina egna lagar, säger Mats 
Haglund.

Han menar att det &nns en 
strategi bakom. 

En av deltagarna undrar 
varför myndigheterna bara 
ger sig på de mindre kraft-
verken.

Mats Haglund förklarar 
att de beror på att de ofta har 
äldre tillstånd.

Förespråkar utskottsinitiativ
Sten Bergheden anser att hanteringen av småskalig vattenkraft är orimlig

av göran åhrén
Mats Haglund riskerar 
att förlora allt. Han 
äger sitt kraftverk, 
bor i sitt kraftverk och 
försörjer sig på kraft-
verket och sin konsult-
verksamhet. Ger sig 
länsstyrelsen på Holma 
kraftverk förlorar han 
allt.

Mats Haglund, som var värd 
för mötet i Tidaholm, berät-
tar om sitt kraftverk. Holma 
kraftverk ligger några kilo-
meter söder om Tidaholm. 
Via en kanal, som leder av 
vatten från Tidan, får han 
sitt vatten till turbinen som 

driver en äldre generator.
Mats Haglund berättar att 

han inte bara äger kraftver-
ket. Han bor i kraftverket. 
Med sin dotter. Tvingas han 
riva ut, då tvingas han riva 
sin bostad. Han och dottern 
blir bostadslösa.

– Jag köpte kraftverket år 
2002, säger Mats Haglund.

Holma kraftverk ligger i 
Madängsholm, ett idylliskt 
samhälle söder om Tidaholm, 
som vuxit upp kring vatten-
kraften. 

Mats Haglund berättar att 
det funnits dammar på plat-
sen i $era hundra år. Runt 
dammarna har det vuxit 
upp industrier, som har varit 
beroende av vattenkraften. 

Kraftverket och de gamla 
industrierna vårdas idag av 
entusiaster som vill bevara 
anläggningarna.

Nu hotas projekten av 
kampanjen mot den småska-
liga vattenkraften. Tvingas 
Mats Haglund riva dammen, 
då påverkas projektet att be-
vara Holma fabrik.

Holma kraftverk produ-
cerar en miljon kWh per år. 
Mats Haglund försörjer sig 
på att producera el. Han hjäl-
per också andra kraftverksä-
gare med det tekniska. 

– Jag hjälper andra med 
service till turbinerna och 
rådgivning, säger Mats Hag-
lund.

Mats Haglund är elektri-

ker i grunden, och har jobbat 
med kraftverk sedan 1982.

– Det är en mängd olika 
kraftverk. Från 50 till 600 
kilowatt, berättar han.

Själv har han inte drabbats 
av länsstyrelsens beslut ännu. 
Länsstyrelsen har bara besökt 
anläggningen en gång, när 
han hade reparerat dammen.

– Det var 2003. Men det 
var inga problem då, säger 
Mats Haglund.

Detta var ändå tre år ef-
ter vattendirektivet, och tre 
till fyra år efter länsstyrelsen 
hade låtit miljökonsultföre-
taget Melica göra en inven-
tering av samtliga vandrings-
hinder i Västra Götalands 
län.

Mats Haglund trivs med 
att bo i ett kraftverk. 

– Det händer något hela 
tiden, säger han.

– Det kan vara stora is-
problem på vintern. Det kan 
komma stora träd $ytande.

Mats Haglund tar upp 
myndigheternas taktik. Att 
tanken är att det skall kosta 
ägarna så mycket att få till-
stånd, att de inte har råd. 
Och därmed måste ansöka 
om utrivning.

– Syftet är ju att det inte 
skall vara lönsamt, säger 
Mats Haglund.

Han hoppas precis som 
de andra kraftverksägarna 
att politikerna skall kunna 
åstadkomma en förändring. 

För Mats Haglund handlar 
det om grundläggande rät-
tigheter som rätten till för-
sörjning, och rätten till sin 
egendom. I Mats Haglunds 
fall handlar det också om 
hans bostad.

– Det krävs att regeringen 
går in och säger att man inte 
skall påbörja nya ärenden, sä-
ger Mats Haglund.

Mats Haglund hoppas på politikerna

Ägare till småskalig vattenkraft träffade riksdagsledamoten Sten Bergheden och lokalpolitiker i Tidaholm i veckan. Fr.v. Manne Persson, Lars 
Hillström, Mats Haglund (delvis skymd), Peter Friberg (m), Ambjörn Lennartsson (m), och Sten Bergheden. 

Foto: Göran Åhrén
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av göran åhrén
En miljöfond skall 
bekosta utrivning och 
fiskvägar. Det föreslår 
två generaldirektörer 
vars digra lunta i da-
garna landat på reger-
ingens bord. I förslaget 
ingår en planerad utriv-
ning av 570 mindre 
vattenkraftverk.
Prövningarna för vatten-
kraften fortsätter. I dagarna 
lämnar två generaldirektö-
rer, Björn Risinger och Erik 
Brandsma, ett förslag till 

regeringen som bygger på 
en dialog med vattenkrafts-
branschen och ett antal mil-
jöorganisationer.

Förslaget bygger på den 
rapport Havs- och vatten-
myndigheten lämnade till 
regeringen 2014; ”Strategi 
för åtgärder i vattenkraften”.

Förslaget går bland annat 
ut på att inrätta en fond där 
kraftverksägarna kan söka 
pengar till åtgärder för $sk-
vägar. Det är tänkt att fonden 
skall bekosta 80 till 90 pro-
cent av den totala kostnaden 
för $skvägar.

Fonden kommer även att 
betala ut 80 till 90 procent i 
ersättning vid utrivning.

”Fondens uppgift blir 
att ta in avgifter från samt-
liga vattenkraftsproducenter 
och fördela ut medel till de 
knappa tusen kraftverk som 
skall förses med $skvand-
ringsväg”, skriver generaldi-
rektörerna.

Åtgärderna i förslaget 
bygger som sagt på strate-
gin (se ovan). Det innebär att 
man riktar åtvgärderna mot 
de kraftverk där effekterna 
blir störst till lägst kostnad, 

och där konsekvenserna för 
svensk vattenkraftproduk-
tion minimeras.

Det innebär i stort att sto-
ra kraftverk slipper åtgärder. 
Arbetet fokuseras i huvudsak 
på de mindre kraftverken.

Produktionsbortfallet är 
beräknat till 1,5 TWh. För-
slaget har beräknat kostna-
derna för åtgärder till 4,5 
miljarder kronor. Totalt 
innebär detta kostnader, in-
klusive produktionsbortfal-
let, med 13,5 miljarder kro-
nor.

En titt på hur generaldi-

rektörerna vill fördela kost-
naderna kan vara intressant. 
Man vill lägga 570 miljoner 
på utrivning av små kraft-
verk. Lika mycket vill man 
lägga på $skvägar vid små 
kraftverk.

Man vill lägga 489 miljo-
ner kronor på ”små naturliga 
vattenhinder”.

För medelstora kraftverk 
har man bara avsatt 187 mil-
joner totalt. Och för $skvägar 
vid stora kraftverk cirka 200 
miljoner kronor.

Man planerar alltså inte att 
riva några medelstora eller 

stora kraftverk. Man planerar 
att riva ut 570 små kraftverk.

Generaldirektörerna Björn 
Risinger och Erik Brandsma 
har samlat en dialoggrupp 
som arbetat ett år med för-
slagen.

I gruppen har funnits re-
presentanter för de stora 
kraftbolagen, kommunala 
kraftbolag, Svensk Vatten-
kraftförening, naturskydds-
föreningen, älvräddarna, 
sport$skarna och världsna-
turfonden.

Småskalig vattenkraft

Miljöfond skall bekosta utrivningar
Generaldirektörer lämnar förslag till regeringen

av göran åhrén
– Vi har kämpat för att 
även de som redan fått 
förelägganden skall 
omfattas av förslaget, 
säger Jan-Åke Jacobs-
son, som suttit i dialog-
gruppen för svensk 
Vattenkraftförening. 
Han tror att oron bland 
medlemmarna är över-
driven.

Jan-Åke Jacobsson, Halland, 
har suttit med som represen-
tant för Svensk Vattenkraft-
förening i den dialoggrupp 
som Björn Risinger och Erik 
Brandsma samlat för arbetet 
med förslaget till regeringen.

– Det har pågått ett år den 
här dialogen. Det är en fort-
sättning på den nationella 
strategin, säger Jan-Åke Ja-
cobsson.

Han förstår oron bland 
en del medlemmar i organi-
sationen. Men han tror inte 
att det skall behöva bli några 
nedläggningar.

– Det handlar inte om 
nedläggning. Det handlar 
om att sätta av vatten, säger 
Jan-Åke Jacobsson.

Idag kan man kräva att 
man skall släppa fem procent 
av medel&ödet, förklarar han. 
Nu vill man öka detta. Han 
tror att farhågorna bland 
medlemmarna är överdrivna.

– Alla kan ju söka till-
stånd. Har man inget till-
stånd så kan man söka laglig-
förklaring av den anläggning 
man har, säger Jan-Åke Ja-
cobsson.

Genom fonden kommer 
kostnaderna för åtgärder att 
fördelas.

– Det $nns ett förslag till 
lösning av $nansieringen. 

Alla skall avsätta 0,25 kWh 
till en fond. Alla som vill 
göra åtgärder kan söka ersätt-
ning ur fonden.

En fondstyrelse skall fatta 
besluten.

– Det är viktigt att staten 
går in och tar sitt ansvar.

Jan-Åke Jacobsson är inte 
helt nöjd med förslaget.

– Alla överenskommelser där 
olika parter möts innebär en 
kompromiss. Detta är general-
direktörernas förslag, säger han.

Kritiken att de stora säljer 
ut de små förstår han inte.

– Det är svårt att tolka in 
detta. När de stora hjälper att 
$nansiera de små, säger Jan-
Åke Jacobsson.

Dessutom är det här bara 
ett tjänstemannaförslag. Det 
skall till en politisk process.

– Det är ett politiskt be-
slut som måste till också. Det 
är ett bidrag till en pågående 

process. Precis som vatten-
verksamhetsutredningen.

– Förslaget är ju också att 
alla de som redan fått före-
läggande skall omfattas av 
det här. De kommer alltså 
också att få hjälp med $-
nansieringen, säger Jan-Åke 
Jacobsson, som betonar att 
föreningen kämpat för att 
$nansieringsförslaget också 
skall omfatta de som redan är 
indragna i processer.

– De som redan fått före-
lägganden, det är det vi har 
kämpat för att även de skall 
omfattas.

Risken för utrivning av 
mindre kraftverk tror han är 
överdriven.

– Jag tänker inte riva mina 
kraftverk. Det är inte myn-
digheterna som bestämmer 
om det skall rivas eller inte. 
Det gör miljödomstolarna, 
säger Jan-Åke Jacobsson.

I Halland $nns det &era 
exempel på mindre kraft-
verk som fått tillstånd. Flera 
av dessa kommer att öka sin 
produktion. Han medger att 
det är stora skillnader hur 
länsstyrelserna arbetar.

– Länsstyrelsen arbetar 
olika med detta. Det går inte 
att komma ifrån. Man har 
lite olika tolkningar.

– Det gäller att se möjlig-
heter med det här dokumen-
tet, och inte fastna i en siffra, 
säger Jan-Åke Jacobsson.

– Vi kommer aldrig ifrån 
att vi måste göra åtgärder i 
våra vattendrag.

Men han är skeptisk till 
det in&ytande organisationer 
som älvräddarna och sport$s-
karna har skaffat sig.

– Det är det vi tycker är 
så fel, med de här organisa-
tionerna, att de inte kom-
mer med några konstruktiva 

förslag. De försöker bara för-
svåra processen.

– De vill inte acceptera att 
det $nns naturliga hinder. 
Fisk skall fram till varje pris.

Han berättar att han ställt 
frågan till älvräddarnas ord-
förande vad de egentligen 
vill.

– Men jag får aldrig något 
svar. Jag har ställt den frågan 
&era gånger.

Älvräddarna och sport$s-
karna strävar efter utrivning. 
De vill skapa vildmark av 
kulturbygder, menar Jan-
Åke Jacobsson.

– Kulturbygder är det 
där människor har bott och 
verkat. Det är motsatsen till 
vildmark, säger han.

De vill ha vildmark.
– De hänvisar till turist-

intressen, säger Jan-Åke Ja-
cobsson.

Svensk Vattenkraftförening

”Detta är bara ett förslag”
SVAT har kämpat för de som redan fått förelägganden

av göran åhrén
– Utan konsekvens-
analyser blir det inga 
politiska överväganden, 
säger Mats Haglund, 
som är kritisk till gene-
raldirektörernas förslag. 
Han riktar också kritik 
mot svensk Vattenkraft-
förening för att inte ha 
förankrat arbetet.

Kraftverksägare Mats Hag-

lund, Tidaholm, är kritisk 
till generaldirektörernas för-
slag. Han är också kritisk till 
att den egna organisationen 
varit med utan att medlem-
marna fått någon inblick.

– Fonden är ju bra tänkt 
egentligen, säger Mats Hag-
lund. Men det som är fram-
förhandlat är inte förankrat 
bland medlemmarna.

– Vi har inte fått reda på 
någonting, säger Mats Hag-
lund.

Mats Haglund menar att 
de stora kraftverksägarna off-
rar de små om förslaget ge-
nomförs.

– Man uttrycker sig inte 
på det viset, säger Mats Hag-
lund.

Men läser man hela utred-
ningen, inklusive strategin 
för åtgärder i vattenkraften, 
så framgår det att det $nns 
en nedre gräns för vatten-
kraftverk och att ambitionen 
trots allt som sagts är att 

riva ut ett stor antal mindre 
kraftverk, menar han.

– Det framgår i själva stra-
tegin, säger Mats Haglund.

– Man redovisar inte på ett 
objektivt sätt i förhållande 
till de olika intressenterna. 
Därmed kommer inte hela 
sanningen fram, menar han.

Mats Haglunds slutsats 
är också att myndigheterna 
försöker stifta sina egna la-
gar. Man skriver bland annat 
att man vill att förslagen, om 

de antas skall ha rättskraft i 
domstol.

– Detta skall upphöjas till 
lag är det tänkt, säger Mats 
Haglund.

Han är också kritisk till 
det stora in&ytande över de 
här frågorna som en rad or-
ganisationer fått. 

Frestelsen kan vara stor, 
bland politiker, att anta det 
här förslaget. Det marknads-
förs ju som en lösning på pro-
blemen. Men Mats Haglund 

har en avgörande invänd-
ning.

– Det är ju inga konse-
kvensanalyser gjorda, säger 
han.

– Blir det inte gjort några 
konsekvensanalyser på rätt 
sätt, då blir det inte några 
politiska överväganden, säger 
Mats Haglund.

Mats Haglund:

Efterlyser en konsekvensanalys

Nästa vecka är det dubbelnummer


