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Sammanfattning 

Det regelverk som kringgärdar vattenverksamheter i Sverige är omfattande. Det ställs höga 

krav på verksamhetsutövarna för att miljöbalkens syfte om att främja en hållbar utveckling 

skall kunna följas. Frågeställningarna som utformats handlar dels om vad en vattenverksam-

het är och dels vilka allmänna och specifika krav som ställs för att få upprätta eller ändra en 

vattenverksamhet. Utöver detta finns specifika frågeställningar vad gäller regler för upprät-

tande av en kraftverksdamm för Skellefteå kraft. Genom att granska lagtext, förarbeten samt 

doktrin har de rättsliga förutsättningarna som finns för den obligatoriska miljöprövningen 

redogjorts för. Information har även inhämtats från upprättad MKB för Skellefteå krafts ut-

byggnad av en kraftverksdamm. Resultatet av utredningen visar att de regler som finns upp-

ställda för vattenverksamheter har olika karaktär beroende på vilken typ av vattenverksam-

het som skall uppföras. Det finns därmed både allmänna och specifika krav som verksam-

hetsutövaren måste följa. I och med att det finns många regler av olika slag kan det faststäl-

las att prövningen av vattenverksamheter kan ses som komplicerad. Till stor del beror det på 

de undantag från huvudreglerna som finns. Vad som också kan konstateras är att hänsyns-

reglerna och hushållningsbestämmelserna har stor betydelse för att miljöbalkens mål ska 

kunna uppnås. 
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1 Inledning 
Omkring hälften av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraften1. Ökad använd-
ning av vattenkraft leder till minskad användning av icke förnyelsebara energikällor, 
vilket kan sägas vara positivt ur miljösynpunkt. Miljöpåverkan som uppkommer av vat-
tenverksamheter sker till största del när anläggningarna byggs, främst i form av att 
miljön i och omkring vattendragen förändras.2 Exempelvis förstörs naturliga strömfall, 
ekosystem skadas och landskapsbilden förändras avsevärt3. Under drifttiden av verk-
samheten är utsläppen däremot obetydliga.4 

Vattenlagstiftningen har historiskt sett bidragit till att underlätta för utbyggnaden av 
vattenkraften i Sverige. Tillåtlighetsregler som främjar ekonomisk lönsamhet med rela-
tivt svagt skydd i kombination med rättsliga möjligheter att på ett förhållandevis enkelt 
sätt ta annans vatten och mark i anspråk, visserligen mot ersättning, har gynnat vat-
tenkraftsindustrin.5 

Under 1930-talet ökade utbyggnaden av vattenkraftverk, främst i de norrländska äl-
varna. På denna tid prioriterades inte miljöfrågor och utbyggnaden av kraftdammarna 
skedde i ganska stor utsträckning utan att sådan hänsyn togs.6 Under mitten av 1900-
talet fanns uppemot 4000 kraftverk i Sverige. Idag finns det ungefär 1800, vilket inne-
bär att antalet kraftverk har mer än halverats. Detta beror till största del på konkurren-
sen med annan förnyelsebar energi och fossila bränslen.7 

Elproduktionen i ett vattenkraftverk är beroende av mängden nederbörd och för att 
kunna göra en uppskattning av kommande produktion görs vanligtvis mätningar där 
ungefärlig mängd vatten som kommer att släppas igenom dammen beräknas. Mot 
denna bakgrund kan elproduktionen regleras med utgångspunkt i tillgång på vatten 
och efterfrågan på el.8 

1.1 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att redogöra för de rättsliga förutsätt-
ningarna för vattenverksamheter i Sverige i allmänhet och byggandet av kraftverks-
dammar i synnerhet. Där exemplet utgörs av ett fall från Skellefteå kraft. Redogörelsen 
förväntas bidra till ökad kunskap och förståelse för miljöprövning av vattenverksamhe-
ter. 

För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att behandlas inom ramen för 

uppsatsen: 

 Vad är vattenverksamhet? 

 Vilka är de rättsliga förutsättningarna för vattenverksamhet? 

                                                           
1
 Vattenfall 1, 2012-04-10 

2
Svensk energi 1, 2012-04-10 

3
 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten,. Uppl. 2. Uppsala. Sid. 290. 

4
Svensk energi2, 2012-04-10 

5
 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten,. Uppl. 2. Uppsala. Sid. 290. 

6
 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin 1, 2012-04-08 

7
 Nationalencyklopedin 1, 2012-04-10 

8
 Svensk energi3, 2012-04-10 
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 Vilka krav ställs på vattenverksamhet? 

 Vilka krav finns uppställda för att få bygga en damm? 

 Vilka specifika krav ställs på Skellefteå kraft för att de ska få upprätta en 
damm? 

1.2 Metod 

Frågeställningarna kommer att besvaras genom ett traditionellt rättsvetenskapligt till-

vägagångssätt, dvs. lagtext, förarbeten och doktrin kommer att studeras. Utöver dessa 

källor kommer även information att hämtas från naturvårdsverket, länsstyrelsen och 

andra myndigheter. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen innehåller tre olika delar: 

Del ett inrymmer en redogörelse för vad en vattenverksamhet är samt en övergripan-
de redogörelse över vad som krävs för att få upprätta en vattenverksamhet och där-
med vilka regler som måste tillämpas i Miljöbalken, främst kap 11.  

Del två behandlar redogörelse över vilka regler som måste tillämpas för att få upprätta 
vattenverksamheter, i detta fall dammbygge av Skellefteå kraft med syftet att utvinna 
energi. 

Del tre innehåller diskussion och slutsatser av den information som redogjorts för i 
arbetet.  
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2 Redogörelse för vattenverksamheter 

2.1 Allmän redogörelse för vattenverksamheter 

Miljöbalken (fortsättningsvis MB) 11 kap innehåller vissa av de bestämmelser som 
finns gällande verksamheter inom vattenområden, detta framgår av kapitlets portalpa-
ragraf.  Utöver detta kapitel finns speciellagstiftningar som reglerar vattenverksamhe-
ter, t.ex. Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, även kallad restvat-
tenlag. Gällande vissa vattenanläggningar finns även reglering i 19 och 20 §§ i elbered-
skapslagen. Innan MB:s ikraftträdande år 1999 reglerades vattenrättsliga frågor i vat-
tenlagen. Dock har inte alla bestämmelser från vattenlagen överförts i MB, utan vissa 
bestämmelser återfinns fortfarande i Lag med särskilda bestämmelser om vattenverk-
samhet, t.ex. regler vad gäller rådighet, avgifter och samfälligheter. De åtgärder och 
verksamheter i vatten som omfattas av vattenlagen kallas för vattenföretag. Samtidigt 
som motsvarande verksamheter och åtgärder i MB kallas för vattenverksamhet.9Vat-
tenverksamhet utövas i områden som kallas för vattenområden, vilka definieras som 
en area där vatten täcker dess område vid högsta förutsebara vattenstånd.10 

Begreppet verksamhet definieras olika utifrån vilken typ av påverkan verksamheten 
har på vattnet. Genom att studera hur en verksamhet påverkar vattnet delas den in 
antingen som vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet. Sker påverkan på vattnet 
genom utsläpp av t.ex. kemikalier klassificeras den som miljöfarlig verksamhet om på-
verkan sker på annat sätt t.ex. genom uppdämning vid kraftverk klassificeras den som 
vattenverksamhet. Det finns alltså en betydande skillnad mellan dessa verksamheter 
trots att verksamheterna påverkar vatten och miljö. En verksamhet kan alltså både 
definieras som miljöfarlig verksamhet eller som en vattenverksamhet. 11 

2.1.1 Definition av vattenverksamhet 

”Med vattenverksamhet avses 

1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller andra anläggningar i 
vattenområden, fyllning och pålning i vattenområden, bortledande av vatten från eller 
grävning, sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder i vattenom-
råden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup eller läge, 

2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta, 

3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande av anläggningar 
och åtgärder för detta, och 

4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av 
avloppsvatten, eller som utförs för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för 
att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämp-
lighet för något visst ändamål (markavvattning).”12 

Utifrån definitionen av vattenverksamhet kan det konstateras att vattenverksamheter 
kan utformas på flertalet olika sätt13. Som regel kan sägas att alla typer av åtgärder 

                                                           
9
 Prop 1997/98:45 del. 2 sid. 347 

10
 Länsstyrelsen 1, 2012-04-04 

11
 Ebbesson, J. (2008). Miljörätten,. 2 Uppl. Uppsala. Sid. 144 

12
 Miljöbalken (1998:899) 11:2 

13
 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten,. Uppl. 2. Uppsala. Sid. 293 
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inom vattenområden anses vara vattenverksamhet14. En vattenverksamhet behöver 
inte endast omfattas av nybyggen utan det kan även handla om rivning, ändring och 
lagning av anläggningar inom vattenområden15.  

Bryggor, broar, vallar, dammar, muddring och bortledande av vatten kan därför föras 
in under begreppet vattenverksamhet. Även förändringar av nämnda typer av verk-
samheter kan ibland utgöra vattenverksamhet.16 

2.1.2 Definition av vattenanläggning 

”Med vattenanläggning avses en sådan anläggning som har kommit till genom en vat-
tenverksamhet, tillsammans med manöveranordningar som hör till anläggningen.”17 

Ett annat viktigt begrepp som återfinns i MB är vattenanläggning, med vilket avses de 
anläggningar som uppförs på grund av att en vattenverksamhet bedrivs. Begreppet 
inrymmer ett flertal olika typer av byggnader och andra anläggningar som kan komma 
att uppföras i och med vattenverksamheten, t.ex. fästen till broar, bryggor, pirar, 
dammar och fisktrappor.18 

Vid byggen av kraftverksdammar är själva dammen en vattenanläggning och kraftver-
ket är vattenverksamheten.20 

2.1.3 Tillsyn enligt MB 26 kap 

Precis som vid miljöfarliga verksamheter krävs tillsyn över vattenverksamheter. Tillsy-
nen över verksamheter eller åtgärder utövas enligt MB kap. 26. Kapitlets inledande 
paragraf anger syftet med tillsyn, vilket är att säkra innebörden med reglerna i balken 
samt de föreskrifter som finns.21 MB ”syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö” vilket 
framgår av 1:1 st. 1.För att balkens mål ska kunna nås är det viktigt att se till att regler-
na följs.22 

Det finns en rad olika typer av tillsyn, det kan t.ex. röra sig om kontrollbesök, inspek-
tioner och uppföljning av verksamheter. Tillsynen utövas vanligen av kommun, länssty-
relse eller någon central myndighet.23Precis som de har rätt att utöva tillsyn enligt MB 
har de även en skyldighet att göra det.24Varje verksamhet ska dessutom på eget initia-
tiv kontrollera sin verksamhet, även kallat egenkontroll och tillsyn.25 

Av Miljötillsynsförordningen 2:29 punkt 2 framgår det att tillsynsmyndigheten för till-
stånds- och anmälningspliktiga vattenverksamheter är länsstyrelsen. Dock finns vissa 
undantag, bl.a. då det handlar om vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt enligt 
MB 9:10. 

                                                           
14

 Länsstyrelsen 2, 2012-04-04 
15

 Prop 1997/98:45 del. 2 s. 125 st.1   
16

 Ebbesson, J. (2008). Miljörätten,. 2 Uppl. Uppsala. Sid. 114 
17

 Miljöbalken (1998:899) 11:3 
18

 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten,. Uppl. 2. Uppsala. Sid. 295 
20

 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten,. Uppl. 2. Uppsala. Sid. 295 
21

 Prop 1997/98:45 del. 1 s. 493 st. 1 
22

 Prop 1997/98:45 del. 1 s. 493 st. 1 
23

 Prop 1997/98:45 del. 1 s. 493 st. 3 
24

 Prop 1997/98:45 del. 1 sid. 494 st. 1 
25

 Prop 1997/98:45 del. 1 sid. 493 st. 3  
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2.1.4 Förbud och föreläggande 

MB 26:9 anger när tillsynsmyndigheten har rätt att ingripa i enskilda fall då förseelser 
skett, t.ex. i form av överträdelser av villkor. Med stöd av samma paragraf kan föreläg-
ganden och förbud utfärdas för alla typer av verksamheter som faller under MB:s be-
stämmelser.26 

För att de bestämmelser, tillstånd, villkor och föreskrifter som beslutats med stöd av 
MB ska följas, har tillståndsmyndigheterna rätt att bestämma om föreläggande och 
förbud mot verksamhetsutövarna27. Det får dock endast ske i de fall villkor i dom eller 
beslut överskridits, vilket innebär att verksamhetsutövare som följer sitt tillstånd inte 
kan bli föremål för tillståndsmyndighetens ingripande.28 

Tillsynsmyndigheterna har inte rätt att vidta kraftfullare åtgärder än vad som kan anses 
rimligt i varje enskilt fall. I de fall domar eller beslut har rättskraft enl. MB 24:1 har till-
synsmyndigheten ingen rätt att besluta om inskränkning av dessa såvida det inte före-
ligger risk för allvarligmiljöskada.29 

2.2 Allmän redogörelse av gällande rätt för vattenverksamheter 

Vid uppförande av vattenverksamheter och vattenanläggningar finns det ett antal krav 
som verksamhetsutövaren måste uppfylla för att erhålla tillstånd. De krav som finns är 
bl.a. rådighetkravet, förhandskontrollen och miljökraven30.  

2.2.1 Rådighetskravet 

Rådighet är en typ av nyttjanderätt. Eftersom vatten ständigt är i rörelse är det inte 

möjligt att faktiskt besitta det, varför rådighet syftar på rätten att nyttja vattnet.31För 

att en exploatör ska ha rätt att utöva vattenverksamhet måste denne ha rådighet över 

vattnet, vilket framgår av Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Fas-

tighetsägaren råder själv över vattnet som finns inom dennes fastighetsområde.32Ex-

propriation är ett annat sätt för en exploatör att få rådighet över vatten, vilket betyder 

att mark tas i anspråk genom tvång och därmed får denne också rådighet över vatt-

net.33 

2.2.2 Förhandskontroll 

Huvudregeln för alla typer av vattenverksamheter är att tillstånd krävs för upprättan-
de. Detta regleras i MB 11:9. Dock finns ett antal undantag från huvudregeln34. Ett av 
dessa undantag är de fall då det är ”uppenbart att varken allmänna eller enskilda in-
tressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena”, vilket 
stadgas i MB 11:12 och gäller generellt för vattenverksamheter förutom då det finns 
särskilt uppsatta undantagsregler. Innebörden av begreppet ”inverkan på vattenförhål-
landena” är väldigt brett och innefattar inte bara förändring av vattnets djup utan här 
även kvalitén på vattnet, som t.ex. muddring i vattendrag vilket kan leda till grumling 
                                                           
26

 Prop 1997/98:45 del. 2 sid. 271-273 
27

Prop 1997/98:45 del. 2 sid. 271-273 
28

 Prop 1997/98:45 del. 2 sid. 271-273 
29

 Prop 1997/98:45 del. 2 sid. 271-273 
30

 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten,. Uppl. 2. Uppsala. Sid. 295 
31

 Bengtsson, B. (2010). Speciell fastighetsrätt miljöbalken,. Uppl. 10. Sid. 210-211 
32

 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten,. Uppl. 2. Uppsala. Sid. 292 
33

 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten,. Uppl. 2. Uppsala. Sid. 417-418 
34

 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten,. Uppl. 2. Uppsala. Sid. 296 
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av vattnet. Det kan också handla om vattenmängden i en våtmark. Det ställs höga krav 
på bevisningen, vilket leder till att det måste vara uppenbart att vattenverksamheten 
inte bidrar till någon skada för de olika intressena som finns. Bevisbördan ligger hos 
verksamhetsutövaren. Om vattenverksamhet inleds utan tillstånd kan det leda till 
straffsanktioner.35 Normalt prövas tillstånd för vattenverksamheter av miljödomstolen, 
men vissa större och mer omfattande vattenverksamheter kan det även krävas tillåt-
lighetsprövning av regeringen i enlighet med MB 17:3 och 17:4a. 

En skillnad mellan vattenverksamheter enligt MB kap. 11 och miljöfarliga verksamheter 
enligt MB kap. 9, är att det inte tydligt framkommer i kap. 11 vilka vattenverksamheter 
som skall räknas in i tillståndsplikten, medan kap. 9 exakt föreskriver detta genom en 
bilaga till förordningen om miljöfarliga verksamheter. Andra exempel på skillnader som 
finns vad gäller verksamheter som definieras som miljöfarliga är att de inte alltid krä-
ver tillstånd vilket det som huvudregel alltid krävs för vattenverksamheter. Specifika 
krav på vattenverksamheter ställs även och återfinns i MB 11:6-8, liknande bestäm-
melser finns inte för miljöfarliga verksamheter. 

2.2.3 Miljökraven 

I MB finns ett antal så kallade kravregler som måste uppfyllas för att verksamhetsut-
övaren ska få tillstånd för tänkt verksamhet. Dessa krav återfinns i MB kap. 2, 3 och 4. 

2.2.4 MB 2 kap 

I kap. 2återfinns de allmänna hänsynsreglerna. Dessa bestämmelser innehåller bl.a. 
krav på var en verksamhet lokaliseras, att verksamhetsutövaren ska använda sig av 
bästa möjliga teknik och att verksamhetsutövaren måste skaffa sig den kunskap som 
krävs för den tänkta verksamheten eller åtgärden. 

Bevisbörderegeln  

Bevisbörderegeln innebär att verksamhetsutövare är skyldiga att visa att de regler som 
finns i kapitlet följs. Detta gäller både vid tillståndsprövning och vid tillsyn av verksam-
heter eller åtgärder.36 Om en verksamhet eller åtgärd däremot har mindre betydelse 
för människans hälsa och miljön anses det inte rimligt att dessa skall omfattas av rätts-
ligt bindande regler. Ett exempel är åtgärder som vidtas av enskilda personer, eftersom 
det kan vara svårt att bedöma vilken påverkan miljön får.37 

Kunskapskravet 

Bestämmelsen som redogörs för i MB 2:2 benämns som kunskapskravet. Regeln inne-
bär att den som vidtar en åtgärd eller upprättar en verksamhet måste erhålla sig den 
kunskap som krävs för att kunna värna om miljön och människans hälsa. Denna be-
stämmelse måste iakttas av både verksamhetsutövare samt människor som utför 
handlingar i vardagen som kan ha en betydande påverkan på miljön. Kunskapskraven 
som ställs är beroende av vilken åtgärd eller verksamhet som vidtas. Det ställs gene-
rellthögre krav på verksamhetsutövare som ska upprätta en verksamhet eller vidta en 
åtgärd om det finns en ökad risk för skada på miljö eller människors hälsa. Därför kan 
det i vissa fall krävas att verksamhetsutövare erhåller kunskap genom granskning och 

                                                           
35

 Michanek, G. Zetterberg, C. (2008). Den svenska miljörätten,. Uppl. 2. Uppsala. Sid. 296-297 
36

 Prop 1997/98:45 del. 2 sid. 12 
37

 Prop 1997/98:45 del. 2 sid. 13 
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utredning när det framkommer att åtgärden eller verksamheten är av betydelse för 
människan och miljön. 

Försiktighetsprincipen 

När en åtgärd vidtas eller en verksamhet upprättas ställs krav på försiktighetsmått och 
skyddsåtgärder. Dessa innebär att verksamhetsutövaren måste förhindra att skador på 
miljön eller människans hälsa uppstår. Som tidigare nämnts måste försiktighetsåtgär-
der vidtas redan då det föreligger risk för skada eller olägenhet i enlighet med försik-
tighetsprincipen i MB 2:3 2 st. Till olägenhet räknas både fysiska och psykiska påverk-
ningar såsom lukt och buller. Även störningar på människans välbefinnande kan kräva 
att försiktighetsmått måste vidtas av verksamhetsutövaren. Denna påverkan får emel-
lertid inte vara av ringa betydelse. För att få klarhet i hur begreppet störning ska defi-
nieras måste en bedömning göras. Utgångspunkten för bedömningen är vad männi-
skor i allmänhet anser vara störande, någon hänsyn tas därmed inte till enskilda perso-
ner. Däremot tas hänsyn till grupper av människor med särskilda behov. T.ex. visas 
extra hänsyn till allergiker när en gräns för luktstörning ska sättas. Förutom olägenhe-
ter i form av utsläpp till miljön kan även visuella effekter, minskning av biologisk mång-
fald eller onödig användning av naturresurser och energi ses som skador.38 

Bästa möjliga teknik 

Av MB 2:3 framgår det att verksamhetsutövaren måste använda sig av bästa möjliga 
teknik (BMT) vid yrkesmässig verksamhet. Regeln syftar till att begränsa och minimera 
påverkan påhälsa och miljö.39Bästa möjliga teknik innebär att den mest optimala tek-
niken skall användas vad gäller anläggningen, hur den drivs, underhålls osv. För att 
vara BMT, måste tekniken vara ekonomisk och tekniskt möjlig att använda inom den 
tänkta branschen. Tekniken behöver dock inte nödvändigtvis finnas i Sverige, däremot 
måste den finnas på marknaden.40 

Produktvalsregeln 

Produktvalsregeln återfinns i MB 2:4 och innebär att kemiska produkter eller biotek-
niska organismer ska användas i så liten utsträckning som möjligt. Bestämmelsen till-
lämpas vid val av olika produkter och föreskriver att det mer miljövänliga alternativet 
ska väljas. Regeln ska iakttas både av den som vill vidta en åtgärd eller bedriva en verk-
samhet.41 

Hushållnings- och kretsloppsprincipen 

För att minska slöseriet på energi och råvaror finns en regel i MB 2:5 som framhåller 
att den som vidtar en åtgärd eller bedriver en verksamhet ska vara sparsam med nytt-
jandet av dessa. Det betyder att återvinning och återanvändning ska främjas. Bestäm-
melsen betonar även att energi från förnyelsebara källor ska användas i första hand. 
Hushållningsprincipen innebär att energi och råvaror skall användas på ett så effektiv 
sätt som möjligt samt att förbrukning av dessa ska minska.42 
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Att hushålla med resurser kan ibland leda till att miljön påverkas mer än i de fall råva-
ror släpps ut i miljön. Vilket innebär att två olika aspekter krockar och därmed krävs en 
avvägning. Avvägningen har alltid som utgångspunkt att främja balkens uppsatta mål.43 

Val av plats 

Verksamheter eller åtgärder som upprättas och tar vatten- eller markområden i an-
språk måste välja den plats som är mest lämplig för den tänkta verksamheten. Hänsyn 
måste självfallet tas till reglerna som finns i MB 1:1, kap. 3 och kap. 4. Lokaliseringen 
för en verksamhet eller åtgärd ska väljas utifrån den plats där påverkan blir så liten 
som möjligt på människan och miljön, samtidigt som ändamålet ska kunna uppfyllas. 
För verksamheter som ännu inte byggts har denna paragraf som regel störst relevans 
eftersom val av plats måste göras. Dock ska paragrafen ändå tillämpas vid ut- och om-
byggnationer av redan befintliga verksamheter eller åtgärder. Även vid tillfällen då 
omprövning av tillstånd görs ska denna regel tas i beaktning, detta ifall omlokalisering 
av verksamheten kan komma att krävas.44 

MB kap. 3-4 måste beaktas vid val av plats för en verksamhet eller åtgärd. Vilket inne-
bär att platsen som väljs måste vara lämpad dels utifrån nyss nämnda regler och dels 
från MB 1:1 målregler. Regeln vad gäller val av plats ska enbart tillämpas då prövning 
av ärenden enl. MB kap. 7, 9, 11, 12 och 17 görs. Områden som är särskilt lämpade för 
vissa avseenden skall ges företräde till detta. Detta innebär att ett område som medför 
god hushållning ur allmän synpunkt ska ges företräde.45 

Rimlighetsavvägning 

För att försiktighetsåtgärderna eller kravet på bästa möjliga teknik inte ska bli orimliga, 
måste en avvägning göras, kostnaderna får inte vara orimligt höga i förhållande till den 
miljönytta som uppkommer. Denna avvägning kallas rimlighetsavvägning och återfinns 
i MB 2:7, samtliga hänsynsregler i MB kap. 2 omfattas av bestämmelsen. Det är inte 
försvarbart att påkosta dyra åtgärder som inte har en positiv inverkan på miljön.46 

2.2.5 MB 3 och 4 kap 

Huvudregeln är att byggnationer inte får ske i någon av nationalälvarna, vissa undantag 
finns däremot och redovisas nedan. I MB kap. 3 och kap. 4 återfinnsregler om hushåll-
ning med mark- och vattenområden. 3 kap. anger övergripande regler om hur områ-
den skall användas samt vad som ska beaktas vid avvägningen.47 

3 kapitlets första paragraf föreskriver hur ”Mark- och vattenområden skall användas 
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaf-
fenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som 
medför en från allmän synpunkt god hushållning.” 

Bestämmelserna ska tillämpas i tillståndsprövning enligt balken, men även vid pröv-
ning enligt andra lagar, t.ex. plan- och bygglagen och väglagen.48 
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I balkens kap. 4 finns bestämmelser som anger hur vissa specifika land- och vattenom-
råden får och inte får användas.49Bestämmelserna syftar till att skydda angivna områ-
den mot olika typer av exploateringsföretag vilka kan bidra till förstörelse av mark- 
eller vattenområden. Till stora delar är det kust- och fjällområden som bestämmelser-
na gäller men även andra områden finns uppräknade som är värdefulla för friluftsliv 
och turismen. 

I MB 4:6 uppräknas specifika vattendrag där vattenverksamheter inte får upprättas. 
Undantag från denna regel gäller dock om verksamhetens upprättande kan ske med 
obetydlig påverkan på miljön, MB 4:6 1-2 st. Undantaget gäller inte vid utbyggnad av 
vattenkraftverk vilket framgår av samma paragraf. Etableringsförbudet gäller inte bara 
ett specifikt vattendrag utan innefattar även dess bi- och källflöden. I bestämmelsens 
st. 2 och 3 framgår det vilka speciella sträckor som inte får bli föremål för utbyggnad då 
utbyggnaden avser kraftändamål. Paragrafens tredje stycke redovisar att st. 1 och 2 
inte gäller om påverkan på miljön är av ringa betydelse vid etablering av vatten verk-
samheter. Innebörden av denna regel är att tillstånd kan lämnas för t.ex. ombyggna-
tioner av redan befintliga kraftverk.50 

De vattenverksamheter som får etableras på grund av att de harobetydlig påverkan på 
miljön får inte anläggas om flera små kraftverk bidrar till en ackumulerad negativ på-
verkan på miljön som om det varit en verksamhet av större slag.51 

Bestämmelserna leder därmed till att olika typer av vattenverksamheter med kraftän-
damål inte får byggas inom t.ex. Skellefteälven samt dess bi- och källflöden. Skulle det 
däremot gälla andra typer av vattenverksamheter som inte har en betydande inverkan 
på miljön finns det möjlighet för etablering inom områdena som uppräknas i paragra-
fens första och andra stycke.  

När övervägning sker om huruvida ett exploateringsföretag får komma att etableras 
inom riksintresseområdena som uppräknas i MB kap. 4 beaktas bl.a. närliggande be-
fintliga tätorter och dess storlek samt den förekommande näringslivsstrukturen.52 

2.2.6 Natura 2000-områden 

Vissa områden där verksamheter eller åtgärder ska upprättas omfattas av särskilda 
bestämmelser, t.ex. Natura 2000-områden, det innebär att livsmiljöer, arter och andra 
naturtyper ska tas extra hänsyn till. Denna skyddstyp är upprättad av EU och ses som 
ett gemensamt intresse för alla medlemsländer. Natura 2000-området har kommit till 
genom EG:s fågel och habitat direktiv. Medlemsländernas nationella lag upptar sedan 
dessa bestämmelser från direktiven och implementerar reglerna i svensk lagstiftning. 
Förordningen om områdesskydd är den lagstiftning Sverige använder för att uppfylla 
ovan nämnda direktiv.54 

I direktivet finns uppräkningar av vilka fåglar, växter, andra djur och övriga livsmiljöer 
som är hotade eller på annat sätt är exklusiva. Befinner sig något av detta inom ett 
område blir det ett så kallat Natura 2000-område. För var och ett av områdena ska det 
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finnas en bevarandeplan som i exakthet redogör för hur arterna ska skyddas.56 I Sveri-
ge har alla Natura 2000-områden utsetts till områden av riksintresse i enlighet med MB 
4:1 och 857. 

2.3 Särskild redogörelse av gällande rätt för vattenverksamheter 

Verksamhetsutövare som har till syfte att uppföra olika typer av miljöfarliga eller vat-
tenverksamheter måste se till att verksamheten uppfyller vissa krav.  

Utöver kraven i MB kap. 2-4 finns särskilda bestämmelser för just vattenverksamheter. 
De återfinns i balkens 11:6-8. Reglernas syfte är att se till verksamhetens samhällseko-
nomiska tillåtlighet och dess konkurrerande verksamheter samt fisket. Dessa regler 
gäller för såväl tillståndspliktiga som inte tillståndspliktiga verksamheter.58 

2.3.1 MB 11 kap 6 § 

För att vattenverksamheter med icke samhällsekonomiskt motiverande syfte ska hind-
ras finns en typ av avvägningsregel i 11 kap. 6 § som anger att: ”en vattenverksamhet 
får bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kost-
naderna samt skadorna och olägenheterna av den.”Den totala nyttan av en vatten-
verksamhet ska alltså vägas emot de samlade olägenheter som kan komma att uppstå 
av verksamheten59. Avvägningen görs utifrån en ekonomisk uträkning som baseras på 
kostnaderna för uppförandet av verksamheten samt de direkta skador som kan upp-
komma. Indirekta ekonomiska följder ska också beaktas.60 

Den samhällsekonomiska kalkylen kan ibland vara svår att genomföra. För vattenverk-
samheter i form av kraftverk är det emellertid relativt enkelt att beräkna den sam-
hällsekonomiska nyttan, eftersom det gäller produktionsinriktad verksamhet.61 

I MB 2:9 återfinns en regel om slutavvägning gällande verksamheter eller åtgärder. 
Denna regel är en så kallad förbudsregel och tillämpas vid sidan av MB 11:6. Enligt MB 
2:9 kan verksamheter eller åtgärder förbjudas om dessa tros leda till skada av betydel-
se. Detta även i de fall då försiktighetsåtgärder använts enligt miljöbalken. Trots för-
budsregeln kan verksamheter eller åtgärder ändå tillåtas om regeringen medger det. 
Förbudsregeln i MB 2:9 och avvägningsregel i MB 11:6 kan ställas mot varandra på så 
sätt att en verksamhet som tillåts enl. 2:9 kan den ändå vara otillåtlig enl. 11:6 efter-
som skadorna kan vara större än nyttan av verksamheten.  

2.3.2 MB 11 kap 7 § 

”En vattenverksamhet skall utföras så att den inte försvårar annan verksamhet som i 

framtiden kan antas beröra samma vattentillgång och som främjar allmänna eller en-

skilda ändamål av vikt. Detta krav gäller om vattenverksamheten kan utföras på detta 

sätt utan oskälig kostnad.” 

En vattenverksamhet får inte uppföras om den i framtiden kan påverka andra verk-
samheter att nyttja samma vatten. De verksamheter som åsyftas är inte endast vat-
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tenverksamheter utan det kan gälla andra typer av verksamheter t.ex. båtfart och fis-
ke. Svårigheten med tillämpningen av regeln är att kunna förutspå vilka verksamheter 
som kan komma att påverkas. På grund av detta tas hänsyn endast till verksamheter 
som kan tänkas starta inom en tioårsperiod.62 

2.3.3 MB 11 kap 8 § 

”Den som vill bedriva en vattenverksamhet som kan skada fisket är skyldig att utan 

ersättning vidta och för framtiden underhålla behövliga anordningar för fiskens fram-

komst eller fiskets bestånd, släppa fram vatten för ändamålet samt iaktta de villkor 

eller förelägganden i övrigt som på grund av verksamheten kan behövas till skydd för 

fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller i angränsande vattenområ-

de. Om nyttan av en ifrågasatt anordning eller ett villkor eller ett föreläggande inte 

skäligen kan anses motsvara den kostnad som verksamhetsutövaren därigenom skulle 

förorsakas, kan verksamhetsutövaren befrias från en sådan skyldighet. 

Vad som i denna paragraf sägs om fisk skall gälla även vattenlevande blötdjur och vat-

tenlevande kräftdjur. 

Bestämmelser om särskilda fiskeavgifter som får bestämmas i stället för att det med-

delas villkor eller förelägganden enligt första stycket finns i 6 kap. 5 § lagen (1998:812) 

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Lag (2005:571).” 

För att få utöva vattenverksamhet måste verksamhetsutövaren företa åtgärder i syfte 
att se till att fiskens framkomst är god samt att fiskbeståndet inte påverkas. Ett vatten-
kraftverk inskränker typiskt sett fiskens framkomst och konsekvenserna bidrar till att 
fisken inte kan röra sig fritt. Nämnda bestämmelser gäller även andra vattenlevande 
blöt- och kräftdjur.63 

2.4 Tillståndsprövning för vattenverksamheter 

Som tidigare nämnts är utgångspunkten för vattenverksamheter att tillstånd krävs, det 
lagstadgas i MB 11:9. Dock finns undantag från huvudregeln som innebär att tillstånd 
inte krävs vid ett antal olika verksamheter, vilka framgår av MB 11:11,12 och 15. Ex-
empel på sådana verksamheter är bortledande av grund- eller ytvatten för mindre fas-
tigheter samt jordbruksfastigheters värmeförsörjning eller husbehovsförbrukning.64 
Tillstånd för vattenverksamheter är som huvudregel inte personliga, dessa följer med 
verksamheten. I de fall verksamheten överlåts till annan följer tillståndsbeslutet med 
och upphör därmed inte att gälla. Ett undantag från denna regel är tillstånd för vatten-
kraft, där tillståndet är knutet till en speciell fastighet. Överlåts fastigheten följer till-
ståndsbeslutet med.65 

I MB kap. 17 regleras bestämmelser gällande regeringens tillåtlighetsprövning. Första 
paragrafen i kapitlet talar om vilka verksamheter regeringen alltid måste pröva gällan-
de tillåtlighet. Regeringen kan även om de vill förbehålla sig rätten att pröva en verk-
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samhets tillåtlighet trots att den inte omfattas av MB 17:1, vilket framgår av MB 17:3 
st. 1. 

Regleringen är till för att regeringen skall kunna tillåtlighetspröva verksamheter som 
inte omfattas av uppräkningen i MB 17:1 i de fall verksamheten kan förmodas vara av 
betydande omfattning eller stort slag.66 

För de verksamheter som avses i MB 4:6 st. 3 kan regeringen även förbehålla sig om 
att pröva tillåtligheten av verksamheten. Det nyss nämnda avser vattenverksamheter 
med en påverkan av liten betydelse för miljön.  

MB 7:28 a redogör för vilka verksamheter där tillstånd krävs om risk för betydande 
miljöpåverkan föreligger och etablering sker i ett område som förtecknats enl. MB 7:27 
1-2 st. Detta innebär att en verksamhet som uppräknas i MB 11:11-15, 19 och 23 och i 
vanliga fall inte kräver tillstånd, ändå måste söka godkännande i de fall åtgärden vidtas 
inom ett Natura 2000-område eller andra skyddsområden. 

Om en tänkt verksamhet eller åtgärd upprättas inom ett område som förtecknats som 
särskilt område av regeringen eller annan myndighet i samstämmighet med nationella 
eller internationella åtaganden måste Sverige tillvarata områdena.67 

2.4.1 Tillståndsprocessen 

Ansökan om tillstånd för vattenverksamheter görs hos miljödomstolen. MB 22 kap. 
beskriver vilka särskilda och generella bestämmelser som finns när tillstånd skall sökas. 
Tillvägagångssättet för att söka tillstånd går till enligt följande steg: Inledningsvis hålls 
ett samråd, därpå upprättas en MKB. Slutligen upprättas och prövas ansökan av dom-
stolen. 

Samråd 

Som nämnts börjar alltid tillståndprocessen med samråd, i enlighet med MB 
6:4.Huvudsyftet med samrådsförfarandet är bl.a. att diskutera åtgärden och verksam-
hetens omfattning, miljöpåverkan, lokaliseringen och inte minst vilket innehåll kom-
mande miljökonsekvens beskrivning (fortsättningsvis MKB)ska ha. Utöver de tidigare 
uppräknade syftena är det viktigt att tidigt klargöra vilka problem som kan finnas, samt 
att utreda och betänka alternativa lösningar. Samrådet är också till för att berörda ska 
ha möjlighet att påverka utformningen av verksamheten eller åtgärden.  

Verksamhetsutövaren är skyldig att samråda med länsstyrelsen. Länsstyrelsen har som 
uppgift att under samrådet göra så MKB:n får rätt inriktning och innehåller relevant 
information. Andra tillsynsmyndigheter som på något sätt kan bli berörda av den pla-
nerade verksamheten får också delta. Vissa verksamheter bidrar till att enskilda blir 
särskilt berörda, i dessa fall ska även de vara med vid samrådet. Fastighetsägare, fiske-
rättsinnehavare och grannar är exempel på enskilda som kan komma att bli särskilt 
berörda i samband med vattenverksamhet. Någon större nackdel med en vidare sam-
rådskrets finns inte, det leder för det mesta till att fler synpunkter framkommer. I vissa 
fall kan det också vara skäligt att ta med intresseorganisationer i förfarandet.68 
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En skriftlig redogörelse med information om verksamheten skall lämnas till samråds-
deltagarna. Den sökande måste även dokumentera vilka som deltagit i mötet, vilka 
kommentarer som uppkommit samt på vilket sätt dessa skall uppmärksammas. 69 

Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning 

Den inledande paragrafen i MB kap. 6 föreskriver att en MKB alltid ska upprättas när 
tillstånd söks för att anlägga, ändra eller driva en verksamhet enl. kap 9, 11 eller 12. 
Krav på detta finns även för de fall andra bestämmelser meddelats med stöd av någon 
av tidigare nämnt stadgande.  

Efter att samråd hållits går verksamhetsutövaren vidare genom att upprätta en MKB. 
Syftet med MKB:n är att redogöra för och urskilja indirekta och direkta effekter som 
den tänkta åtgärden eller verksamheten kan medföra. Det är effekterna på människan, 
växter, djur, luft och vatten men också hushållningen av energi, råvaror och material 
som skall beaktas. En MKB tar in många aspekter för att den ska bli ett så optimalt un-
derlag för betslutet som möjligt, ur miljösynpunkt.70 I en MKB bör det även finnas med 
en förklaring på hur reglerna i MB kap. 3-4 har beaktats vad gäller valet av plats för 
verksamheten eller åtgärden71. 

Det finns särskilda krav hur en MKB ska utformas, dessa bestämmelser återfinns i MB 
6:7. Om en verksamhet eller åtgärd har en betydande påverkan på miljön krävs en mer 
omfattande och välarbetad MKB. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar an-
ger vilka verksamheter eller åtgärder som alltid ska anses medföra betydande miljöpå-
verkan. I förordningens 3 § uppräknas dels vilka vattenverksamheter och dels vilka 
miljöfarliga verksamheter som omfattas av bestämmelsen. Där framgår det att vatten-
verksamheter i form av vattenkraftverk alltid betraktas ha betydande miljöpåverkan.  

En verksamhet eller åtgärd som inte finns uppräknad i tidigare nämnd förordning kan 
likväl antas ha en betydande miljöpåverkan. Det är länsstyrelsen som avgör detta ut-
ifrån bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Bilagan samman-
kopplas med förordningens 3§ st. 2, som redogör för andra verksamheter eller åtgär-
der som ändå kan anses ha betydande miljöpåverkan utifrån en rad uppställda kriteri-
er. När beslut tagits om betydande miljöpåverkan finns det inte möjlighet till överkla-
gan.72 

Upprättande av ansökan 

Efter att samråd skett och miljökonsekvensbeskrivning utformats är nästföljande steg-
upprättande av ansökan. De generella bestämmelserna för ansökan finns uppsatta i 
MB 22:1. Skyddsåtgärder, ritningar, utformning och val av lokalisering är exempel på 
uppgifter som måste finnas med i ansökan. Onödig information som inte har betydelse 
för bedömningen av ansökan ska intet as med. 

Förutom allmänna regler rörande innehållet i ansökan, finns också särskilda bestäm-
melser för ansökan om vattenverksamheter i 7 kap. Lag om särskilda bestämmelser om 
vattenverksamheter. I 4 § anges vilka ytterligare uppgifter som ansökan måste innehål-

                                                           
69

Länsstyrelsen 4, 2012-05-02 
70

Länsstyrelsen 5, 2012-04-25 
71

 Prop 1997/98:45 del. 2 sid. 35 
72

 Prop 1997/98:45 del. 2 sid. 57 



18 
 

la dådet handlar om vattenkraftverk, bl.a. krävs att gravationsbevis finns med, där det 
framgår uppgifter om fastigheten tyngs av t.ex. lagfarter eller pantbrev. Uppgifter vad 
gäller strömfallsfastigheten samt ritningar och andra uppgifter som krävs för att kunna 
avgöra frågan om ersättning måste också finnas med.73 

Tillståndsprövning 

Domstolen börjar med att granska ansökan ifall den behöver kompletteras med upp-
gifter för att ansökan sedan skall kunna prövas. I och med detta kungörs ansökan samt 
MKB i ortstidning. Varje sakägare erhåller var sin kopia av målet. När ansökan kun-
gjorts kan den som vill yttra sig samt framställa yrkanden i ärendet, detta görs skriftli-
gen till miljödomstolen. Efter remisstiden slut, som vanligtvis varar i 4 veckor, har be-
rörda tillfälle att möta de kommentarer som inkommit, om det kan ha betydelse för 
prövningen. När ett ärende är på remiss betyder det att ansökan och MKB skickas till 
olika instanser så som länsstyrelsen för att erhålla yttrande från dem.74 

Prövningen av ansökan kan i vissa fall avslutas med huvudförhandling. Vid detta tillfälle 
har sakägarna möjlighet att framställa synpunkter samt yrkanden. Det krävs dock ingen 
huvudförhandling om det uppenbart är onödigt eller att ingen part kräver detta.75 
Domstolen grundar sina beslut endast med hjälp av de inkomna handlingarna76.  

Processen avslutas med att miljödomstolen bifaller MKB:n. De meddelar också utfallet 
av tillståndsansökan, antingen en godkännande dom eller ett avslag. Ett tillstånd av 
detta slag kan tidsbegränsas och eller förenas med villkor.77 Dom som meddelar ett 
godkännande av vattenverksamheter måste särskilt innehålla en angiven tidsfrist inom 
vilken tid arbetet skall genoföras, som högst får tiden sättas till tio år78.  

2.5 Allmän fakta gällande dammbyggen 

Dammar byggs av många olika anledningar, de kan dels anläggas som översvämnings-
skydd och dels för att producera elektricitet79. De svenska nationalälvarna: Piteälven, 
Vindelälven, Torne älv samt Kalix älv är de älvar som idag inte blivit påtagligt förstörda 
på grund av utbyggnationer. De två sistnämnda är tillsammans med Tärendö älv Väst-
europas största outbyggda vattensystem.80 

Säkerheten vid dammbyggen prioriteras högt och därför ställs vissa krav på konstruk-
tionen av dammen, i form av hållfasthet. Vanligtvis är det väldigt svårt att bygga dam-
mar helt täta och krav som ställs är att material inte lossnar och forslas med i ström-
men.81 

2.5.1 Miljöpåverkan av dammbyggen 

Vattenkraften har bidragit till minskade utsläpp i miljön samt minskade utsläpp av för-
surande ämnen, dock kan inte utbyggnaden alltid ses som positiv eftersom biotoper 
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och olika arter påverkats. Storpåverkan sker bl.a. på fiskebeståndet.82Låga flöden av 
vatten i forsar är naturliga hinder för fiskar och andra djur. Byggnader i form av dam-
mar och turbiner är däremot mänskliga hinder som påverkar naturen och den biologis-
ka mångfalden på ett betydande sätt. Inte sällan skadas fiskdjur vid olika vattenanlägg-
ningar när de nervandrar och fastnar i turbiner eller i andra liknande byggdelar. Vatt-
net påverkas även genom att höjdläget förändras vid dammbyggen. Det kan leda till att 
arter och olika biotoper skadas.83 

3 Skellefteå kraft dammbygge 
För att på enklare sätt kunna förklara gällande rätt för vattenverksamheter har jag valt 
att ta med ett verkligt fall i uppsatsen för att undersöka hur etablering och ombyggna-
tioner av kraftverksdammar går till i praktiken. Information rörande det specifika fallet 
har inhämtats från miljökonsekvensbeskrivningen för Storforsens kraftstation i Lyckse-
le kommun. Den valda kraftverksdammen ligger inom ett Natura 2000-område, med 
ett omfattande skydd av olika djur- och naturtyper. Området är även utpekat som riks-
intresseområde för naturvård, vilket leder till att det krävs mer omfattande arbete för 
att få tillstånd för ombyggnationen. Vissa verksamheter anses alltid medföra betydan-
de påverkan på miljön, häribland minikraftverk och andra vattenkraftverk, det medför 
att Skellefteå krafts dammbygge är av betydande påverkan på miljön.  

3.1 Tillståndsplikt för vattenverksamheter i form av kraftverksdam-

mar 

Vid etablering av kraftverksdammar krävs alltid tillstånd. I dessa fall krävs att hänsyn 
visas vad gäller MB kap. 2, 3 och 4 i MB. Detta innebär att ett dammbygge inte kan 
etableras inom vilket område som helst utan tillstånd. 

3.2 Tillståndsansökans innehållskrav för Skellefteå kraft 

Som anförts i del ett i uppsatsen finns vissa bestämmelser som redogör för hur en 
verksamhetsutövare måste gå tillväga för att utforma en så bra MKB som möjligt. 
MKB:n utgör precis som redogjorts för tidigare ett underlag för beslut som ska tas vad 
gäller tillstånd för verksamheten eller åtgärden. Förutom att det utgör beslutsunderlag 
syftar det även till att redovisa de konsekvenser som kan uppkomma under och efter 
byggnationerna.  

Skellefteå kraft är skyldiga att skicka in tillståndsansökan för de ombyggnationer som 
ska vidtas vid kraftstationen i Storforsens vattenområde. Tillståndsansökan för verk-
samheter av detta slag måste bl.a. innehålla en MKB, beroende på omfattningen av 
verksamheten utformas också MKB:n på olika sätt. För att syftet med MKB:n ska upp-
nås enligt MB 6:7 måste MKB:s innehållskrav uppfyllas, dessa återfinns i MB 6:7 st. 2 p. 
1-5.Nedan redogörs vilken utformning och vilket innehåll Skellefteå krafts MKB har. 

Inledningsvis har de lagar som beaktas redogjorts för i MKB:n. MB kap. 2 där de all-
männa hänsynsreglerna återfinns, MB kap. 6 som reglerar utformningen av MKB:n för 
tillståndspliktiga verksamheter, samt MB kap. 4 om särskilda bestämmelser vad gäller 
hushållning av mark- och vattenområden.  
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Icketeknisk sammanfattning 

Innehållet i Skellefteå krafts MKB för ombyggnad av Storforsens kraftverk, Örån Lyck-
sele kommun inleds med en icke teknisk sammanfattning. Den är till för att gemene 
man ska kunna förstå vad MKB:n handlar om. I detta fall handlar MKB:n om en till- och 
ombyggnad av kraftstationen. Redan befintlig damm ska byggas om till en så kallad 
överfallsdamm, vilket menas att vattnet rinner över en tröskel. Under marken ska en 
ny kraftstation anläggas där utmynningen hamnar vid redan existerande utloppskanal. 
Kraftstationens utbyggnad leder till att större vattenvolym kan passera genom kraft-
stationen. Breddning av utloppskanalen kommer göras med ca 5 m. Vissa delar i kraft-
stationen kommer att rivas och tas bort.  

Miljökonsekvenser 

Efter den icke tekniska sammanfattningen redogörs vilka miljökonsekvenser som kan 
uppkomma. De olika miljökonsekvenserna delas upp i större huvudgrupper bl.a. miljö, 
hälsa och säkerhet, hushållning med naturresurser och påverkan under byggtiden. Un-
dergrupper till de generella miljökonsekvenserna finns och är bl.a. påverkan på land-
skapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv. Hälsa och säkerheten för 
oss människor har beaktats, i form av buller och vibrationer, barriäreffekter och över-
svämningsrisker. Naturmiljön har även beaktats, utöver detta har hushållning av natur-
resurser som skogsbruk, rennäring och masshantering iakttagits samt påverkan under 
byggtiden då i form av ovan nämnda miljökonsekvenser.   

Projektets omfattning 

Efter redogörelsen för miljökonsekvenserna beskrivs projektets omfattning, bakgrund 
och syfte. De befintliga planer kommunen har över området finns också medtaget, där 
det kan konstateras att området endast är översiktsplanerat. Som anförts tidigare i 
uppsatsen krävs beskrivningar på att samråd hållits, vilka miljöförutsättningar som 
finns samt beskrivningar av området ifall det är områdesskyddat, vilket så också finns.  

Samråd 

En beskrivning om samrådsförfarandet finns, där framgår att sakägare och länsstyrel-
sen deltagit, utökat samråd har också hållits vid senare tillfälle. Precis i enlighet med 
vad som anförts i uppsatsens andra del.  

Områdesutpekning 

Vattendraget som ombyggnationen omfattar är av riksintresse för naturvård och fri-
luftsliv. Områdena längst med vattendraget är av riksintresse för rennäring, två ren-
flyttleder av riksintresse finns i närområdet. Själva vattendraget är ett objekt för Natu-
ra2000, i form av naturmiljö.  

En god redogörelse av grunden till varför området utsett till Natura2000 finns, där räk-
nas upp vilka förekomster av djur- och naturtyper som bidragit till områdesutpekning-
en.  

Som tidigare anförts är området även utpekat som riksintresse för naturvård, det är 
växt- och djurarterna som anses vara av värde inom utpekat område. 
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De bedömningar och utredningar som gjort utifrån riksintresset för naturvård och ut-
pekningen av Natura-2000 området visar att området inte tar skada på så sätt att det 
bidrar till en negativ inverkan på skyddsintressena som finns inom utpekat område. 
Därmed motverkas inte bevarandemålet som finns inom Natura-2000 området och 
inte heller påverkas värdena inom riksintresseområdet negativt. 

Miljömål och miljökvalitetsnormer 

De miljömål och miljökvalitetsnormer som finns redovisas i MKB:n i form av nationella, 
regionala och lokal miljömål. I huvudsak har miljömål av betydelse för just denna ut-
byggnad tagits med och därmed har irrelevanta miljömål uteslutits. Levande sjöar och 
vattendrag, myllrande våtmarker och levande skogar är de miljömål som ansetts vara 
relevanta i detta fall. En välskriven redogörelse över hur miljömålen är tänkta att följas 
finns i MKB:n och omfattas således bara av de utvalda miljömålen.  

Miljökvalitetsnormer finns uppsatta för luft och vatten inom området för ombyggna-
tionerna. Dessa normer kommer inte överskridas i och med projektet enligt utredning-
ar.  

Alternativa platser och nollalternativ 

Alternativa platser och alternativ utformning på ombyggnationen finns beskriven i 
MKB-dokumentet, där det framgår att någon utredning inte gjorts vad gäller alternativ 
plats på anläggningen eftersom forsens fallhöjd finns just där. Däremot finns redogö-
relser av olika alternativa utformningar av ombyggnationen. Olika förslag utreds på 
tillbyggnad och nybyggnad av anläggningen samt hur utfallet kan komma att bli bero-
ende på utformningen. Nollalternativ till varje alternativ utformning finns beskrivet i 
dokumentet där det framgår att befintliga förhållandena kvarstår om ingen ombygg-
nad eller nybyggnad sker. Begreppet nollalternativ innebär att utredningar av konse-
kvenser och effekter görs också för att visa utfallet om ingen åtgärd vidtas. 

Efter att alternativen undersökts har ett specifikt alternativ valts som ansetts vara 
mest optimalt. Drifttekniska, ekonomiska och miljömässiga faktorer har vägts samman 
för att komma fram till det valda alternativet. Utifrån vattendragets förhållanden och 
dess omgivning harvalt alternativ ansetts bäst. För att minska påverkan på naturmiljön 
och landskapsbilden har de valt ett alternativ där byggnationerna sker till stor del un-
der marken. Valt alternativ utreds och beskrivs sedan i större omfattning än vad som 
gjorts vid uppräkningen där alternativen granskats generellt. Bilder och kartor finns 
med för att på ett enklare sätt förstå hur och var ombyggnationen ska ske. 

Hänsynsregler 

MKB:n innehåller en beskrivning av vilka åtgärder som skall vidtas för att miljön ska ta 
så liten skada som möjligt, detta enligt vad som anförts ovan. Det är de tidigare be-
skrivna miljöeffekterna som måste iakttas vilket även görs i denna MKB. De bestäm-
melser som iakttagits vid ombyggnationen av kraftverksdammen har beskrivits i en del 
av MKB:n. Där finns bl.a. hänsynsreglerna uppräknade med tillhörande förklaring på 
hur reglerna beaktats, dessa beskrivningar kunde dock varit av mer omfattande slag. 
Åtgärderna som ska vidtas finns uppstaplade i MKB:n, beskrivningarna till dessa är kor-
ta och innehållsrika vilket gör det lätt att överblicka. 
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Varje miljökonsekvens har beaktats och genom att beskrivningarna varit korta och 
koncisa har det varit enkelt att utläsa att hänsynsreglerna iakttagits vid ombyggnatio-
nen, för att den skall leda till så liten skada som möjligt på miljön och för oss männi-
skor.  

En mer estetisk form på tänkta broar, nya vägar till kraftstationen som anpassas till 
redan befintliga samt placera anläggningar under mark är åtgärder som ska bidra till 
att miljön påverkas i mindre utsträckning. Andra exempel på åtgärder som anses vara 
nödvändiga att vidta är att i största möjliga mån utföra sprängningar under den tid då 
närliggande fritidshus är obebodda. Utbyggnaden av anläggningen leder till att över-
svämningsrisken ökar. Fritidshusen som finns belägna i närheten kan därmed drabbas 
av översvämning. Upphöjning eller förflyttning av dem är åtgärder som kan vidtas för 
att minimera skaderisken. Detta är ett par exempel på försiktighetsåtgärder som Skel-
lefteå kraft måste vidta eftersom det föreligger risk för skada. Resterande hänsynsreg-
ler har även beaktats på liknande sätt. Beskrivning på hur de uppmärksammats finns i 
MKB:n, t.ex. kunskapskravet där Skellefteå kraft inhämtat kunnande vid samråd från 
kommun, Länsstyrelse och allmänhet för att erhålla mer kunskap och på så sätt minska 
risk för negativa påverkningar på människa och miljö. Utredningar vad gäller material 
som ska användas vid projektet kommer utredas väl för att på så sätt kunna välja bästa 
tänkbara material.  

Slutsats av innehåll och utformning av MKB 

Utformningen på MKB:n gör det enkelt att läsa och förstå den information som redo-
gjorts för i dokumentet. Genom att granska innehållsförteckningen får läsaren inled-
ningsvis en god uppfattning av innehållet. Kapitel- och underrubrikerna gör det också 
lätt för läsaren att hitta det som eftersöks. Informationen som återfinns i dokumentet 
är väldigt enkel att förstå, dels för att texten inte medtar irrelevant fakta som är 
obetydlig och dels för att texten är kort och skriven på ett sådant sätt att de flesta kan 
förstå. Innehållet kan heller inte uppfattas som komplicerad eftersom en röd tråd finns 
genom hela MKB:n, den systematiska behandlingen av viktiga delar i dokumentet gör 
det också enklare för läsaren att uppfatta innehållet.  

De regler och bestämmelser som redogjorts för i del ett i uppsatsen, vad rör gällande 
rätt för vattenverksamheter har på ett bra sätt beaktats i Skellefteå krafts MKB. Som 
anförts tidigare i uppsatsen finns vissa krav på hur en MKB måste utformas och vad 
den ska innehålla. Redogörelsen av innehållet i MKB:n visar att de uppställda kraven 
följts. Allt från en icke teknisk sammanfattning till olika miljökonsekvenser och alterna-
tiva lösningar finns medtagna, precis som bestämmelserna framför.  

I detta fall är redogörelsen av hänsynsreglerna, hushållningsreglerna och Natura2000-
områdena av extra betydelse eftersom uppsatsen har till syfte att öka förståelsen för 
de rättsliga förutsättningar som finns vid etablering och ombyggnationer av just denna 
vattenverksamhet.  

Ett konstaterande som kan göras vad gäller Skellefteå krafts MKB att den är väl utfor-
mad och genomarbetad. Som ovan anförts har de viktiga bestämmelserna för just det-
ta projekt och denna uppsats iakttagits på ett sätt som gjort det enklare att förstå be-
tydelsen av de olika bestämmelser och innebörden av dem.   
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4 Diskussion 

4.1 Begreppet vattenverksamhet och dess rättsliga förutsättningar 
Begreppet vattenverksamhet 

Vattenverksamheter kan utformas på många olika sätt och definitionen bringar inte 
någon större klarhet i vilka dessa kan vara. Annat är det med miljöfarliga verksamhe-
ter, de finns uppräknade som varierande verksamhetstyper beroende på olika kriterier 
som måste uppfyllas. Det kan ses som svårt att veta vad som ska inrymmas under be-
greppet vattenverksamhet, även fast ett konstaterande kan göras att all verksamhet 
inom vattenområden omfattas av bestämmelserna för vattenverksamheter. Svårighe-
ten med detta är att tillståndkrav ställs på samtliga vattenverksamheter, dock medun-
dantag för verksamheter och åtgärder som endast har en ringa påverkan på miljön.    

Vattenverksamheter MB kap. 11 

Som huvudregel krävs tillstånd för upprättande av vattenverksamheter men MB kap. 
11 slår alltså fast att vissa vattenverksamheter inte behöver tillstånd, vissa av undanta-
gen är självklara eftersom de finns uppräknade, men i andra fall finns endast beskriv-
ningar över vilka typer som inte ska omfattas av tillståndskraven. Svårigheten med det-
ta kan därför vara att komma fram till någon generell slutsats över vilka vattenverk-
samheter tillståndskraven och undantagen gäller, i många fall handlar det om överväg-
ningar. För att på ett enklare sätt bringa klarhet i detta kan förarbeten och praxis stu-
deras, bestämmelserna kan trots detta vara svåra att tolka. Det är dock förståeligt att 
dessa undantag finns eftersom det annars skulle leda till onödiga tillståndsprövningar 
för vattenverksamheter som inte påverkar miljön på ett betydande sätt. 

I jämförelse med upprättande av miljöfarliga verksamheter är det till stor del enklare 
att veta hur verksamheten skall bedömas eftersom det i förordningen om miljöfarliga 
verksamheter klart framgår vilka typer som anses vara A-, B respektive C-
verksamheter. Det är därmed lättare att fastslå ”vad som gäller”. 

Som ovan framförts har det konstaterats att krav på tillstånd finns vid etablering av 
vattenverksamheter ifall den inte omfattas av undantag. Skulle en vattenverksamhet 
omfattas av ett undantag från tillståndskravet kan det i vissa fall ändå krävas tillstånd 
för etablering. Med detta anförda kan det konstateras att tillståndsbestämmelserna 
för vattenverksamheter är allt annat än enkla att förstå. 

Områdesskydd 

Bestämmelserna vad gäller vattenverksamheter uppfattas som komplicerade, vilka de 
också är. Om en verksamhet ska etableras inom ett Natura2000-område, måste dessa 
regler och undantag beaktas. I just detta fall omfattas Skellefteå krafts damm av till-
ståndsplikt då denna verksamhetstyp alltid anses medföra en betydande miljöpåver-
kan, vilket finns lagstadgat. Det krävs även ett tillstånd för åtgärden som skall vidtas i 
kraftverksdammen, utefter bestämmelserna gällande Natura2000-områdena. Tillstånd 
får däremot bara lämnas i de fall åtgärden eller verksamheten inte skadar de livsmiljö-
er eller arter som området har till avsikt att skydda. 

Handlar det däremot om skötsel och förvaltning av dammen krävs inget tillstånd även 
om åtgärden vidtas inom ett skyddsområde.  
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Om en vattenverksamhet få tillstånd att etableras inom ett Natura2000-område får det 
endast ske i de fall skyddsvärdena inte skadas, vilket leder till att verksamhetsutövaren 
är skyldig att bedriva verksamheten och vidta de åtgärder som krävs för inte skada ska 
uppstå. 

Utifrån det ovan anförda föreligger det stor risk för att det skall uppfattas som kompli-
cerat att veta när ett tillstånd krävs och inte krävs. Allt är beroende på vilken typ av 
vattenverksamhet det gäller och var verksamheten är tänkt att lokaliseras. Därför krävs 
det att verksamhetsutövarna har stor kunskap och förståelse för samtliga nationella 
och internationella regler som finns reglerar vattenverksamheter.  

4.2 Allmänna och särskilda krav på vattenverksamheter och damm-

byggen 
Hänsynsregler 

Hänsynsreglerna som återfinns i MB kap. 2 har olika adressat, i vissa fall skall de iakttas 
av både verksamhetsutövare och enskilda och i andra fall skall de endast tillämpas av 
verksamhetsutövare. Svårigheten med detta kan vara att enskilda inte vet att reglerna 
existerar och därmed måste tillämpas. För verksamhetsutövare bör det vara enklare 
att tillämpa kraven eftersom dem är tvungna att iaktta dessa samt visa att dem är upp-
fyllda, både vid tillståndsansökan för verksamheter eller åtgärder och undertiden verk-
samheten är i drift. 

Vad som bör framhållas positivt är att tillstånd inte ges till verksamheter eller åtgärder 
om de inte kan visa att hänsynsreglerna uppfyllts, dessa är alltså av betydande roll för 
verksamhetsutövarna. Trots att bestämmelserna endast är av styrande karaktär har 
dessa stor betydelse ifall tillstånd lämnas eller inte som nämnts ovan. Mot denna bak-
grund bör det ses som att hänsynsreglerna har negativa påföljder för en exploatör om 
de inte beaktas och följs. Vilket bör leda till att en verksamhetsutövare är noggrann 
med att dessa efterföljs.  

Särskilda bestämmelser 

För vattenverksamheter finns även särskilda bestämmelser som verksamhetsutövaren 
måste iaktta för att få upprätta en verksamhet eller vidta en åtgärd. Syftet med dessa 
bestämmelser bör ses som goda eftersom de är av styrande karaktär. Reglerna gör det 
svårare för verksamhetsutövare att vidta en åtgärd eller etablera en verksamhet där 
nyttan är liten i förhållande till de negativa konsekvenser som kan uppkomma. Konse-
kvenserna av detta blir att en verksamhetsutövare inte kan uppföra en vattenverk-
samhet med syfte att endast själv dra nytta av verksamheten, samtidigt som andra kan 
lida skada eller påverkas negativt. Det kan även handla om att samhällsintressen inte 
ska påverkas negativt på grund av uppförande av olika vattenverksamheter. 

En vattenverksamhet ska därför inte kunna uppföras av en verksamhetsutövare som 
endast drar nytta av det själv, samtidigt som andra lider skada. Kostnaden får heller 
inte bli högre än den tänkta nyttan av vattenverksamheten. Det är bra att dessa regler 
finns så att små vattenverksamheter inte uppförs och effekterna av detta blir negativa, 
i form av påverkan på miljön och andra olägenheter som hade kunnat undvikas om 
vattenverksamheten inte byggts. 
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Bestämmelsen vad gäller att vattenverksamheter inte får uppföras så de försvårar för 
framtida verksamheter i samma vattendrag att etableras är en regel av betydelse. Där-
emot kan det vara svårt att förutspå vilka verksamheter som kan tänkas etableras 
inom samma vattenområde i framtiden, vilket bör ses som en svårighet med tillämp-
ningen av regeln. Syftet med bestämmelsen bör ändå ses som positivt, detta för att 
verksamhetsutövarna mer noggrant måste tänka igenom vilken plats de ska välja att 
etablera verksamheten på. 

Bestämmelsen vad gäller skada på fisket, är av stor betydelse precis som den först 
nämnda bestämmelsen särskilt för vattenverksamheter. Det är en självklarhet att verk-
samhetsutövare som upprättar en vattenverksamhet som bidrar till skada på omgiv-
ningen måste vidta åtgärder för att avhjälpa den skada som uppstått. Just denna regel 
syftar t.ex. till fisket som kan ta skada av de ingrepp som sker på vattnet. Det gäller 
dels dess framkomst och dels dess bestånd. Fiskens rörlighet bör inte begränsas på 
grund av att vi människor tillfogar skada i vattendrag de uppehåller sig inom. Därför är 
t.ex. en laxtrappa en avhjälpande åtgärd som verksamhetsutövaren kan tvingas bygga, 
en förhållandevis liten åtgärd med tanke på vilka ingrepp som sker i vattnet. 

Gemensamt för dessa skyldigheter är att åtgärderna bör se som små i förhållande till 
vilka skador ingreppen medför. Vad som också bör framhållas är att ovan anförda be-
stämmelser är av stor vikt för att vattenverksamheter eller åtgärder ska bidra till så 
små skador som möjligt på omgivningen. 

Skellefteå krafts uppfyllande av allmänna och särskilda bestämmelser 

Utifrån MKB:n gick det att utläsa att Skellefteå kraft beaktat bestämmelserna som 
finns uppsatta. Tyngd har lagts på att försöka åtgärda de negativa miljökonsekvenser 
som kan komma att påverka miljön och människorna i och med de åtgärder som vidtas 
i kraftdammen.  

4.3 Slutsats 

De slutsatser jag dragit är att det kan uppfattas som komplicerat att söka tillstånd för 
en vattenverksamhet. Den gällande rätten för vattenverksamheter anser jag därmed i 
vissa fall vara svåra att tolka. Svårigheten anser jag vara de undantag som finns från 
huvudreglerna. Dock tror jag inte det går att utforma bestämmelserna på annat vis om 
samma mål och syfte skall finnas kvar. 

Jag anser att de regler som måste uppfyllas för att erhålla tillstånd för vattenverksam-
het är bra, däremot ser jag att vissa regler är av viktigare betydelse än andra. Hänsyns-
reglerna och hushållningsprinciperna är av stor betydelse samt vissa regler från de sär-
skilda bestämmelserna som finna vad gäller vattenverksamheter som jag påpekat 
ovan, eftersom de har till syfte att se till att miljöbalkens mål följs. 

 

 

 



26 
 

5 Referenslista 

EU-rätt 

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar 

Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 

Förarbeten 

Proposition 1994/95:117 om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skydda-

de arter mm. 

Proposition 1997/98:45 om Miljöbalken, del 1 och del 2 

Proposition 2009/10:170 en enklare plan-och bygglag 

Litteratur 

Bengtsson, B, Speciell fastighetsrätt miljöbalken, upplaga 10, Iustus Förlag, Uppsala 

2010 

Ebbesson Jonas, Miljörätten, upplaga 2, Iustus Förlag, Uppsala 2008 

Michanek Gabriel, Zetterberg Charlotta, Den svenska miljörätten, upplaga 2, Iustus 

Förlag, Uppsala 2008 

Övrigt  

Kungliga ingenjörsvetenskapliga akademin 1 

http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Vattenkraft%20komplett3.pdf 

sid 11. 2012-04-08 

Kungliga ingenjörsvetenskapliga akademin 2 

http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Vattenkraft%20komplett3.pdf 

2012-04-16 

Kungliga ingenjörsvetenskapliga akademin 3 

http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Vattenkraft%20komplett3.pdf 

sid. 2 2012-04-16 

Länsstyrelsen 1 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-

klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-vattenverksamhet.pdf  

2012-04-04 

Länsstyrelsen 2 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-

klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-vattenverksamhet.pdf 

2012-04-04 

Länsstyrelsen 3 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-

klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-

http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Vattenkraft%20komplett3.pdf
http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Vattenkraft%20komplett3.pdf
http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Vattenkraft%20komplett3.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-vattenverksamhet.pdf%20%202012-04-04
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-vattenverksamhet.pdf%20%202012-04-04
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-vattenverksamhet.pdf%20%202012-04-04
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-vattenverksamhet.pdf%202012-04-04
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-vattenverksamhet.pdf%202012-04-04
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-vattenverksamhet.pdf%202012-04-04
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%201-2%202012-05-20
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%201-2%202012-05-20


27 
 

vattenverksamhet.pdf sid. 1-2 2012-05-20 

Länsstyrelsen 4 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-

klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-

vattenverksamhet.pdf 2012-05-02 

Länsstyrelsen 5 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-

klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-

vattenverksamhet.pdf 2012-04-25 

Länsstyrelsen 6 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-

klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-

vattenverksamhet.pdf sid. 3 2012-04-26 

Länsstyrelsen 7 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-

klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-

vattenverksamhet.pdf sid. 3-4 2012-04-26 

Länsstyrelsen 8 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-

klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-

vattenverksamhet.pdf sid. 4 2012-04-26 

Länsstyrelsen 9 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-

klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-

vattenverksamhet.pdf sid. 4 2012-04-26 

Nationalencyklopedin 1 

http://www.ne.se/lang/vattenkraftverk 2012-04-10 

Nationalencyklopedin 2 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/natura-2000 2012-04-25 

Naturskyddsföreningen 1 

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/energi/vattenkraft/vanliga-

fragor/ 2012-04-27 

Naturskyddsföreningen 2 

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/energi/vattenkraft/den-

svenska-vattenkraften/ 2012-04-26 

Naturvårdsverket 1 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-

miljopaverkan/Energi/Vindkraft/Webbvagledning-om-MKB-for-vindkraftprojekt/Natura-2000-

omraden/ 2012-04-25 

Naturvårdsverket 2 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0157-5.pdf sid. 48 

2012-04-25 

Naturvårdsverket 3 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-6142-9.pdf sid. 8 2012-04-27 

Naturvårdsverket 4 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf2012-05-02
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf2012-05-02
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf2012-05-02
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf2012-04-25
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf2012-04-25
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf2012-04-25
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%203%202012-04-26
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%203%202012-04-26
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%203%202012-04-26
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%203-4%202012-04-26
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%203-4%202012-04-26
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%203-4%202012-04-26
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%204%202012-04-26
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%204%202012-04-26
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%204%202012-04-26
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%204%202012-04-26
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%204%202012-04-26
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/Miljo-klimat/Verksamheter-miljopaverkan/Natur-Vattenverksamhet/Info/Info-soka-tillstand-vattenverksamhet.pdf%20sid.%204%202012-04-26
http://www.ne.se/lang/vattenkraftverk%202012-04-10
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/lang/natura-2000%202012-04-25
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/energi/vattenkraft/vanliga-fragor/
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/energi/vattenkraft/vanliga-fragor/
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/energi/vattenkraft/den-svenska-vattenkraften/
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/energi/vattenkraft/den-svenska-vattenkraften/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Vindkraft/Webbvagledning-om-MKB-for-vindkraftprojekt/Natura-2000-omraden/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Vindkraft/Webbvagledning-om-MKB-for-vindkraftprojekt/Natura-2000-omraden/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Vindkraft/Webbvagledning-om-MKB-for-vindkraftprojekt/Natura-2000-omraden/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0157-5.pdf%20sid.%2048%202012-04-25
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0157-5.pdf%20sid.%2048%202012-04-25
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-6142-9.pdf%20sid.%208%202012-04-27


28 
 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0157-5.pdf sid. 26 

2012-04-10 

Svensk energi 1 

http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Vattenkraft/Vatttenkraften-och-miljon/ 2012-04-10 

Svensk energi 2 

http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Vattenkraft/Vatttenkraften-och-miljon/ 2012-04-10 

Svensk energi 3 

http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Vattenkraft/ 2012-04-10 

Vattenfall 1 

http://www.vattenfall.se/sv/file/Vattenkraft-milj_redovisning_2010_13030010.pdf) sid 4 

2012-04-10 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Ombyggnad av Storforsens kraftverk, Örån Lycksele kommun 2003-12-17 Mål nr. M3100-3 

 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0157-5.pdf%20sid.%2026%202012-04-10
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0157-5.pdf%20sid.%2026%202012-04-10
http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Vattenkraft/Vatttenkraften-och-miljon/
http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Vattenkraft/Vatttenkraften-och-miljon/
http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Vattenkraft/
http://www.vattenfall.se/sv/file/Vattenkraft-milj_redovisning_2010_13030010.pdf

