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MOB § 76 Dnr KLK 2017/626 
 Deras dnr M2017/01639/R 

Remissförslag ändrade bestämmelser vattenmiljö och 
vattenkraft 

Förslaget till lagändring 

I juni 2016 träffade Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna en energipolitisk överenskommelse 

(Energiöverenskommelsen). Bakgrunden till Energiöverenskommelsen är 

dels överträdelseärendet EU driver mot Sverige sedan 2007 gällande 

Sveriges otillfredsställande genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten 

och dels riksdagens tillkännagivanden om förutsättningar för småskalig 

vattenkraftsproduktion. Det nu liggande Lagförslaget är genomförandet av 

Energiöverenskommelsen och bemötande av EU:s kritik mot Sverige. 

EU:s ramdirektiv för vatten, även kallat Vattendirektivet, antogs av EU år 

2000 och syftar till att skydda alla våra grundvattenförekomster, ytvatten och 

vattendrag. Vattendirektivet innebär att vi ska arbeta för att alla 

vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status till en viss 

bestämd tidpunkt, ofta 2021. Alla EU-länder är skyldiga att visa att EU:s 

ramdirektiv för vatten införlivats i lagstiftningen på ett sådant sätt att vi 

säkerställer de satta målen. 

Riksdagen och Regeringen har de senaste åren mottagit många synpunkter 

och kritik på hur nuvarande vattenlagstiftning slår hårt på mindre kraftverk 

till följd av det tillståndskrav som nu råder. Många mindre kraftverk drivs 

idag utan giltiga tillstånd vilket inneburit att tillämpningen av lagkravet skiljt 

sig åt mellan de olika länen. Tillståndsansökningar kan vara kostsamma och 

tidskrävande och många mindre kraftverksägare inte de ekonomiska 

förutsättningarna för att klara av att söka tillstånd. De väljer istället att riva 

bort anläggningarna.  

Promemorian innebär i korthet: 

 Tillståndskravet för vattenverksamheter med koppling till 

elproduktion från vattenkraft gäller fortsatt. Dessa verksamheter ska 

ha moderna miljövillkor som inte är äldre än 20 år eller den tid som 

bestäms i tillståndet. 

 För de anläggningar som redan har tillstånd av äldre typ kan 

omprövning ske genom en så kallas omprövningsbestämmelse. 

Verksamhetsutövaren ansvar för att omprövning sker och 

kostnaderna i samband med detta.  
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 Avvägningar mellan behovet av el och behovet av miljöåtgärder ska 

göras i ett nationellt perspektiv genom en nationell prövningsplan för 

moderna miljövillkor där det ska framgå vilka verksamheter som 

omfattas av planen, vilka som kan samprövas och när detta senast bör 

ha påbörjats. Länsstyrelserna ska alltså inte längre förelägga om att 

söka tillstånd så länge den aktuella anläggningen omfattas av planen. 

Detta innebär att en verksamhet utan tillstånd kan fortsätta bedrivas 

trots att moderna miljövillkor saknas fram till dess att planen säger 

att det är dags för prövning och under förutsättning att en anmälan 

görs till länsstyrelsen. Förslaget innebär en lättnad för mindre 

kraftverksägare.  

 Det förtydligas nu i lagstiftningen att även käll- och biflöden till de 

tidigare skyddade vattendragen skyddas från vattenkraftsutvinning.  

 De skillnader som råder idag mellan prövningar enligt 9 kap. 

Miljöbalken och 11 kap. Miljöbalken (vattenverksamheter) ska bort 

och samma krav ska gälla för prövningens omfattning, möjligheter 

till generella föreskrifter, ersättningsrätt, miljörapporter med mera.  

 Sökanden ska inte stå för motpartens rättegångskostnader (sakägaren) 

så som det är nu. 

 Kulturmiljövärden får ett tydligare uttalat skyddsvärde i och med 

lagförslaget. Det har befarats att kulturhistoriskt intressanta miljöer 

riskerar att gå förlorade i och med krav på tillstånd för alla 

anläggningar.  

Det föreslås också en rad andra mindre ändringar som är av sådan begränsad 

karaktär att de inte behöver nämnas i detta sammanhang men som alla syftar 

till att antingen förtydliga vårt åtagande gentemot EU eller underlätta för 

prövningar av vattenverksamheter. 

Inom vattenkraftsbranschen pågår också ett arbete med att upprätta en fond 

som kan stå för arbetet att säkerställa att verksamheter och anläggningar 

åtgärdas så att Sverige lever upp till EU-rätten.  

Avgifterna för att söka tillstånd är i stort sett de samma som tidigare. Det är 

oftast inte ansökningsavgiften som är den betungade delen för sökanden utan 

det är anlitande av konsulter, jurister och framtagande av underlag inför 

tillståndsansökningarna. Förslaget är att kravet på att stå för motpartens 

kostnader ska utgå (det gäller t ex inte vid miljöfarlig verksamhet utan bara 

vattenverksamhet). 

Det kommer finnas vissa möjligheter för myndigheter och kommuner att 

göra undantag från förbuden men bara under särskilda omständigheter och 

ett sådant beslut om undantag ska granskas precis som vid kommunala 

strandskyddsdispenser. 
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Lagändringarna föreslås träda i kraft 2018-03-01. 

Förvaltningens förslag till yttrande 

Det finns idag oklarheter i hur de olika vattendragen ska klassas och hur de 

olika verksamheterna ska prioriteras för tillståndsprövning. Om planen ska 

kunna fungera som ett tydligt vägledningsdokument kommer den också bli 

väldigt omfattande. Ett problem med statusklassningen av vattendragen har 

varit bristande kunskap och för att en nationell plan ska kunna fungera i 

praktiken krävs ett mycket omfattande arbete med ett gediget 

kunskapsunderlag. Det krävs betydande resurser till ansvariga myndigheter 

annars riskerar detta bli ett för genomarbetat dokument utan verkningskraft 

och legitimitet.  

Frågan är om en nationell plan löser de problem som vi har av tillämpningen 

av lagstiftningen idag eller om det är ett sätt att skjuta över de svåra 

avvägningarna till prövningsmyndigheterna? Vi anser inte att en nationell 

plan inte är lösningen på dagens tillämpning av lagstiftningen. 

Vidare anser vi att man förbisett de mindre kraftverkens betydelse i 

beredskapstider. De senaste åren har tonläget i världen förändrats till det 

sämre. Mindre kraftverk kan i kristider ge ett betydelsefullt energitillskott för 

enskilda och viktiga verksamheter. Förvinner alla mindre kraftverk till följd 

av en för hårt hållen vattenlagstiftning blir Sverige mer sårbart.  

Möjligheten att kunna producera sin egen el eller bli mikroproducent är 

också i ett hållbarhetsperspektiv viktigt för kommunen även om 

producerandet av el inte ska ske på bekostnad av höga naturvärden.  

Kommunen önskar således att de mindre kraftverkens betydelse ses ur flera 

perspektiv. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Nämnden ställer sig bakom ovanstående yttrande från förvaltningen 

   

 

Expedieras:  Miljö- och energidepartementet i separat yttrande, se bil. 

 Kansliet KLK, Rättviks kommun 
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MOB § 77 Dnr 51-2017-00018 

Ansökan om utökad serveringstid  

Ärendebeskrivning 

XX ansöker om tillstånd till utökad serveringstid till 02.00 under datumen 

2017-09-30, 2017-10-28, 2017-11-25 samt 2017-12-29 i restaurang samt 

tillhörande uteservering. 

Kommunicering 

Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 § förvaltningslagen. 

Enhetens förslag till beslut 

Avslå ansökan från XX gällande tillstånd till utökad serveringstid till 02.00 

under datumen 2017-09-30, 2017-10-28, 2017-11-25 samt 2017-12-29 då 

ökad risk för störningar av närboende föreligger. 

Yrkande 

Olle Johansson (S) yrkar på att bifalla enhetens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på ovanstående yrkande och nämnden bifaller 

detsamma. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan från XX 

gällande tillstånd till utökad serveringstid till 02.00 under datumen 

2017-09-30, 2017-10-28, 2017-11-25 samt 2017-12-29 då ökad risk 

för störningar av närboende föreligger. 

   

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten, se bilaga 
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MOB § 78 Dnr 2017-B174 

Söderås 13:14 – förhandsbesked 

Jäv 

Lars Åkesson (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under föredragning 

och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om förhandsbesked 

för åtgärd på fastigheten Söderås 13:14>10. 

Åtgärden avser uppförande av fritidshus på 133 m2, en våning med inredd 

vind. Träfasad i rött eller grått och tegeltak. Ansökan omfattar även 

garage/förråd och rivning av befintlig smedja. Infartsväg anordnas mot 

Söderås bygatu och fastigheten ansluter till kommunalt VA-ledningssystem. 

Sökande har för avsikt att stycka av Söderås 13:14>10 från Knåpgården, som 

ligger på andra sidan vägen och fastigheten ges då en storlek på ca 6400 m2. 

Enheten har besökt fastigheten och sammanställning av fotodokumentation 

från platsbesök redovisas på sammanträdet. 

Detaljplan/områdesbestämmelse/övrigt 

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område och omfattas inte av 

områdesbestämmelser, men ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och 

naturvård. Rekommendationer i översiktsplanen redovisas på sammanträdet. 

Underrättelse och yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL).  

Svarstid för grannehörande har löpt ut och svarsfrekvensen har varit god. Ett 

flertal yttranden med erinran har inkommit.  

Enhetens bedömning 

Initial bedömning är att ansökan i sin helhet inte kan beviljas. Åtgärden 

kräver ytterligare utredningsarbete och bör återremitteras.  

Inför fortsatt handläggning efterfrågar enheten nämndens riktlinjer, utifrån 

redovisade synpunkter från angränsande fastighetsägare. Vid förtätning av 

byar uppkommer ett flertal aspekter att beakta, där markanvändning, 

placering och utformning av byggnader samt tomtstorlekar mm. är av stor 

betydelse för att åtgärden ska anses lämplig. Nämnden bör vid behov göra 

syn på plats. 
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Enhetens förslag till beslut 

Återremittera ärendet och föreslår att nämnden vid behov gör syn på plats. 

Yrkande 

Rune Daniels (C) yrkar på att ärendet återremitteras och enheten fortsätter att 

utreda och sammanställa yttranden från grannar och remissinstanser. 

Proposition 

Ordförande ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 

nämnden bifallit detsamma. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för 

vidare utredning. 

   

Upplysningar 

Ärendet planeras att åter hanteras på miljö- och byggnadsnämndens 

sammanträde den 25 oktober 2017. 
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MOB § 79 Dnr 2017-B185 

Västgärde 8:14 – förhandsbesked 

Jäv 

Anna-Maja Roos (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under 

föredragning och beslut. 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om förhandsbesked 

för åtgärd på fastigheten Västgärde 8:14. 

Ansökan avser uppförande av enbostadshus på en våning med inredd vind 

alternativt två våningar. Taket ges lutning på 45 grader. 

Fastigheten ansluter till kommunalt VA-ledningssystem.  

Sammanställning av fotodokumentation från enhetens platsbesök redovisas 

på sammanträdet. 

Detaljplan/områdesbestämmelse/övrigt 

Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område och omfattas inte av 

områdesbestämmelser, men ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och 

naturvård. 

Underrättelse och yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL). Svarstid för 

grannehörande var den 14 september och svarsfrekvensen har varit god.  

Ett flertal yttranden med erinran har inkommit. På sammanträdet redovisar 

enheten en sammanställning av inkomna yttranden från grannar och 

remissinstanser.  

Enhetens bedömning  

Enheten behöver ytterligare tid att granska ärendet utifrån de yttranden som 

inkommit. Initial bedömning är att fastigheten utgör lämplig tomtmark men 

att placering och utformning av byggnadsverk vidare behöver utredas, med 

hänsyn till ovanliggande fastighetsägares utsiktförhållande.  

Enhetens förslag till beslut 

Återremittera ärendet och att nämnden vid behov gör syn på plats. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för 

vidare handläggning samt att göra studiebesök på plats till nästa 

sammanträde. 

   

Lars-Erik Steger (M) närvarar inte vid beslutet.  

Upplysningar 

Ärendet planeras att åter hanteras på miljö- och byggnadsnämndens 

sammanträde den 25 oktober 2017. 
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MOB § 80 Dnr 2017-B183 

Born 15:4 – nybyggnad fritidshus 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Born 15:4. 

Byggnationen avser ett fritidshus på 48 m2. En våning samt inredd loftdel, 

som uppförs med grå träfasad och svart plåttak. Placering enligt 

situationsplan, där det tidigare stod ett hus som har rivits 2017. 

Detaljplan/områdesbestämmelse/övrigt 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och omfattas inte av 

områdesbestämmelser, men ligger inom sammanhållen bebyggelse. 

Underrättelse och yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL). Senaste svarstid 

är 20 september 2017 och inget yttrande med erinran har hittills inkommit. 

Enhetens bedömning 

Enheten ser initialt inga hinder för att bevilja bygglov men avvaktar svar från 

remissinstanser. En bedömning av eventuella bullerkrav ska göras, vilket 

vidare ska utredas. 

Enhetens förslag till beslut 

Ge enheten i uppgift att besluta om bygglov på delegation när svarstid för 

grannehörande och remissinstanser löpt ut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Positivt besked om bygglov delegeras till enheten när svarstid för 

remissinstanser har inkommit. 

   

Miljö- och byggenheten kontaktar sökande när svarstid för remissinstanser 

löpt ut. 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B183-1 

Teknisk beskrivning 2017-B183-2 

Situationsplan 2017-B183-7, Ritningar 2017-B183-8 

Yttrande Dala Energi AB 2017-B183-16, Grannehörande 
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MOB § 81 Dnr 2017-B193 

Lerdal 34:33 – nybyggnation industri/lager 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Lerdal 34:33. 

Åtgärden avser nybyggnation av en 1200 m2 industri- och lagerbyggnad som 

uppförs med gråa betongväggar och svart plåttak. 

Detaljplan/områdesbestämmelse/övrigt 

Del av fastigheten omfattas av detaljplan 1967-04-27 B37. 

Underrättelse och yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle 

att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen, PBL). Enheten har inte 

hört alla fastighetsägare inom detaljplanen utan begränsat utskicket till 

närmast angränsande fastighetsägare samt mark- och planenheten på 

Rättviks kommun.  

Trafikverket och räddningstjänsten har ingen erinran mot byggnationen och 

angränsande fastighetsägare söder ut (Lerdal 35:45) har ingen erinran om 

avstånd till tomtgräns hålls. Övriga remissinstanser har ännu inte inkommit 

med yttrande. 

Enhetens bedömning 

På fastigheten har marklov beviljats (dnr 2017-B131, del § 132) för att 

möjliggöra utökning av industriverksamheten i området. Åtgärden bedömdes 

utgöra en godtagbar avvikelse från detaljplanen och nu ansökt åtgärd lika så. 

På sikt bör detaljplanen omarbetas och den mark som nu tas i anspråk för 

industriändamål kan då ändras till område för industri. Åtgärden antas inte 

medföra betydande miljöpåverkan eller betydande begränsning av rättighet 

eller pågående verksamhet i omgivningen och kan beviljas med stöd av 9 

kap. 31 c § punkt 2. Byggnaden är stor men av enklare slag och enheten 

bedömer att placeringen utgör en lämplig inramning av industriområdet mot 

väg 301. 

Enhetens förslag till beslut 

Ge enheten i uppgift att besluta om bygglov på delegation när svarstid för 

remissinstanser löpt ut. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Positivt besked om bygglov delegeras till enheten när svarstid för 

remissinstanser har inkommit. 

   

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B193-1 

Situationsplan 2017-B193-2, 2017-B193-10 

Ritningar 2017-B193-3 

Kontrollplan 2017-B193-6 

Grannehörande 

Yttrande räddningstjänsten 

Yttrande Trafikverket 2017-B193-8 

Yttrande Dala Energi AB 2017-B193-11 

Upplysningar 

Miljö- och byggenheten kontaktar sökande när svarstid för remissinstanser 

löpt ut. 
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MOB § 82 Dnr 2017-B117 

Lerdal 15:32 – ändrad användning 

Ärendebeskrivning 

Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit ansökan om bygglov för 

åtgärd på fastigheten Lerdal 15:32. 

Åtgärden avser ändrad användning, där två delar (etapp 1 och 2) av 

stugbyområdet ska göras om till fristående fastigheter med fritidshus.  

Stugor som omfattas av ansökan är uppförda med betongplatta på mark och 

har direktverkande el. 

Detaljplan  

Fastigheten omfattas av detaljplan 1985-12-19 B211 och planbestämmelse 

anger området till stugbyändamål (Hts) för uthyrning. Vidare anges att 

byggnader får uppföras med en våning med förbud mot vindsinredning samt 

att taklutning ska vara 23-27 grader. Del av området omfattas av prickad 

mark som inte får bebyggas. 

Inom Hts betecknat område får byggnadsytan för enstaka byggnad inte 

överstiga 50 m2. Byggnader får uppföras två och två med varandra 

sammanbyggda om detta prövas vara förenligt med ett prydligt och 

ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. Sådant område får icke indelas i 

mer än en tomt. Inom stugbyområdet skall vägen vara tillgänglig för 

skidåkning och snöskotrar under vintertid. 

Ärendehistorik 

2017-05-24 återremitterade nämnden ärendet för ytterligare granskning och 

grannehörande (MOB § 63). 

2017-08-23 kommunicerade nämnden om avslag, med hänvisning till 

detaljplanen (MOB § 74). 

2017-09-07, miljö- och byggenheten och mark- och planenheten har möte 

med sökande gällande förutsättningar för detaljplanearbete.  

 

 

 

 

    forts. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(17) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan, med 

hänvisning till avvikelser från detaljplanen. 

   

Motivering 

Åtgärden bedöms inte vara förenlig med detaljplanen eller uppfylla  

9 kap. 30 § - 31 c § PBL. Med en ny eller ändrad detaljplan, där 

markanvändning och nyttjandegrad regleras, kan del av eller hela området 

övergå till fritidshusområde, där förutsättningarna för befintlig och framtida 

byggnation är tydliga för alla parter. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2017-B117-1 

Karta Fyrklöverns stugby 2017-B117-2 

Karta 2017-B117-2 

Foton stugor 28 och 46 m2 (2 st.) 2017-B117-3 

Planritningar (3 st.) 2017-B117-4 

Situationsplan 2017-B117-6 

Yttrande Räddningstjänsten 2017-B117-7 

Situationsplan 2017-B117-8 

Yttrande Dala Energi AB 2017-B117-9 

Yttrande Dala Vatten och Avfall AB 2017-B117-10 

Grannehörande 

Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-15 

 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 
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MOB § 83  

Redovisning av delegationsbeslut 

Redovisning enligt delegationsordning tagen av miljö- och 

byggnadsnämnden 2017-08-23 MOB § 69. 

 

Beslutande enligt PBL, bilaga 1a 

Byggnadsinspektör Fredrik Bengs (FBE) 

Byggnadsinspektör Joachim Hedbys (JHS) 

Beslutande enligt Miljöbalken, bilaga 1b 

Miljöinspektör Martin Clarstedt 

Miljöinspektör Barbro Wallgren 

Miljöinspektör Jennie Prans 

Miljöhandläggare Lotta Kers 

Naturvård/markhandläggare Teresia Holmberg 

   

Nämnden godkänner redovisningen som därmed läggs till handlingarna. 
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MOB § 84 Dnr 2017-B205 

Mangeln 1 – nybyggnation flerbostadshus 

Med anledning av byggherrens önskemål om skyndsam handläggning och 

beslut i ärende om flerbostadshus på fastigheten Mangeln 1, har enheten i 

samråd med ordförande som förslag att beslut om bygglov ska delegeras 

ordförande.  

Ny detaljplan har tagits fram för fastigheten och ansökan kommer enligt 

uppgift från sökande att vara planenlig. 

Ansökan har ännu inte inkommit. 

Erforderlig handläggning sköts av enheten inför beslut om lov. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

- Nämnden beslutar att delegera beslut om bygglov för flerbostadshus 

på fastigheten Mangeln 1 till ordförande. 

   

 

 


