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Ombud: Jur.kand. Johan Stenberg, Alrutz´ Advokatbyrå AB, Box 7493,  
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1. Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm 

2. Havs- och vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 Göteborg 

3. Länsstyrelsen i Norrbottens län, Stationsgatan 5, 971 86 Luleå 

4. Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 Umeå 

5. Statens maritima museer, Box 27131, 102 52 Stockholm 

6. Lycksele kommun, 921 81 Lycksele 

7. Umgransele fiskevårdsområdesförening, c/o Kenneth Klintefelt, 

 Umgransele 414, 921 91 Lycksele 

8. Martin Berglund, Umgransele 240, 921 91 Lycksele 

 

SAKEN 

Tillstånd till utbyggnad av Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk i 

Umeälven, Lycksele kommun 

 

Avrinningsområde: 28 (Umeälven) 

 

Koordinater (SWEREF 99 TM): 

 

 N= 7 174 500 E= 666 400 Bålforsens kraftverk 

 N= 7 172 240 E= 673 340 Betsele kraftverk 

 N= 7 167 350 E= 676 650 Hällforsens kraftverk 

_____________ 

 

DOMSLUT 

Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen, lämnar E.ON Vattenkraft Sverige AB tillstånd enligt 

miljöbalken att genomföra utbyggnad av Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraft-

verk med nya aggregat och tillhörande anordningar och att genom de nya aggre-

gaten avleda den vattenmängd som turbinerna förmår sluka, nominellt 150 m
3
/s. 
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Uppskov 

Mark- och miljödomstolen skjuter upp frågorna om anordnande av fiskvägar vid 

Bålforsens och Betsele kraftstationer samt om minimitappning och begränsningar 

av korttidsregleringen under våren till förmån för lekande fisk vid alla tre 

kraftverken. 

Utredning 

E.ON Vattenkraft Sverige AB ska, i samråd med tillsynsmyndigheten och 

domstolens fiskesakkunnige, utreda och utvärdera följande. 

 

U1. De tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna för att anlägga 

fungerande fiskvägar för uppströms- och nedströmsvandring för de i vatten-

draget förekommande vandringsbenägna fiskarter vid Bålforsens och Betseles 

kraftstationer. 

 

U2. De tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningarna för minimi-

tappning vid de tre kraftverken. Tappningens utformning avseende hur 

vattenflödet ska avledas, vilka flöden och under vilka tider den bör ske och 

vilka åtgärder som därtill kan erfordras. 

 

U3. De miljömässiga och ekonomiska effekterna av en begränsning av korttids-

regleringen vid de tre kraftverken för att förbättra förhållandena för lekande 

fisk under våren. 

 

Utredningarna U1 - U3 och förslag till villkor ska ges in till mark- och 

miljödomstolen senast tre år efter det att lagakraftägande tillstånd till verksamheten 

föreligger. 

Villkor 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökande 

har uppgett i ansökan och i övrigt åtagit sig i målet. 
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2. Undantag från skönhetstappning över klaffutskovet vid Hällforsens kraftverk får 

ske under utbyggnadstiden för detta kraftverk. 

3. E.ON Vattenkraft Sverige AB ska anlägga en fungerande fiskväg vid 

Hällforsens kraftverk. Fiskvägen ska möjliggöra uppströms- och 

nedströmsvandring för de i vattendraget förekommande vandringsbenägna 

fiskarter. Till fiskvägen ska det släppas nödvändig mängd vatten, där 

föreskriven vattenmängd för skönhetstappning får inräknas. Utformningen ska 

ske i samarbete med fiskesakkunnig och tillsynsmyndigheten. Bolaget föreläggs 

att inom tre år från det att lagakraftägande tillstånd för verksamheten föreligger 

inkomma till mark- och miljödomstolen med förslag till fiskvägens utformning, 

för domstolens godkännande. 

4. Grumlande arbeten får inte ske under tiden 1 maj-30 juni och 15 september- 

15 oktober. 

5. Ett kontrollprogram för arbetet under byggnadstiden ska tas fram av sökanden 

och inlämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan arbetena 

påbörjas. I kontrollprogrammet ska ingå uppföljning av grumling, buller, 

fångdammarnas funktion och föreslagna skadeförebyggande åtgärder 

beträffande hanteringen av drivmedel och kemiska produkter. 

6. Sökanden ska under en femårsperiod från det att lagakraftägande tillstånd till 

verksamheten föreligger i samarbete med Lycksele kommun kontrollera 

istjockleken vid passager över älven bl.a. vid skoterleden. 

7. Återställning av arbetsplatserna, så att de harmonierar med omgivningen, ska 

utföras när byggnadsarbetena är färdigställda vid respektive kraftverk. 

Övrigt 

Arbetena ska vara utförda inom tio år efter att lagakraftägande tillstånd till 

verksamheten föreligger. 

 

Om verksamheten medför skador som mark- och miljödomstolen inte har förutsett 

får den skadelidande framställa anspråk på ersättning. Sådant anspråk ska fram- 

ställas inom fem år från utgången av den arbetstid som har bestämts. 
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Mark- och miljödomstolen lämnar medgivande till hantering av petroleumprodukter 

i större volym än 250 liter och till schaktningsarbeten enligt skyddsföreskrifter för 

Lycksele grundvattentäkt. 

 

Mark- och miljödomstolen fastställer som ny huvudfix för Hällforsens kraftverk 

SMHI:s fix 28-11578 Hällforsen f. Fixen har höjden +213,995 m i SMHI:s 

höjdsystem på älvsträckan. 

 

E.ON Vattenkraft Sverige AB ska för utvidgning av vattenkraftverksamheterna 

betalas en årlig bygdeavgift enligt 6 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet. För Bålforsens kraftverk är antalet 

avgiftsenheter 4 200, för Betsele kraftverk 1 200 avgiftsenheter och för Hällforsens 

kraftverk 1 100 avgiftsenheter. Avgiftklass 1 ska tillämpas. Bygdeavgifterna ska 

betalas till Länsstyrelsen i Västerbottens län före varje kalenderårs utgång från och 

med kalenderåret närmast efter det år som tillståndet tas i anspråk. 

 

Särskild fiskeavgift enligt 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser 

om vattenverksamhet fastställs som en engångsavgift om 50 000 kronor att använ-

das till fiskefrämjande åtgärder. 

 

E.ON Vattenkraft Sverige AB ska utge ersättning med 50 000 kronor till Lycksele 

kommun för utebliven skönhetstappning under utbyggnadstiden för Hällforsens 

kraftverk. 

 

E.ON Vattenkraft Sverige AB ska utge ersättning för vattenkraft enligt doms-

bilaga 1 när tillståndet enligt denna dom tas i anspråk. Ersättningsbeloppen ska  

uppräknas med senast kända konsumentprisindex vid dagen för denna dom. 

 

Den andel som tillståndshavaren enligt 31 kap. 22 och 23 §§ miljöbalken är skyldig 

att tåla utan ersättning bestäms till en tjugondel. 
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Mark- och miljödomstolen förordnar Miljöavdelningen, vatten- och fiskeenheten, 

vid Länsstyrelsen i Norrbottens län som domstolens sakkunnige beträffande 

fiskefrågor. 

 

E.ON Vattenkraft Sverige AB ska utge ersättning för rättegångskostnader till Läns-

styrelsen i Västerbottens län med 72 710 kr och till Havs- och vattenmyndigheten 

med 28 800 kr. På rättegångskostnadsersättningen ska utgå ränta enligt 6 § 

räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 

Yrkanden som inte behandlats i det föregående lämnas utan bifall. 

 

Mark- och miljödomstolen ändrar vad som genom beslut den 6 maj 2013 bestämts 

om avgift för prövningen. Avgiften nedsätts med 400 000 kr och bestäms slutligt till 

800 000 kr. 

_____________ 
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YRKANDEN 

E.ON Vattenkraft Sverige AB (nedan benämnd E.ON Vattenkraft eller sökanden) 

har anhållit om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att genomföra utbyggnad av 

Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk med nya aggregat samt tillhörande 

anordningar. 

 

E.ON Vattenkraft har vidare hemställt  

 

att det genom de nya aggregaten vid Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk 

får avledas den vattenmängd som turbinerna förmår sluka, nominellt 150 m
3
/s, 

 

att den tid inom vilken åtgärderna ska vara utförda fastställs till tio år, 

 

att tiden för anmälan av oförutsedd skada fastställs till fem år, 

 

att miljökonsekvensbeskrivningen godkänns, 

 

att medgivande lämnas till avsteg från föreskriven skönhetstappning över 

klaffutskovet vid Hällforsens kraftverk under byggskedet, 

 

att medgivande lämnas dels till hantering av petroleumprodukter i större volym än 

250 liter, dels till schaktningsarbeten enligt skyddsföreskrifter för Lycksele grund-

vattentäkt. 

 

ANSÖKAN 

E.ON Vattenkraft har såsom ägare till Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk 

i Umeälven ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till utbyggnad av nämnda 

kraftverk. 

 

Tidigare ansökningar avseende utbyggnad av Bålforsens kraftverk, vilka lämnades 

in till domstolen den 21 april 2009 och den 24 februari 2010, återkallades sedermera 

av sökanden till följd av den osäkerhet som ändrade förutsättningar medförde på 

olika vis. Nu föreliggande ansökan avser ett samlat projekt med utbyggnad vid 

såväl Bålforsens som Betsele och Hällforsens kraftverk i Umeälven. Då en utbygg-

nad vid samtliga tre kraftverk är en förutsättning för projektet har ansökan också 

utformats med denna utgångspunkt. En samlad prövning av projektet är också moti-

verad mot bakgrund av de synpunkter som framförts av myndigheterna under sam-

rådsske-det. 

Orientering 

Inledning 

Umeälven upprinner i sjön Överuman vid norska gränsen i sydvästra Lappland. I 

sitt övre lopp genomflyter älven sjön Storuman vars nedströmsände är belägen om-
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kring 250 km från Umeälvens utlopp i Bottniska viken. Vid Åskilje cirka 45 km 

nedströms Storuman inflyter Juktån i älven och cirka 40 km från havet förenar sig 

Vindelälven med Umeälven. 

 

På sträckan Storuman till havet är från uppströmshållet räknat Umluspens, Stensele, 

Grundfors och Rusfors kraftstationer, Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk, 

Tuggens kraftstation, Bjurfors övre, Bjurfors nedre, Harrsele och Pengfors kraftverk 

samt Stornorrfors kraftstation i drift. Ovan nämnda kraftanläggningar medför att 

Umeälven på sträckan från Storuman till havet är fullständigt utbyggd. 

 

Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk är belägna ca 160, 150 resp. 145 km 

från Umeälvens mynning. Bålforsens och Betsele kraftverk är belägna ca 10 resp. 

4 km nordväst om Lycksele stad medan Hällforsens kraftverk är beläget intill 

staden. 

Tidigare avgöranden 

Bålforsens kraftverk 

Frågor om tillstånd m.m. till Bålforsens kraftverk har prövats av Norrbygdens  

vattendomstol i målet Ans. D. 14/1954 rörande tillstånd att anlägga ett kraftverk  

vid Bålforsen i Umeälven. Frågor om tillstånd m.m. till korttidsreglering har prövats  

av Norrbygdens vattendomstol i målen Ans. D. 2/1958 rörande tillstånd att utöva 

korttidsreglering vid Bålforsens kraftverk och A 62/1957 rörande tillstånd till 

genomgående korttidsreglering på sträckan Storuman till havet samt av Umeå 

tingsrätt, miljödomstolen, i målen M 307-99 (tidigare Ans. D. 14/1954), M 315-99 

(tidigare A 62/1957) och M 318-99 (tidigare Ans. D. 2/1958). 

 

I deldom den 21 december 1954 erhöll Holmsunds aktiebolag, Kramfors aktiebolag 

och Munksunds aktiebolag, förutom annat, tillstånd att anlägga ett kraftverk vid 

Bålforsen i Umeälven bestående av dammbyggnad, maskinstation, avloppstunnel 

och avloppskanal. Tillstånd lämnades även till utförande av rensningar i älven. 

 

I dom den 23 juni 1958 lämnade vattendomstolen Bålforsens Kraftaktiebolag 

tillstånd att ta kraftverket i drift och att vid kraftverksdammen hålla vattnet uppdämt 

till höjden +252,5 m. Bolaget berättigades även att tillgodogöra sig de delar av 

strömfallet som tillhörde annan. 

 

I dom den 4 juni 1962 erhöll Bålforsens Kraftaktiebolag m.fl. sökande tillstånd att 

året om bedriva dygns-, vecko- och helgreglering vid Umluspens, Stensele, Grund-

fors och Rusfors kraftstationer, Bålforsens och Betsele kraftverk, Tuggens kraft-

station, Bjurfors övre, Bjurfors nedre, Harrsele och Pengfors kraftverk samt Stor-

norrfors kraftstation. För Bålforsen föreskrevs att vattenståndet vid dammen får 

korttidsvarieras mellan regleringsgränserna +252,5 m och +251,5 m samt att tapp-

ningen genom kraftanläggningen får varieras mellan noll och den vattenmängd som 

turbinerna kunna nyttiggöra. Vattendomstolen föreskrev vidare att särskilt besked 
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erfordrades av domstolen för att ta i anspråk det meddelade tillståndet till korttids-

reglering då vissa med regleringen sammanhängande frågor ännu inte avgjorts. 

 

I dom den 30 juni 1964 lämnade vattendomstolen Bålforsens Kraftaktiebolag m.fl. 

sökande tillstånd att ta korttidsregleringens slutstadium i drift i enlighet med 

föreskrifterna i domen den 4 juni 1962. 

 

I slutligt beslut den 17 maj 2004 avskrev miljödomstolen målet M 315-99 angående 

Umeälvens korttidsreglering från vidare handläggning då några kvarstående frågor 

rörande den genomgående korttidsregleringen vid kraftverk nedströms Storumans 

regleringsmagasin inte längre förelåg. Skadorna av den genomgående korttidsregle-

ringen hade huvudsakligen överförts och behandlats i målen för respektive kraft-

verk. 

 

I dom den 24 juni 2004 slutbehandlade miljödomstolen i målen M 307-99 och 

M 318-99 samtliga kvarstående frågor inom Bålforsens skadeområde och avskrev 

frågorna från vidare handläggning. Skador på grund av korttidsregleringen och av 

kraftutbyggnaden i älven inom Bålforsens skadeområde hade behandlats och slutligt 

avgjorts i ett flertal domar dessförinnan. 

Betsele kraftverk 

Frågor om tillstånd m.m. till Betsele kraftverk har prövats av Nedre Norrbygdens 

vattendomstol, Umeå tingsrätt, Vattendomstolen och Umeå tingsrätt, miljödomsto-

len, i målet A 32/1959 rörande tillstånd att anlägga ett kraftverk vid Betseleforsen i 

Umeälven. Frågor om tillstånd m.m. till korttidsreglering har prövats av Nedre 

Norrbygdens vattendomstol i målet A 62/1957 rörande tillstånd till genomgående 

korttidsreglering på sträckan Storuman till havet samt av Umeå tingsrätt, miljödom-

stolen, i målet M 315-99 (tidigare A 62/1957). 

 

I deldom den 10 oktober 1960 erhöll Betsele Aktiebolag, förutom annat, tillstånd att 

vid Betseleforsen i Umeälven uppföra en kraftanläggning bestående av dammbygg-

nad, maskinstation, rensningskanal och flottningsränna. 

 

I deldom den 28 maj 1962 lämnades Betsele Aktiebolag tillstånd till viss ändrad 

utformning av kraftanläggningen. 

 

I dom den 4 juni 1962 erhöll Betsele Aktiebolag m.fl. sökande tillstånd att året om 

bedriva dygns-, vecko- och helgreglering vid bl.a. Betsele kraftverk. För Betsele 

föreskrevs att vattenståndet vid dammen får korttidsvarieras mellan regleringsgrän-

serna +221,40 m och +220,40 m samt att tappningen genom kraftanläggningen får 

varieras mellan noll och den vattenmängd som turbinerna kunna nyttiggöra. 

 

I dom den 10 juli 1964 lämnade vattendomstolen Betsele Aktiebolag tillstånd att ta 

korttidsregleringens slutstadium i drift i enlighet med föreskrifterna i domen den 

4 juni 1962. 
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I dom den 8 oktober 2002 slutbehandlade miljödomstolen i målet M 321-99 samt-

liga kvarstående frågor inom Betsele skadeområde. 

 

I slutligt beslut den 17 maj 2004 avskrev miljödomstolen målet M 315-99 angående 

Umeälvens korttidsreglering från vidare handläggning. 

Hällforsens kraftverk 

Frågor om tillstånd m.m. till Hällforsens kraftverk har prövats av Nedre Norrbyg-

dens vattendomstol, Umeå tingsrätt, Vattendomstolen och Umeå tingsrätt, miljö-

domstolen i målet A 31/1959 rörande tillstånd att anlägga ett kraftverk vid Hällfor-

sen i Umeälven. Frågor om tillstånd m.m. till korttidsreglering har prövats av Nedre 

Norrbygdens vattendomstol i målet A 62/1957 rörande tillstånd till genomgående 

korttidsreglering på sträckan Storuman till havet samt av Umeå tingsrätt, miljödom-

stolen, i målet M 315-99 (tidigare A 62/1957). 

 

I deldom den 22 oktober 1960 erhöll Hällforsens Aktiebolag, förutom annat, 

tillstånd att anlägga Hällforsens kraftverk i Umeälven bestående av dammbyggnad, 

maskinstation, tillopp till och avlopp från maskinstationen samt en flottningsränna. 

 

I dom den 4 juni 1962 angående genomgående korttidsreglering i Umeälven före-

skrevs för Hällforsen att genom kraftverket och/eller dammutskoven ska tappas den 

tillrinnande vattenmängden på sådant sätt att vattenståndet så nära som möjligt 

ansluter till dämningsgränsen vid kraftverket. 

 

I dom den 25 mars 1964 lämnade vattendomstolen Hällforsens Aktiebolag tillstånd 

att ta kraftverket idrift och att vid kraftverksdammen hålla vattnet uppdämt till 

höjden +211,80 m. 

 

I dom den 28 februari 2003 slutbehandlade miljödomstolen i målet M 320-99 samt-

liga kvarstående frågor inom Hällforsens skadeområde. 

 

I slutligt beslut den 17 maj 2004 avskrev miljödomstolen målet M 315-99 angående 

Umeälvens korttidsreglering från vidare handläggning. 

Strömfallsfastigheter 

Bålforsens kraftverk 

Enligt ovan nämnda dom år 1958 förordnades att rätten till vattnets tillgodogörande 

för framtiden ska vara förenad med fastigheten Skovelliden 1:2, numera Lycksele 

Brännland 1:47, såsom strömfallsfastighet. 

Betsele kraftverk 

Enligt ovan nämnda dom år 1964 förordnades att rätten till vattnets tillgodogörande 

för framtiden ska vara förenad med fastigheten Norrlunda 1:14, numera Lycksele 

Norrlunda 1:24, såsom strömfallsfastighet. 
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Hällforsens kraftverk 

Enligt ovan nämnda dom år 1964 förordnades att rätten till vattnets tillgodogörande 

för framtiden ska vara förenad med fastigheten stadsägan nr 227 i Lycksele stad, 

numera Lycksele 12:1, såsom strömfallsfastighet. 

Höjdsystem 

I denna ansökan förekommande höjdangivelser hänför sig till ett av Sveriges 

Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) på älvsträckan använt höjd-

system. 

Bålforsens kraftverk 

I domen den 23 juni 1958 fastställde vattendomstolen, med ändring av vad som 

tidigare beslutats i målet, såsom ny huvudfix för företaget SMHI:s fix 28-8893 

Bålforsen b. Fixen har höjden +253,49 m i det använda höjdsystemet. 

Betsele kraftverk 

I domen den 28 maj 1962 fastställde vattendomstolen såsom huvudfix för företaget 

SMHI:s fix 28-9700 Norrlunda. Fixen har höjden +225,12 m i det använda höjd-

systemet. 

Hällforsens kraftverk 

I domen den 25 mars 1964 fastställde vattendomstolen såsom huvudfix för företaget 

SMHI:s fix 28-384 Lycksele c med höjden +217,77 m i det använda höjdsystemet. 

 

Då nuvarande huvudfix ej kunnat återfinnas föreslås såsom ny huvudfix för Hällfor-

sens kraftverk SMHI:s fix 28-11578 Hällforsen f. Fixen har höjden +213,995 m i 

det använda höjdsystemet. 

Planförhållanden 

För områdena vid Bålforsens och Betsele kraftverk gäller varken detaljplan eller 

områdesbestämmelser. 

 

Vid Hällforsens kraftverk är en del av den nya tillfartsvägen och en del av det bli-

vande arbetsområdet beläget inom område för vilket detaljplaner gäller. Åtgärderna 

inom detta område begränsas inte av aktuella planer. Övriga åtgärder utförs inom 

område för vilket det varken gäller detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Områdesskydd och riksintressen 

Bålforsens kraftverk 

På motsatt sida av älven från kraftstationen är Bålforsens naturreservat beläget. Om-

rådet är även klassat som Natura 2000-område. På samma sida av älven som natur-

reservatet finns ett område av riksintresse för rennäringen. 
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Bålforsens kraftverk är beläget inom tertiär skyddszon för Lycksele grundvattentäkt 

som är belägen ca 10 km nedströms kraftverket. 

 

Inom det område som kommer att beröras av ansökta åtgärder förekommer inga 

skyddade naturmiljöer. 

Betsele kraftverk 

Kraftverket är beläget inom ett område av riksintresse för rennäringen och inom 

sekundär skyddszon för grundvattentäkten som är belägen ca 2,5 km längre ned-

ströms. 

Hällforsens kraftverk 

Inga skyddade områden eller områden av riksintresse berör kraftverket. 

 

Områden av riksintresse för rennäringen finns ca 1,5 km från anläggningen och 

Europaväg 12 som passerar strax öster om kraftverket utgör riksintresse för kom-

munikation. 

Hydrologiska förhållanden 

Följande hydrologiska data och dimensionerande flöden för Umeälven vid de olika 

kraftverken har redovisats: 

 

Bålforsens kraftverk 

Högsta högvattenföring, HHQ 1 215 m
3
/s 

Medelhögvattenföring, MHQ 480 m
3
/s 

Medelvattenföring, MQ 217 m
3
/s 

Medellågvattenföring, MLQ 16 m
3
/s 

Lägsta lågvattenföring, LLQ 0 m
3
/s 

Riskklass 1 flöde 2 080 m
3
/s 

Riskklass 2 flöde 1 185 m
3
/s 

 

Betsele kraftverk 

Högsta högvattenföring, HHQ 1 215 m
3
/s 

Medelhögvattenföring, MHQ 480 m
3
/s 

Medelvattenföring, MQ 217 m
3
/s 

Medellågvattenföring, MLQ 16 m
3
/s 

Lägsta lågvattenföring, LLQ 0 m
3
/s 

Riskklass 1 flöde 2 085 m
3
/s 

Riskklass 2 flöde 1 195 m
3
/s 
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Hällforsens kraftverk 

Högsta högvattenföring, HHQ 1 248 m
3
/s 

Medelhögvattenföring, MHQ 493 m
3
/s 

Medelvattenföring, MQ 223 m
3
/s 

Medellågvattenföring, MLQ 17 m
3
/s 

Lägsta lågvattenföring, LLQ 1 m
3
/s 

Riskklass 1 flöde 2 140 m
3
/s 

Riskklass 2 flöde 1 270 m
3
/s 

 

Nuvarande anläggningar och vattenreglering 

Bålforsens kraftverk 

Bålforsens kraftverk togs i drift år 1958. Kraftverket är en underjordsanläggning 

med två aggregat utrustade med kaplanturbiner för en sammanlagd utbyggnads-

vattenföring av 300 m
3
/s. Installerad effekt är 88 MW. 

 

Befintlig anläggning består av en 530 m lång betongdamm, kraftstationsintag på 

dammens högra sida och en kröndamm som ansluter mot höger strand. Kraft-

stationsintaget består av tre drivvattenintag och i maskinsalen finns ett utsprängt 

utrymme för ett tredje aggregat. Från kraftstationen leds vattnet åter till älven via en 

110 m lång utloppstunnel och en 400 m lång utloppskanal. Ett utskovsparti med tre 

utskov är placerat i betongdammen. Avbördningskapaciteten vid dämningsgräns 

uppgår till 2 220 m
3
/s. 

 

I enlighet med 1958 års dom får vattnet vid kraftverksdammen hållas uppdämt till 

höjden +252,5 m. Dygns-, vecko- och helgreglering får enligt 1962 och 1964 års 

domar bedrivas året om vid Bålforsens kraftverk mellan regleringsgränserna 

+252,5 m och +251,5 m. Tappningen genom kraftanläggningen får varieras mellan 

noll och den vattenmängd som turbinerna kan nyttiggöra. 

Betsele kraftverk 

Betsele kraftverk togs i drift år 1965. Kraftverket är en ovanjordsanläggning med 

två aggregat utrustade med kaplanturbiner för en sammanlagd utbyggnadsvatten-

föring av 300 m
3
/s, vid överbelastning omkring 330 m

3
/s. Installerad effekt är 

25 MW. 

 

Befintlig anläggning består av en 750 m lång betongdamm, kraftstationsintag på 

dammens högra sida och en fyllningsdamm som ansluter mot höger strand. Från 

kraftstationen leds vattnet åter till älven via en 300 m lång utloppskanal. Ett yt-

utskov med segmentlucka är placerat mitt på betongdammen och ett sektorutskov 

placerat till vänster om kraftstationen. Anläggningens betongdamm är utformad så 

att den delvis kan överströmmas vid höga flöden. Avbördningskapaciteten vid 

dämningsgräns uppgår till 890 m
3
/s och vid tätkärnans överkant vid jorddamms-

anslutningen till 2 240 m
3
/s. 
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I enlighet med 1964 års dom får vattnet vid kraftverksdammen hållas uppdämt  

till höjden +221,40 m. Dygns-, vecko- och helgreglering får enligt 1962 och  

1964 års domar bedrivas året om vid Betsele kraftverk mellan regleringsgränser- 

na +221,40 m och +220,40 m samt att tappningen genom kraftanläggningen får  

varieras mellan noll och den vattenmängd som turbinerna kan nyttiggöra. 

Hällforsens kraftverk 

Hällforsens kraftverk togs i drift år 1964. Kraftverket är en ovanjordsanläggning 

med två aggregat utrustade med kaplanturbiner för en sammanlagd utbyggnads-

vattenföring av 300 m
3
/s, vid överbelastning omkring 330 m

3
/s. Installerad effekt  

är 22 MW. 

 

Befintlig anläggning består av en 750 m lång dammbyggnad med drivvattenintag, 

sektor- och segmentutskov samt klaffutskov. Från kraftstationen leds vattnet åter till 

älven via en kort utloppskanal. Anläggningens betongdamm är utformad så att den 

delvis kan överströmmas vid höga flöden. Avbördningskapaciteten vid dämnings-

gräns uppgår till 1 020 m
3
/s. Vid högre vattenföring sker avbördning genom över-

strömning av betongdammen 

 

I enlighet med 1962 och 1964 års domar får vattnet vid kraftverksdammen hållas 

uppdämt till höjden +211,80 m och tappningen ska ske på sådant sätt att vatten-

ståndet så nära som möjligt ansluter till dämningsgränsen vid kraftverket. 

Planerat företag  

Inledning 

Planerade åtgärder kan sammanfattas på följande sätt. 

 

Efter genomförda utredningar planeras byggnation av nya aggregat vid Bålforsens, 

Betsele och Hällforsens kraftverk. Dessa tre kraftverk utgör idag en flaskhals i 

Umeälven då upp- och nedströms belägna kraftverk har högre utbyggnadsvatten-

föring.  

 

Förutom att åtgärderna leder till ökad produktion av förnybar energi i sökandens 

kraftverk leder dessa även till ökad nytta för övriga kraftverk i älven. En utbygg-

nadsvattenföring som anpassas till upp- och nedströms belägna kraftverk kommer 

också att minska behovet av att nyttja tillståndsgiven regleringsamplitud vid Bålfor-

sens och Betsele kraftverk vid normal drift. 

Bålforsens kraftverk 

Vid befintlig anläggning har åtgärder för installation av ett tredje aggregat förberetts 

i samband med att kraftstationen uppfördes. 
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Nu aktuella åtgärder innebär att det redan förberedda intaget förses med en hydrau-

liskt manövrerad segmentlucka och en ny överbyggnad. En intagstub till det nya 

aggregatet förläggs i redan förberett utrymme och en kvarlämnad bergplugg tas 

bort. 

 

I förberett utrymme i befintlig maskinsal installeras ett nytt aggregat utrustat med  

en fullreglerad kaplanturbin för en utbyggnadsvattenföring på nominellt 150 m
3
/s, 

vilket innebär att kraftverkets totala utbyggnadsvattenföring kommer att uppgå till 

450 m
3
/s. Denna totala utbyggnadsvattenföring är lika med den vid Rusfors, som är 

det närmast uppströms belägna kraftverket. 

 

En arbetstunnel anordnas från befintlig tillfartstunnel till utrymmet för det nya  

aggregatet. Kompletterande bergschakt utförs vid det delvis utsprängda sugröret  

och en betongplugg mot nedströmsvattenytan tas bort. 

 

Kompletterande vägar kommer att anläggas vid behov, men i huvudsak kommer all 

materialtransport till och från arbetsplatsen att ske på befintliga tillfartsvägar och 

genom den nya arbetstunneln. 

Betsele kraftverk 

I befintlig betongdamm utförs ett nytt intag ca 120 m till vänster om befintlig kraft-

station. För att skapa goda inströmningsförhållanden utförs anpassning av bottnen 

uppströms intaget. Intaget sammanbinds med en ny maskinstation ovan jord genom 

ca 10 m långa sidoväggar och förses med intagslucka samt sättavstängning. Över 

intagets sidoväggar utförs en brobana. 

 

I maskinstationen installeras ett nytt aggregat utrustat med en bulbturbin för en 

utbyggnadsvattenföring på nominellt 150 m
3
/s, vilket ger kraftverket en total 

utbyggnadsvattenföring på 450 m
3
/s. Sugröret förses med avstängningsanordning 

och utloppet från det nya aggregatet utgörs av en ca 230 m lång utloppskanal vilken 

schaktas ut i jord och berg. 

 

Dammsäkerhetshöjande åtgärder kommer även att utföras vid anläggningen genom 

fyllning med schaktmassor på nedströmssidan mot befintlig betongdamm mellan 

sektorutskovet och segmentutskovet. Vidare placeras en betongskärm ovanpå krö-

net längs en del av betongdammen för att skydda den nya maskinstationen under 

höga flöden. 

 

Kompletterande vägar kommer att anläggas vid behov men i huvudsak kommer all 

materialtransport till och från arbetsplatsen att ske på befintlig tillfartsväg. 

Hällforsens kraftverk 

Ett nytt intag utförs i befintlig betongdamm ca 100 m till höger om befintlig kraft-

station och sammanbinds med en ny maskinstation ovan jord genom ca 10 m långa 

sidoväggar. För att skapa goda inströmningsförhållanden utförs anpassning av bott-
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nen uppströms intaget. Intaget utrustas med intagslucka samt sättavstängning och 

över intagets sidoväggar utförs en brobana. 

 

Ett nytt aggregat utrustat med en bulbturbin för en utbyggnadsvattenföring på 

nominellt 150 m
3
/s installeras i maskinstationen, vilket ger kraftverket en total 

utbyggnadsvattenföring på 450 m
3
/s. Närmast nedströms är Tuggens kraftverk belä-

get med en utbyggnadsvattenföring på 480 m
3
/s. Sugröret förses med avstäng-

ningsanordning och utloppet från det nya aggregatet utgörs av en ca 100 m lång 

utloppskanal vilken schaktas ut i jord och berg. 

 

För att skydda den nya maskinstationen under höga flöden placeras en betongskärm 

ovanpå krönet längs en del av betongdammen. 

 

Kompletterande vägar kommer att anläggas vid behov men i huvudsak kommer all 

materialtransport till och från arbetsplatsen att ske på ny tillfartsväg från höger 

strand. Denna väg utformas så att tappningen genom klaffutskovet inte påverkas. 

Vattenstånd och fallhöjd 

De åtgärder som ska vidtas vid de tre kraftverken leder inte till att tillståndsgivna 

dämnings- och regleringsbestämmelser kommer att ändras. 

 

I magasinen för Bålforsens och Betsele kraftverk kommer vattenståndsvariationerna 

normalt sett att bli mindre efter utbyggnaden genom att vattenföringen anpassas till 

den vid Rusfors kraftverk. 

 

Efter utbyggnaden med nya aggregat kommer den maximala tappningen från kraft-

verken att öka till 450 m
3
/s. 

 

Vid Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk nyttjas fallhöjder på ca 31 m, 

9,5 m respektive 7,8 m. Någon ytterligare fallhöjd kommer inte att tas i anspråk. 

Ersättning för vattenkraft 

Då en framtida utvidgning av Bålforsens kraftverk förutsågs redan vid meddelande 

av 1958 års dom bestämdes ersättning för vattenkraften endast i vad mån den togs i 

anspråk. I domen intogs ett förbehåll om rätt för ersättningstagarna att i samband 

med tillståndsprövning av ett tredje aggregat erhålla ytterligare ersättning med hän-

syn till ökade möjligheter till vinst genom anläggningens utvidgning. 

 

En särskild utredning avseende ersättning för vattenkraft och berörda fastigheter 

bifogas ansökan. Den i utredningen erbjudna ersättningen avses bli uppräknad med 

senast kända konsumentprisindex vid tid för domstolens avgörande. 

Kraftproduktion 

Den installerade effekten för de nya aggregaten beräknas bli 42 MW vid Bålforsen, 

12 MW vid Betsele och 11 MW vid Hällforsen. För de tre kraftverken beräknas den 
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totala uttagbara energimängden öka med ca 25 GWh under ett normalår. Åtgärderna 

ökar även kraftverkens tillgänglighet vilket beräknas minska produktionsförlusterna 

med totalt ca 28 GWh per år i medeltal. 

Mark och vatten för företaget 

Ansökta åtgärder kommer, bortsett från en del av den nya tillfartsvägen vid Hällfor-

sens kraftverk, att utföras inom mark- och vattenområden tillhöriga sökanden och 

som idag nyttjas för de befintliga kraftverken. 

 

Den nya tillfartsvägen vid Hällforsens kraftverk kommer inom ett begränsat område 

att beröra fastigheten Forsdala 1:5. E.ON Vattenkraft utgår från att uppgörelse kan 

träffas med berörd markägare, dock begärs avseende ovan nämnda fastighet reser-

vationsvis tvångsrätt att ta i anspråk erforderligt område för tillfartsvägen. 

 

Områden för upplag och etablering samt tillfälliga vägar redovisas i de tekniska 

beskrivningarna. Vägar som nyttjas under arbetstiden kommer efter denna att åter-

ställas i minst samma skick som nuvarande. 

Arbetsplan och arbetstid 

Arbetena beräknas pågå på plats under ca 2,5 år vid respektive kraftverk. Totalt 

kommer arbeten således att pågå under ca 7,5 år. De huvudetapper enligt vilka 

arbetet kommer att bedrivas vid kraftverken framgår av de tekniska beskriv-

ningarna. 

Hantering av massor 

Bålforsens kraftverk 

Vid Bålforsens kraftverk beräknas volymen av kompletterande bergschakt uppgå 

till ca 10 000 m
3
 (fast mått) berg. Bergmassorna kommer att transporteras till 

befintligt massupplag på höger strand strax nedströms kraftverket. 

Betsele kraftverk 

Schaktmassor från arbetena med inlopp, kraftstation och utloppskanal beräknas till 

ca 12 000 m
3
 jord (fast mått) och ca 20 000 m

3
 berg (fast mått). Samtliga bergmas-

sor avses bli använda i projektet för fyllning och återfyllning. Massor som ej lämpar 

sig för detta ändamål kommer att nyttjas till att förbättra täckningen av befintliga 

upplag nedströms kraftverket på höger strand. 

Hällforsens kraftverk 

Vid Hällforsens kraftverk beräknas volymen av jord- och bergschakt uppgå till ca 

3 000 m
3
 jord (fast mått) och ca 32 000 m

3
 berg (fast mått). Bergmassorna avses bli 

använda i projektet för fyllning och återfyllning. Massor som ej lämpar sig för detta 

ändamål kommer att transporteras bort. 
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Förhållanden under byggskedet 

Vid Bålforsens kraftverk kommer arbetena att utföras i torrhet och huvudsakligen 

under mark i befintlig kraftstation. Utsprängning av en ny arbetstunnel från befintlig 

tillfartstunnel utförs i sin helhet under mark. 

 

Vid Betsele och Hällforsens kraftverk kommer arbetena huvudsakligen att utföras i 

torrhet mellan befintlig betongdamm och en nedströms fångdamm. Fångdammarna 

utförs med förstärkt krön så att dessa även kan fungera som temporär väg under 

byggskedet. Vid Hällforsens kraftverk kommer skönhetstappning genom klaffut-

skovet inte att vara möjligt under byggskedet. När intagen till de nya kraftstatio-

nerna färdigställts öppnas betongdammarna och bottnen uppströms intagen anpassas 

genom schakt i vatten för att skapa goda inströmningsförhållanden. I samband med 

borttagande av fångdammarna utförs resterande schaktarbeten för utloppskanalerna. 

 

Under arbetstiden kommer etableringsytor, temporära vägar och ramper att anord-

nas inom områdena vid kraftverken. 

 

Avsikten är att driften av de befintliga aggregaten vid respektive kraftverk ska 

kunna upprätthållas under hela byggskedet. 

Alternativa utföranden och nollalternativ 

E.ON Vattenkraft har på ett tidigt stadium studerat alternativa sätt att genomföra 

utbyggnaden. Även alternativa placeringar av nya maskinstationer har undersökts. 

De studerade alternativen har dock på olika sätt befunnits vara olämpliga ur 

kostnads- och miljöhänseende samt även innebära tekniska svårigheter och risker 

för befintliga anläggningar. 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas frågan om nollalternativ. Det må här 

framhållas att ett nollalternativ innebär att ökningen av förnybar energi och 

reglerkraft uteblir samt att flaskhalsen i älven består. Detta innebär även att 

naturresursen vatten fortsatt kommer att nyttjas på ett mindre effektivt sätt än vad 

som är möjligt och att behovet av att nyttja korttidsregleringen kvarstår i minst 

samma omfattning som idag. 

Miljökonsekvenser och påverkan på motstående intressen 

Samrådsförfarande 

Genomförda samråd beskrivs närmare i miljökonsekvensbeskrivningen och i bila-

gorna 1-6 till denna. 

 

E.ON Vattenkraft har i miljökonsekvensbeskrivningen beaktat de synpunkter som 

framförts under samrådsskedet. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas företagets inverkan på omgivningen i 

olika avseenden. Av redovisningen framgår bl.a. följande. 

 

Hydrologi och vattenhushållning. Ansökta åtgärder ändrar inte tillståndsgivna däm-

nings- och regleringsbestämmelser för kraftverken. Genom att vattenföringen 

anpassas till den vid Rusfors kraftverk kommer vattenståndsvariationerna i maga-

sinen för Bålforsens och Betsele kraftverk normalt sett att bli mindre efter utbygg-

naden då detta behov av korttidsreglering minskar vid normal drift. 

 

Vid Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk förekommer i dagsläget utskovs-

tappning under ca 21, 35 respektive 22 dagar per år. Efter genomförd utbyggnad 

kommer utskovstappning istället ske under ca 8, 8 respektive 12 dagar per år i 

medeltal. 

 

Vattenmiljö och vattenskydd. Aktuella vattenförekomster har av Vattenmyndighe-

ten klassificerats som kraftigt modifierade. Ansökta åtgärder innebär inte någon för-

sämring av nuvarande status och åtgärderna varken hindrar eller försvårar möjlig-

heterna till framtida uppfyllande av fastställda kvalitetskrav. 

 

I normalfallet kommer ansökta åtgärder att leda till minskade vattenståndsvaria-

tioner i Bålforsens och Betsele kraftverksmagasin, vilket bedöms gynna de fiskarter 

som leker på grunt vatten. 

 

Ansökta åtgärder kommer huvudsakligen att utföras i torrhet. Under byggskedet 

kommer dock viss grumling med nödvändighet att uppstå i samband med uppfö-

rande och borttagande av fångdammar samt vid schakt i vatten. Konsekvenserna 

bedöms dock som mycket begränsade och av övergående natur. 

 

För vattentäkten finns särskilda skyddsföreskrifter. Med vidtagande av föreslagna 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått minimeras risken för påverkan på denna. 

 

Naturmiljö. Bålforsens naturreservat kommer inte att beröras av ansökta åtgärder. 

Inte heller kommer några andra skyddade eller känsliga naturmiljöer att påverkas av 

projektet. 

 

Kulturmiljö och landskapsbild. Inga områden med skyddad kulturmiljö berörs av 

åtgärderna. I anslutning till Betsele kraftverk finns en kulturhistorisk lämning som 

utgörs av en delvis raserad flottningsanläggning. 

 

Landskapsbilden domineras av de befintliga kraftverken och tillkommande anlägg-

ningsdelar bedöms endast medföra marginella förändringar.  

 

Rekreation och friluftsliv. Under byggskedet kommer periodvis buller att uppstå  

till följd av arbeten och transporter vilket temporärt kan antas göra närområdena 

mindre attraktiva för friluftsaktiviteter. 
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Den befintliga skoterleden väster om Hällforsens kraftverk kommer att korsas av en 

ny tillfartsväg från höger strand, men framkomligheten kommer att upprätthållas 

under byggskedet. 

 

Hälsa och säkerhet. Vid Bålforsens kraftverk kommer huvuddelen av åtgärderna att 

utföras under mark och tunga transporter kommer endast att behöva ske i mycket 

begränsad omfattning varför någon störning för de närmast boende i Bålforsens by, 

ca 1 km sydost om befintlig anläggning, inte förutses.  

 

I närområdet till Betsele kraftverk finns inga boende som under byggskedet kan 

komma att bli störda av buller och det tillfälligt ökade antalet tunga transporter. 

 

Vid Hällforsens kraftverk finns bostadsbebyggelse i närområdet till kraftverket och 

närboende kan under byggnadstiden komma att bli störda av buller och vibrationer 

samt det tillfälligt ökade antalet tunga transporter. 

 

Nyttjandeintressen. I anslutning till nu aktuellt avsnitt av Umeälven finns flera om-

råden av riksintresse för rennäringen. Dessa intressen utgörs bl.a. av flyttleder, svå-

ra passager och rastbetesområden. Någon permanent påverkan på dessa intressen 

bedöms inte uppkomma men under byggskedet kommer antalet transporter att öka 

och buller att förekomma. För att minimera inverkan på rennäringens intressen 

kommer berörda samebyar att informeras innan särskilt omfattande arbeten utförs. 

 

Genom att åtgärderna i normalfallet kommer att leda till minskade vattenståndsva-

riationer bl.a. i Bålforsens magasin minskar risken för uppbrytning av isen vintertid 

vilket är en fördel för den fiskodlingsverksamhet som bedrivs uppströms Bålforsens 

kraftverk. Någon påverkan på Lycksele fiskodling nedströms Hällforsens kraftverk 

förutses inte. 

 

Naturresurshushållning och klimat. Ett mer effektivt nyttjande av den förnybara 

energikälla som vattenkraften utgör leder till minskad förbrukning av fossila bräns-

len vilket utgör god hushållning i enlighet med miljöbalkens mål. Ansökta åtgärder 

bidrar till att nå nationella mål och uppfylla internationella åtaganden om att öka 

produktionen av förnybar energi. 

 

Förutom att öka produktionen av förnybar energi i sökandens kraftverk möjliggör 

åtgärderna en effektiviserad vattenkraftproduktion även i anläggningarna såväl upp- 

som nedströms Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk. 

 

Vad gäller krav på återanvändning och återvinning må noteras att i projektet upp-

kommande massor till stor del kan användas för ansökta åtgärder. 

23

23



   

UMEÅ TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 
DELDOM  
2015-11-20 

M 1036-13 

M 1078-13 

M 1079-13 
  

 

 

Hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken 

Inledning 

För den ansökta verksamheten ska hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken tillämpas.  

Kunskapskravet 

E.ON Vattenkraft är en av de största vattenkraftproducenterna i landet och förfogar 

över omfattande kunskap och erfarenhet när det gäller drift av vattenkraftanlägg-

ningar. E.ON Vattenkraft har vidare ett miljöledningssystem som är certifierat 

enligt ISO 14001. Det tillses att de entreprenörer som anlitas av sökanden för utfö-

rande av olika åtgärder har erforderlig kompetens för att utföra arbetena med beak-

tande av kravet på skydd för såväl människors hälsa som miljön. 

 

De planerade åtgärderna ökar effektiviteten hos kraftverken och för driften av dessa 

har sökandens personal den kunskap som erfordras. 

Försiktighetskravet 

Kravet på försiktighet vid utförandet av de ansökta åtgärderna är av särskild bety-

delse vad gäller risken för grumling och föroreningsspridning under byggskedet. 

Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen kommer nödvändiga försiktig-

hetsåtgärder att vidtas för att minimera risken för grumling och föroreningssprid-

ning. Andra försiktighetsmått som iakttages är väl anpassade till lokala skyddsint-

ressen. 

Produktval 

Produktvalsprincipen kommer så långt möjligt tillämpas i samband med upphand-

ling samt utförande av planerade åtgärder. 

Hushållning 

Ett fortsatt och mer effektivt nyttjande av den förnybara energikälla som vatten-

kraften i Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk utgör leder till minskad för-

brukning av fossila bränslen, vilket utgör god hushållning i enlighet med miljöbal-

kens mål. Vad gäller krav på återanvändning och återvinning må noteras att i pro-

jektet uppkommande massor till stor del kommer att användas för ansökta åtgärder. 

Härigenom sparas naturmaterial samt minskas behovet av material från täkter. 

Lokalisering 

Placeringen av nya aggregat har föregåtts av en noggrann utredning av flera olika 

alternativ. Utbyggnaden styrs dock av fallhöjdernas lokalisering och de befintliga 

kraftverkens lägen. Befintlig verksamhet vid de tre anläggningarna har prövats 

enligt vattenlagen och den strider inte mot gällande planer. 
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Slutsats 

Som framgår ovan genomförs de planerade åtgärderna för att bygga ut och därige-

nom bättre kunna nyttja vattenkraften vid Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraft-

verk. Ett mer effektivt nyttjande av vattenkraften vid anläggningarna bidrar till att 

nå nationella mål och uppfylla internationella åtaganden om att öka produktionen av 

förnybar energi. Någon nämnvärd påverkan bedöms inte uppkomma under bygg-

nadstiden och inte heller uppkommer några bestående skador. Det kan därför inte 

råda någon tvekan om att de planerade åtgärderna är tillåtliga enligt 2 kap miljöbal-

ken. 

Särskilda förutsättningar för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken 

Inledning 

Särskilda bestämmelser finns för vattenverksamhet i 11 kap. miljöbalken. Här 

nedan lämnas en redogörelse i denna del. 

Samhällsekonomisk tillåtlighet 

Kostnaden för planerad utbyggnad vid Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraft-

verk beräknas till totalt 920 Mkr. De årliga kostnaderna för kapital och avskriv-

ningar samt för den löpande driften beräknas till ca 50 Mkr. De årliga intäkterna av 

investeringen beräknas till ca 80 Mkr. Därutöver tillkommer en ökad nytta för 

övriga anläggningar i älven genom att dagens flaskhals byggs bort. Denna nytta kan 

beräknas till 10 Mkr/år. Företaget är således ekonomiskt fördelaktigt. Några nämn-

värda skador och olägenheter av åtgärderna kan ej heller förutses varför fördelarna 

från allmän och enskild synpunkt måste anses överväga kostnaderna. 

Försvårande av annan verksamhet 

De sökta åtgärderna bedöms inte försvåra annan verksamhet som i framtiden kan 

antas beröra samma vattentillgång. 

Fiske 

Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen bedöms någon bestående skada för 

fisket inte uppkomma till följd av utbyggnaden. Risken för skada på fisket under 

byggskedet kommer att begränsas genom de åtgärder för att minska grumling som 

beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Slutsats 

Tillåtlighetskraven i 11 kap. miljöbalken uppfylls enligt sökandens bedömning vid 

genomförande av de planerade åtgärderna. Verksamheten är därmed tillåtlig. 
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Avgifter 

Bygdeavgift 

Ansökta åtgärder innebär utvidgning av företag för vilka tillstånd meddelats enligt 

äldre vattenlagen (1918:523). Bygdeavgift ska därför utgå enbart för utvidgningen 

som uppgår till 42 MW för Bålforsens kraftverk, 12 MW för Betsele kraftverk och 

11 MW för Hällforsens kraftverk. Effekten vid medelvattenföring efter genomförda 

åtgärder uppgår till 62,69 MW, 17,84 MW respektive 16,35 MW. Antalet avgiftsen-

heter blir därmed 2 400, 688 respektive 676. 

 

Med hänsyn till att det är fråga om åtgärder vid redan befintliga kraftverk med inga 

eller mycket små olägenheter för omgivningen som följd anser sökanden att avgifts-

klass 1 ska tillämpas. 

Särskild fiskeavgift 

Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen bedöms någon bestående skada på 

fisket inte uppstå. I samband med uppförande och borttagande av fångdammar samt 

vid schakt i vatten kommer dock en viss tillfällig grumling att uppkomma. Sökan-

den föreslår av denna anledning en engångsavgift om 50 000 kr enligt 6 kap. 5 § la-

gen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet att användas till 

fiskefrämjande åtgärder. 

Allmän fiskeavgift 

Sökanden bedömer att åtgärderna inte kommer att skada fisket och inte heller få 

sådan betydelse för vattenståndsförhållandena att avgifter enligt 6 kap. 6 § i ovan 

nämnda lag är motiverat. 

Avgift för prövning 

Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljö-

balken ska avgift betalas för prövningen av ansökan. Avgiften ska med tillämpning 

av denna förordning bestämmas till 400 000 kr. 

Kontroll 

E.ON Vattenkraft åtar sig att i samråd med tillsynsmyndigheten upprätta ett 

program för kontroll avseende grumling. 

 

Vidare åtar sig sökanden att genomföra provtagning avseende eventuell naturlig 

arsenikförekomst i berggrunden innan schaktarbeten påbörjas. För det fall nivåer 

överstigande gällande riktvärden konstateras kommer en åtgärdsplan att upprättas 

och redovisning ske beträffande hanteringen av uppkommande massor inom ramen 

för ett kontrollprogram. 
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Arbetstid och tid för anmälan av oförutsedd skada 

Sökanden hemställer att arbetstiden bestäms till tio år och att tiden för anmälan av 

oförutsedd skada bestäms till fem år. 

 

INKOMNA YTTRANDEN 

Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna i Norrbottens och  

i Västerbottens län, Statens maritima museer, Miljö- och samhällsnämnden i Lyck-

sele kommun, Umgransele fiskevårdsområdesförening och Martin Berglund har 

yttrat sig i målet. Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällskydd och bered-

skap har avstått från att yttra sig. 

Kammarkollegiet 

Lagreglerade utgångspunkter 

Enligt 11 kap. 2 § miljöbalken utgör vattenverksamhet rättsligt sätt två olika 

moment, vilket framgår av lagtextens utformning.  

 

Första momentet är uppförande eller ändring av en vattenanläggning. Kammarkol-

legiet konstaterar att E.ON Vattenkraft Sverige AB:s, nedan sökanden, projekt och 

därmed yrkanden i målet omfattar en ändring av vattenanläggningarna. Vidare inne-

bär yrkandena att nya vattenanläggningar uppförs i Betsele och Hällforsens kraft-

verk samt att för dessa införs nya avledningspunkter.  

 

Andra momentet i 11 kap. 2 § miljöbalken innebär att vattenverksamhet omfattande 

en fysisk ändring av vattnets djup och läge t.ex. avledning från en älvs naturfåra, 

också är vattenverksamhet. Kammarkollegiet konstaterar härvid att fysisk föränd-

ring (ändring) av en tidigare tillståndsgiven ändring av vattnets djup och läge inte 

omfattas av lagtextens ordalydelse. Detta bör innebära att någon rättslig möjlighet 

till ändringstillstånd till lagtextens andra moment inte lagligen kan ske utan det som 

utgör vattenverksamhet är de facto hela avledningen, inte ändring av den tidigare 

pågående avledningen. 

 

Sökandens yrkanden omfattar att få tillstånd att avleda 150 m
3
/s genom kraftstatio-

nerna. Detta utgör för Bålforsens del sålunda en ändrad vattenhushållning jämfört 

med tidigare. För Betsele och Hällforsen är det sålunda nya avledningsställen och 

ny vattenhushållningen för de nya kraftverken som yrkanden avser och som mark- 

och miljödomstolen därför har att pröva (jfr 13 kap. 3 § rättegångsbalken). 

 

Hinder för att pröva ansökan föreligger om inte sökanden justerar sitt yrkande så att 

det är förenligt med 11 kap. 2 § miljöbalken. 
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Rättsliga bedömningsgrunder enligt 6 kap. 3 och 7 §§ gällande den avgränsning av 

den "planerade verksamheten" som miljökonsekvensbeskrivningen får innehålla 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska ha den omfattning som behövs för tillstånds-

prövningen dels för att uppfylla syftet enligt 6 kap. 3 § miljöbalken, dels för att 

kunna ligga till grund för tillståndsprövningen (jfr analogt till vad MKB-förförandet 

har för syften enligt 6 kap. 5 § miljöbalken), allt i den utsträckning som det behövs 

med hänsyn till "verksamheten" enligt 6 kap. 7 § miljöbalken (se den hänvisning 

som finns i 7 § till 3 §). 

 

Vid nämnda fråga ska beaktas att det (enligt klargöranden från EU-domstolen) 

ankommer på den nationella domstolen att på grundval av tillämplig nationell lag-

stiftning och i förekommande fall med beaktande av den kumulativa effekten av 

flera arbeten eller ingrepp som genomförts, avgöra om detta tillstånd ingår i ett 

tillståndsförfarande i flera etapper vilket ska utmynna i verksamhet som utgör ett 

projekt. 

 

Miljöbalken medger inte att en nationell prövningsmyndighet tillåter ett projekt 

(tillsammans med andra pågående verksamheters kumulativa påverkan) utan att den 

prövande myndigheten har säkerställt att vattenförekomstens eller vattenförekoms-

ternas målstatus efterföljs, oavsett om den utförda klassningen har skett enligt ett 

undantag enligt direktivets bestämmelser och god ekologisk potential ska uppnås. 

Detta krav på prövningsmyndigheterna härstammar också från EU-rätten och har i 

svensk lagstiftning implementerats i huvudsak genom införandet av 5 kap. 3 § mil-

jöbalken. 

 

Frågan är sålunda om den ingivna miljökonsekvensbeskrivningen i första hand har 

samma omfattning och beskrivningar av miljökonsekvenserna som den planerade 

verksamheten (moment 1 och 2 enligt avsnittet ovan) samt om det, beroende på 

verksamhetens avgränsning, också har bedömts hur den sökta verksamheten till-

sammans med andra verksamheter, har för totala kumulativa effekter på miljön. 

 

Vidare ska miljökonsekvensbeskrivningen, utifrån ovan angiven beskrivning av 

verksamheten, innehålla uppgifter och bedömningar hur det ska undvikas att verk-

samheten medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. inte följs. Kammar-

kollegiet kan i denna del enkelt konstatera att den fysiska påverkan som nuvarande 

och de framtida ändrade och nya anläggningarna samt verksamheten har ett direkt 

orsakssamband till att normen inte kommer att uppnås. 

Uppfyller miljökonsekvensbeskrivningen gällande projektet att pröva vattenverk-

samheterna vid Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk ovan nämnda lag-

krav? 

Kammarkollegiet konstaterar att inget avsnitt i miljökonsekvensbeskrivningen 

redogör för hur verksamheten och anläggningarna uppfyller kraven på bästa möjliga 

teknik enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. 
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Kammarkollegiet konstaterar också att det saknas underlag för påståenden om att 

åtgärderna och verksamheten inte innebär någon försämring, inget referensmaterial 

finns som visar att sådana bedömningar kan ha genomförts. Verksamheten innebär 

bland annat försämrade förhållanden för nedvandrande fisk eftersom möjligheten att 

vandra genom den tappning som sker genom utskoven i princip försvinner, ökade 

vattenhastigheter och erosionspåverkan. 

 

Vad gäller beskrivningen av miljökonsekvenserna om att ändring sker av däm-

ningen samt storleken på avledningen av vatten skulle kunna finnas i avsnitt 8.1. 

Emellertid sker inte några bedömningar av miljökonsekvenserna beträffande 

vattenhushållningen. Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller sålunda redan här 

inte ovan nämnda krav. 

 

Av avsnitt 8.2 gällande vattenmiljöer framgår att ingen bedömning sker av påverkan 

på vattenmiljöerna. Istället hänvisas bland annat till att "vid tidigare tillståndspröv-

ningar" har verksamheten inneburit totalskada på fisk. Miljökonsekvensbeskriv-

ningen genomför inte någon analys av vad denna skada innebär, om det är en be-

dömning av de gamla domarna eller om den är utifrån hur verkligheten är? Innebär 

den att arterna är borta och att området inte kan förbättras i någon del, eller utförs 

inte någon bedömning i denna del? 

 

Kammarkollegiet finner att ingen utredning finns för att sökanden ska kunna 

åberopa undantaget i 11 kap. 8 § miljöbalken, istället får för prövningen antas att 

presumtionsregeln gäller. 

 

I avsnitt 8.4 hänvisas till att stränderna påverkas av regleringen av vattendraget. 

Slutsatsen är emellertid att verksamheten inte bedöms påverka vegetationen. 

Slutsatsen är häpnadsväckande, dels talar den direkt emot vad författaren anger 

inledningsvis, dels får det vara allmänt veterligt att torrläggning och reglering av 

sjöar och vattendrag har en stor påverkan på strandnära miljöer. 

 

I avsnitt 9.1 anges, vad gäller miljökvalitetsnormerna, att regleringspåverkan i en 

hel älv inte kan aktualiseras vid prövning av enskilda kraftstationer och därför 

behandlas inte regleringarna inklusive avledningen av vatten från naturfåran i miljö-

konsekvensbeskrivningen. Kammarkollegiet konstaterar i denna del att miljökon-

sekvensbeskrivningen tydligt anger att varken kumulativa effekter eller verksam-

heternas påverkan på normen bedöms. Det som bedöms är att "åtgärderna" inte 

hindrar eller försvårar vidtagandet av de åtgärder som kan komma att erfordras i 

framtiden dvs. 2021. Vilka åtgärder det är som då ska genomföras redogörs för 

heller inte, så hur författaren gör den påstådda bedömningen utan något angivet 

referensmaterial bör klargöras. Om det inte klargörs erinrar Kammarkollegiet att 

vittnesförhör kan komma att behövas. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar sålunda i denna del inte verksamheten 

utan endast åtgärderna, det får förmodas av det här avses moment 1 enligt ovan 

definition. 
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Sammantaget innehåller miljökonsekvensbeskrivningen inte något underlag eller 

några bedömningar av den fysiska påverkan som vattenanläggningarna, 

avledningen av vattnet och regleringen har och som är det som direkt har påverkan 

på normens status. Förutom den fortsatta fysiska påverkan som damm och 

avledning innebär kan dock en ökad negativ inverkan antas eftersom ansökan 

innebär en ökad avledning av vatten. Mark- och miljödomstolen kan sålunda inte av 

ingiven miljökonsekvensbeskrivning bedöma om den fysiska påverkan av 

verksamheten och åtgärderna innebär att normen kommer att kunna efterföljas eller 

inte. Kammarkollegiet konstaterar att miljökonsekvensbeskrivningen måste 

kompletteras med uppgifter som visar att verksamheten (vattenanläggningarna, 

dämning och avledning) inte medverkar till att normen inte efterföljs (jfr 2 kap. 1 § 

och 6 kap. 7 § 2 st p 2 miljöbalken). Det räcker inte med att påstå att åtgärder ska 

vidtas i framtiden. Åtgärder för att hantera verksamhetens påverkan på miljön ska 

åtgärdas när tillståndsprövning sker. 

Kompletteringskrav 

Ett nytt avsnitt i miljökonsekvensbeskrivningen behöver behandla om anlägg-

ningarna och verksamheten klarar att uppfylla bästa möjliga teknik och vilka 

begränsningar av verksamheten som behövs samt vilken nivå som skyddsåtgärderna 

och försiktighetsmått bör hamna på. Det handlar i huvudsak om att begränsa verk-

samhetens fysiska påverkan och konsekvenser för vattenekologin genom att vidta 

åtgärder såsom avledningsanordningar, omlöp, regleringsnivåer, säkningshastig-

heter av vattennivåerna, mjuka övergångar, erosionsåtgärder vid stränder, återställ-

ningsåtgärder av grundvattennivåer etc. 

 

Avsnitt 8.1, 8.2 och 8.4 behöver utförligt behandla verksamhetens totala påverkan, 

tillsammans med eventuellt andra förekommande verksamheter (t.ex. regleringar 

uppströms och dammar nedströms) på miljön och vilka förbättringar av miljön som 

införande av bästa möjliga teknik kan innebära. 

 

Avsnitt 9.1 behöver utförligt redovisa Ramdirektivets mål och bedömningsgrunder 

per parameter eller på annat sätt där verksamhetens fysiska påverkan på normen kan 

bedömas och, utifrån ovan nämnda avsnitt, hur verksamhetens fysiska påverkan bör 

hanteras för att normen ska kunna efterföljas 2021. 

 

Vidare bör inges FDU-utredningar beträffande samtliga anläggningars dammsäker-

hetsnivåer, avbördningsförmågor och relationen till dammbrott uppströms. 

 

Vad gäller hänvisningarna till rättspraxis är det i detta mål fråga om ändring av 

vattenhushållningen vid samtliga tre anläggningar, ny avledningspunkt och föränd-

ring av vattenregimen, såsom i målet om Rundbackens kraftverk (se bl.a. Mark- och 

miljööverdomstolens dom den 13 september 2012 i mål nr M10108-11 och mark- 

och miljödomstolens begäran om förhandsbesked i EU-domstolen i mål nr M 312-

13). Vidare ska en miljökonsekvensbeskrivning alltid beskriva ett projekts kumula-
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tiva effekter, det saknas för det förhållandet relevans om det finns rättskraft eller 

inte. 

 

Sökanden tycks anse att mark- och miljödomstolen endast ska pröva vissa grum-

lande arbeten och tydligen att dom ska meddelas enligt yrkandena dock helt utan 

prövning, varken i rättslig mening enligt 11 kap. 2 § miljöbalken eller i sak. Det är 

knappast lagstiftarens avsikt att tillståndsprövningen skulle omfatta i princip endast 

grumlingar, i så fall borde prövningen rimligen kunna hanteras som en enkel 

anmälan till tillsynsmyndigheten. 

 

Enligt 2 kap. 1 § och 6 kap. miljöbalken åligger bevisbördan och utredningsbördan 

sökanden. Frågan är alltså om sökanden lyckats motbevisade påståenden från mot-

parterna som framförts? Det kan konstateras att sökanden inte visat att denne besit-

ter den kunskap som krävs enligt 2 kap. miljöbalken vad gäller dennes påståenden 

om vattenhushållningsfrågor, märkliga hänvisningar till uppgifter på hemsidor om 

fågellokaler och påståenden om dammsäkerhet. Inget av de påståenden som fram-

förs i skriften verifieras av sakkunnig utredning eller under åberopande av annan 

bevisning. 

 

Sammanfattningsvis torde det vara skäligen enkelt för mark- och miljödomstolen att 

nu konstatera med stöd av 2 kap. 1 § miljöbalken att eftersom ingen komplettering 

har inkommit vad gäller bristerna i både miljökonsekvensbeskrivningen och behöv-

lig dammsäkerhetsutredning, ska ansökan avvisas. 

 

Havs- och vattenmyndigheten 

Yrkanden 

Havs- och vattenmyndigheten yrkar i första hand på följande villkor för tillståndet 

 

- väl fungerande fiskvägar ska installeras vid dammanläggningarna. Slutliga 

utformningar ska godtas av tillsynsmyndigheten. Tillräckligt med vatten, 

motsvarande 2 % av den ökade slukförmågan, ska släppas i fiskvägarna för 

att de ska fungera väl för samtliga fiskarter året om. Fördelning av vatten vid 

olika tider på året får bestämmas av tillsynsmyndigheten 

 

- tillståndshavaren ska ha ett kontrollprogram för uppföljning av fiskvägarnas 

funktion 

 

- ett förslag till kontrollprogram avseende ombyggnadsarbetena vid respektive 

dammanläggning och kraftstation ska lämnas in till tillsynsmyndigheten i 

god tid innan arbetena påbörjas. 

 

Havs- och vattenmyndigheten yrkar i andra hand på att 
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- en väl fungerande fiskväg anläggs vid Hällforsens dammanläggning som en 

kompensation enligt 16 kap 9 § miljöbalken för den negativa miljöpåverkan 

som kommer att ske på vattenmiljön under byggnadsskedet. Tillräckligt med 

vatten, motsvarande 2 % av den ökade slukförmågan, ska släppas i fiskvä-

gen för att den ska fungera väl för samtliga fiskarter året om. Fördelning av 

vatten vid olika tider på året får bestämmas av tillsynsmyndigheten  

 

- tillståndshavaren ska ha ett kontrollprogram för uppföljning av fiskvägens 

funktion 

 

- ett förslag till kontrollprogram avseende ombyggnadsarbetena vid respektive 

dammanläggning och kraftstation ska lämnas in till tillsynsmyndigheten i 

god tid innan arbetena påbörjas. 

Motiveringar till yrkanden 

Havs- och vattenmyndighetens yttranden sammanfattas enligt följande.  

 

Havs- och vattenmyndigheten anser att det är rimligt att i ett ärende om utbyggnad 

och effektivisering av vattenkraftverk också bedöma vilka skyddsåtgärder för 

miljön som kan krävas, även om åtgärderna inte medför några förändringar av t.ex. 

dämningsgränser i befintliga tillstånd (se domskälen till Miljööverdomstolens avgö-

rande 2010-09-09 i mål M 6061-09). Havs- och vattenmyndigheten vill också 

understryka att eventuella skyddsåtgärder som beslutas, utifrån den planerade 

utbyggnaden och effektiviseringen, inte rimligen kan medföra en betydande påver-

kan på verksamheten. 

 

Havs- och vattenmyndigheten gör sammantaget bedömningen att de av myndig- 

he-ten föreslagna villkoren utgör en rimlig miljöhänsyn vid tillämpning av 2 kap. 

 3 och 7 §§ samt 5 kap. miljöbalken. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att det 

är tekniskt rimligt att installera fiskvägar, förslagsvis i form av om- eller inlöp vid 

kraftverken. Myndigheten bedömer också att det i detta fall kan vara rimligt att 

avsätta ca 2 % av den utökade slukförmågan till de föreslagna fiskvägarna. Det 

finns också redan villkorat om en minimitappning i Hällforsens naturfåra. Denna 

minimitappning kan sannolikt komma fiskvägen vid Hällforsen till del. Detta 

bedöms kunna möjliggöra fiskvandring utan att medföra en betydande inverkan på 

produktions- och reglerförmågan i berört vattensystem. 

 

I det fall mark- och miljödomstolen inte bifaller vårt yrkande om fiskvägar vid 

respektive dammanläggning anser Havs- och vattenmyndigheten att det, för den 

negativa miljöpåverkan som uppstår i samband med ombyggnadsåtgärderna, är 

rimligt att mark- och miljödomstolen beslutar om en kompensationsåtgärd enligt 

16 kap.  

9 § miljöbalken. Kompensationsåtgärden ska bestå i en fungerande fiskväg vid 

Hällforsen. 
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Havs- och vattenmyndigheten har påtalat brister i ansökans innehåll och framfört 

kritik mot ansökans avgränsning. 

 

Myndigheten menar att miljökvalitetsnormerna innebär att god ekologisk potential 

ska uppnås i de närmast berörda vattenförekomsterna och att försiktighetsmått som 

syftar till en delvis återskapad passagemöjlighet för fisk och en till kvarvarande 

strömbiotoper och litoralzonen hänsynsfull reglering kan genomföras i samband 

med den planerade utbyggnaden utan att detta kommer att innebära en betydande 

negativ inverkan på Sveriges kraftproduktion. Ianspråktagandet av det vatten som 

med dagens förhållanden släpps i naturfårorna förbi kraftverken kommer att för-

svåra uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna om inte tillräckliga skyddsåtgärder 

vidtas i samband med utbyggnaden. 

 

Sökandens uppfattning är att frågan om flöden och återskapande av konnektivitet 

inte kan prövas eftersom sökanden inte avser att ändra dämnings- och sänknings-

gräns i magasinen. Havs- och vattenmyndigheten delar inte denna uppfattning. Då 

inte bara en ombyggnad, utan också en omfattande ökning i utbyggnadsgrad sker, 

bedöms det som juridiskt korrekt och rimligt att frågor såsom konnektivitet och 

strömbilden i berörda magasin beaktas och möjliga, lämpliga försiktighetsmått 

enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler fastställs så att planerad ombyggnad 

inte försvårar uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna. Till skillnad från sökanden 

anser Havs- och vattenmyndigheten att denna form av åtgärder är relevanta för 

ifrågavarande prövning av ansökt verksamhet. 

 

Med hänsyn till utbyggnadernas omfattning, åtgärdernas och verksamhetens miljö-

påverkan och ekosystemens behov är rimligt att eventuella tillstånd till utbyggna-

derna förenas med villkor om fiskvägar. Särskilt angelägen bedöms en fiskväg vid 

Hällforsens kraftverk vara. 

 

I och med den ansökta utbyggnaden kommer de flöden som vid högre vattenfö-

ringar i dagsläget släpps i forsarna bredvid kraftverken, och som bl.a. spolar rent 

vissa grus- och stenbottnar från finare sediment och alger, i stort sett att upphöra. 

Detta bedöms som negativt för naturvärdena då både strömvattenlevande 

bottenfauna och fisk är beroende av denna renspolning. Det innebär också att de 

tillfälliga refuger för laxfisk, såsom öring och harr, som i dagsläget uppstår när 

ström- och forsmiljöerna utökas vid högvatten upphör. 

 

De ansökta byggnations-, grävnings- och sprängningsarbeten bedöms kunna med-

föra en betydande påverkan på det akvatiska livet genom grumling, tillfälligt 

förändrad hydrologi, läckage av sprängämnesrester etc. Sökanden ansöker också om 

undantag, under byggnationen, från villkoren om minimitappning i naturfåran vid 

Hällforsen. Detta innebär också en negativ inverkan på den strömvattenmiljön. 

Sammantaget bedömer Havs- och vattenmyndigheten att planerade utbyggnader 

innebär en betydande påverkan på vattenmiljön och att det därför finns skäl att 

kräva särskilda skyddsåtgärder och föreskriva villkor som bland annat säkerställer 

en fiskvandring förbi kraftverken. 
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Det finns många små begränsade områden uppströms, mellan och nedströms kraft-

verken som utgör tämligen goda miljöer för laxfisk såsom harr och öring. Dessa 

miljöer kommer att påverkas negativt av de omfattande byggnationsarbetena. Det 

allra viktigaste lokala reproduktionsområdet för dessa spridda delbestånd av harr 

och öring bedöms finnas i Lycksabäcken, som mynnar mellan Betsele och Hällfor-

sens kraftverk. I den finns många kilometrar med strömmande miljöer med de för 

reproduktionen så viktiga sten- och grusbottnarna. 

 

Det finns också ett värdefullt lek- och uppväxtområde i Tannbäcken mellan Hällfor-

sen och Tuggens kraftverk. Kraftverksmagasinen, inklusive magasinet mellan Häll-

forsen och Tuggen, utgör lämpliga övervintringsområden för harr. Dessutom kan 

dessa magasin utgöra uppväxtmiljöer för större harr och öring. 

 

Sökanden har lyft fram Miljööverdomstolens avgörande 2010-09-09 i mål M 6061-

09 rörande upprustning och effektivisering av Edensforsens kraftverk. Havs- och 

vattenmyndigheten påpekar återigen att miljökvalitetsnormerna för vatten inte var 

beslutade när mark- och miljödomstolen prövade den utbyggnaden. Vad som också 

bör lyftas fram är att Mark- och miljööverdomstolen i domen klargjorde att det är 

rimligt, med tanke på den ökade utbyggnadsgraden, att göra beräkningar av den 

mängd vatten som bör avsättas som minimitappning i berörd naturfåra. Att dom-

stolen i det målet drog slutsatsen att det framräknade rimliga flödet i naturfåran blev 

så litet att det inte gav tillräcklig ekologisk nytta i den fåran, kan inte omedelbart 

överföras till berörda utbyggnader i Lycksele. En minimitappning i Hällforsens 

naturfåra och i föreslagna fiskvägar bör i samband med utbyggnaderna i Lycksele, i 

motsats till fallet Edensforsen, bedömas som rimlig. Detta med hänsyn till utbygg-

nadernas omfattning och ekosystemens behov i Lyckseleområdet. 

 

Havs- och vattenmyndigheten anser att verksamheterna som planeras inte bara 

påverkar platserna där de genomförs. Påverkan på exempelvis vandrande fisk-

bestånd kan sträcka sig långt utanför platserna för verksamheten. Havs- och vatten-

myndig-heten har lyft fram behoven av fiskvandring för att successivt återuppbygga 

de på grund av kraftverken kraftigt försvagade fiskbestånden. Lake, öring och harr 

är förekommande arter i området som är i starkt behov av att röra sig mellan lek- 

och uppväxtområden i de relativt grunda strömmande biflödena och uppväxt- och 

övervintringsområdena i de djupare lugna strömmande älvmagasinen, som på 

vintern är varmare än biflödena. 

 

Ett genetiskt utbyte mellan de instängda populationerna nedströms respektive 

uppströms Hällforsen bedöms som angeläget på sikt. Om inte konnektiviteten snart 

återskapas för fiskbestånden i berört område, särskilt mellan nämnda biflöden, finns 

det stor risk att fiskbestånden helt och hållet försvinner på sikt. 

 

Av den vetenskapliga underlagsrapporten "Fiskvandring - arter drivkrafter och om-

fattning i tid och rum" (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:11) framgår att 

46 fiskarter vandrar. Detta gäller exempelvis harr, öring och lake. Drivkrafterna 
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utgörs enligt rapportförfattarna av födosök, tillväxt, reproduktion, refuger och 

spridning. 

 

Sökanden avfärdar åtgärder för restbestånden med hänvisning till att bestånden 

dömts ut i samband med tidigare utbyggnad. Dagens kunskap visar att så inte helt är 

fallet. Dessutom vill Havs- och vattenmyndigheten lyfta fram att det i nuvarande 

miljölagstiftning tillkommit en syn som innebär att fiskbestånden har ett egenvärde 

ur naturvårdssynpunkt och inte bara är av betydelse som födo- och rekreations-

resurs. Ett gott exempel på när en effektivisering av vattenkraften kombinerats med 

bättre miljöanpassningar, med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler, är 

domen om Valtorps kvarn i Slafsan (Mark- och miljööverdomstolens mål M 2227-

12). Även vid utbyggnaden av Sunnerstaholms kraftverk i Voxnan (M 1225-07) 

fastställdes försiktighetsmått med koppling till fiskpassage och utredning gällande 

minimitappning. Havs- och vattenmyndigheten har i arbetet med en vägledning om 

bästa möjliga teknik för vattenkraften tagit fram en underlagsrapport om fiskvand-

ring. Denna rapport visar att det är många olika fiskarter som vandrar och att många 

fiskekosystems resiliens är beroende av konnektivitet för lek, uppväxt och genetiskt 

utbyte. 

 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Bakgrund 

Som framhålls i ansökans miljökonsekvensbeskrivning, kapitel 9, antog EU år 2000 

det s.k. ramdirektivet för vatten (WFD), med syfte att uppnå en ram för skyddet av 

bl.a. yt- och grundvatten i medlemsländerna. Målet för WFD är att minst uppnå 

miljökvalitetsnormen god ekologisk status senast 2015 men direktivet innehåller 

också krav på icke försämring av tillståndet i miljön, bedömt utifrån främst 

biologiska kvalitetsfaktorer. Vattendelegationen för Bottenviken beslutade 2009 om 

sådana kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster inom distriktet. 

 

I Bottenvikens vattendistrikt är vissa av dessa vattenförekomster så kraftigt påver-

kade av fysiska förändringar p.g.a. mänsklig verksamhet, att det inte bedöms som 

möjligt att uppnå god ekologisk status inom utsatt tid och utan väsentlig negativ 

påverkan på den verksamhet som bedrivs, t.ex. vattenkraftproduktion. Vattenföre-

komsten har då bedömts som kraftigt modifierad (KMV), och getts miljökvalitets-

normen god ekologisk potential. De vattenförekomster som berörs av Bålforsen, 

Betsele och Hällforsen har av vattendelegationen 2009 angetts som KMV med 

miljökvalitetsnormen god ekologisk potential. Tiden för att uppnå detta har satts till 

2021. 

 

Beskrivningen av miljökvalitetsnormen god ekologisk potential är ännu inte definie-

rad inom svensk lagstiftning liksom begreppet väsentlig påverkan. Åtgärder som 

föranleds utifrån denna miljökvalitetsnorm torde dock behöva anpassas till varje 

enskild kraftigt modifierad vattenförekomst för att undvika en väsentlig påverkan på 

den verksamhet som föranlett klassningen. Samtidigt torde direktivet medföra att de 
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åtgärder som kan ge väsentliga förbättringar av miljön i vattenförekomsten utan 

väsentlig påverkan på verksamheten ska vidtas. 

Kvalitetskrav för vatten 

Enligt bolaget kommer sökta ändringar av verksamheterna inte att hindra eller 

försvåra möjligheterna att genomföra de framtida åtgärder som behövs för att nå 

miljökvalitetsnormen god ekologisk potential 2021. 

 

Sökta ändringar av kraftverken i Ume älv kommer att öka den vattenmängd som 

kan nyttjas i anläggningarna och ge en ökad kraftproduktion. Ändringarna påverkar 

därmed bl.a. förutsättningarna för att skapa fiskvandring mellan vattenförekoms-

terna, t.ex. vad avser inverkan av en sådan åtgärd på verksamheternas produktion 

och intäkter. Av samma karaktär är t.ex. förutsättningar och kostnader för miljö-

tappningar i torrfåror nedanför kraftverken med syfte att nyttja kvarvarande ström-

områden som lek- och uppväxtområden och en förändrad korttidsreglerings inver-

kan på befintliga fiskbestånd i området. 

 

Sökta ändringar kommer vidare enligt ansökan att minska den omfattning inom 

vilken korttidsreglering bedrivs i området. Ur ansökan framgår dock inte i vilken 

omfattning denna minskning kommer att ske eller om detta kommer att ske under 

sådana perioder som kan antas påverka förutsättningarna för erosion i strandområ-

det eller bestånden av öring och harr positivt. 

 

Det är därmed uppenbart att sökta ändringar av verksamheterna på olika sätt påver-

kar förutsättningarna för åtgärder som kan komma att vidtas för att uppfylla miljö-

kvalitetsnormen god ekologisk potential i de berörda vattenförekomsterna. 

 

I Ume älv pågår ett samarbetsprojekt mellan myndigheter, lokala föreningar och 

kraftbolag, bl.a. E.ON, kring god ekologisk potential för de berörda vattenföre-

komsterna. Projektet omfattar detaljerade inventeringar av nuvarande biologisk  

situation, bl.a. förekomsten av olika fiskarter, erosionsförhållanden samt nyttan av 

och kostnader för olika åtgärder som kan komma ifråga för god ekologisk potential 

t.ex. ekologiska flöden och vandringsvägar. Projektet omfattar också en detaljerad 

granskning av den påverkan olika åtgärder har på verksamheternas elproduktion och 

förmåga att producera reglerkraft och balanskraft. Detta material är framtaget för att 

beskriva nuvarande biologiska förhållanden och förutsättningarna för att vidta mil-

jöförbättrande åtgärder i syfte att uppnå miljökvalitetsnormerna 

 

Vattenmyndigheten anser vidare att resultaten från detta projekt naturligt nog bör 

nyttjas i miljökonsekvensbeskrivningen 

 

Enligt vad som angetts från Havs- och vattenmyndigheten kan åtgärder med anled-

ning av uppfyllandet av miljökvalitetsnormen god ekologisk potential bl.a. bli del-

vis återskapade vandringsmöjligheter för fisk samt att bedriva en hänsynsfull regle-

ring. Sökta ändringar i verksamheterna innebär bl.a. att den vattenmängd som kan 

avledas via kraftverken ökar från 300-350 m
3
/s till 450 m

3
/s vilket minskar mäng-
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den tillgängligt vatten till t.ex. miljötappningar för lek av harr. Det finns därför en 

uppenbar risk att en högre nyttjandegrad negativt påverkar möjligheten att bedriva 

hänsynsfulla miljötappningar. 

Vattenmyndighetens synpunkter 

Oaktat att en definition av begreppet god ekologisk potential saknas finns åtgärder 

för att uppnå denna miljökvalitetsnorm som, för kraftigt modifierade vattenföre-

komster, kommer att bedömas utifrån biologisk nytta och påverkan på kraftpro-

duktionen. Exempel är bl.a. möjligheter till fiskvandring för kända bestånd av lax, 

öring och harr, såväl mellan älvmagasin som till biflöden, samt miljöanpassade 

flöden som minskad korttidsreglering för att förhindra erosion i dämningsområdet. 

 

Det är enligt vattenmyndighetens uppfattning tydligt att förändringarna av kraftver-

ken enligt ansökan påverkar förutsättningarna att uppnå god ekologisk potential i 

berörda vattenförekomster senast 2021 och går sannolikt emot kravet på icke för-

sämring av miljön i vattenförekomsterna. Kapitel 9 bör därför kompletteras med en 

redovisning av vilka åtgärder som kan antas komma att omfattas av vattendirekti-

vets krav på uppnådd miljökvalitetsnorm och vilka effekter detta kommer att ha på 

anläggningarnas verksamhet och produktion. 

 

Ny miljökvalitetsnorm för berörda vattenförekomster kommer att finnas ute för 

samråd den 1 november 2014 och fastställas genom beslut av vattendelegationen i 

Bottenvikens vattendistrikt i slutet av 2015. Bedömning av nuvarande ekologisk 

status/potential samt förslag till miljökvalitetsnorm kommer sannolikt att ske i 

enlighet med det förslag till vägledning från Havs- och vattenmyndigheten som nu 

föreligger i remissform fram till slutet av september 2014. Det är därför möjligt att i 

ärendet, utifrån de detaljerade faktaunderlag som tagits fram i samarbetsprojektet, 

komplettera förslaget till miljökonsekvensbeskrivning med en beskrivning av nytta 

och kostnader för de åtgärder som enligt Havs- och vattenmyndighetens vägledning 

kan behöva vidtas för att uppnå god ekologisk potential. 

 

Vattenmyndigheten anser därför att miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet bör 

kompletteras med detta underlag för beskrivning av nuvarande miljöförhållanden 

samt inverkan på möjligheter och kostnader för att vidta åtgärder för att uppnå god 

ekologisk potential. 

 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Yrkanden 

Länsstyrelsen yrkar i första hand att ansökan ska avvisas då miljökonsekvens-

beskrivningen är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för prövningen. 

 

Länsstyrelsen yrkar i andra hand att ansökan ska avslås då bolaget inte har visat att: 
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 de uppfyller kraven i de allmänna hänsynsreglerna, 

 de ansökta åtgärderna inte strider mot icke-försämringskravet, 

 de ansökta åtgärderna inte hindrar eller försvårar uppfyllandet av miljökvali-

tetsnormen för vatten. 

 

Om mark- och miljödomstolen ger tillstånd för åtgärderna, yrkar länsstyrelsen att 

tillståndet förenas med följande villkor: 

 

1. Minimitappning vid alla anläggningar. 

2. Anläggande av fungerande fiskpassage vid Hällforsens kraftverk. 

Fiskpassagen ska möjliggöra uppströms- och nedströmsvandring för de i 

vattendraget förekommande vandringsbenägna fiskarterna. Till fiskpas-

sagen ska det släppas nödvändig mängd vatten. 

3. Utreda om det är rimligt att som skyddsåtgärd anlägga fiskpassager vid 

Bålforsens och Betsele kraftverk. 

4. I de fall fiskpassager anläggs ska bolaget genomföra skadeförebyggande 

åtgärder för att förhindra att nedströmsvandrande fisk går genom turbinen. 

5. Kompensation för utebliven skönhetstappning vid Hällforsens kraftverk 

under arbetstiden. 

6. Sökande ska ta fram ett kontrollprogram för arbetet under byggtiden som 

omfattar mer än grumlingspåverkan. Kontrollprogrammet ska skickas in 

till tillsynsmyndigheten senast två månader innan arbetena påbörjas. 

7. Grumlande arbeten får inte ske under tiden 1 maj-30 juni och 15 septem-

ber-15 oktober. 

8. Vattenståndets förändringstakt inte får överskida 13 cm/timme. 

9. Att korttidsregleringen ska begränsas under våren för att undvika skada på 

vårlekande fisk. 

10. Yrkar att domstolen utser en sakkunnig, lämpligtvis personal vid 

fiskeutredningsgruppen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län. Sakkunnig ska 

tillsammans med bolaget utreda: 

a. Vad en ur miljösynpunkt lämplig minimitappning är vid respektive 

anläggning, var den ska släppas och om det finns behov att genomföra 

åtgärder i fåran för att minimitappningen ska få bäst miljöeffekt. 

Utredningen ska omfatta såväl en minimitappning som sker under hela 

året som en minimitappning som sker under del av året då det är mest 

miljömässigt motiverat. Utredningen ska innehålla en beräkning av 

kostnad och ekologisk nytta av minimitappningen. 

b. Fiskpassagens utformning och placering vid Hällforsens kraftstation, 

när och hur mycket vatten som ska gå i fiskpassagen samt vad en 

fungerande fiskväg är. Utredningen ska även omfatta framtagande av 

ett kontrollprogram för uppföljning av fiskpassagens funktion. 

c. Om det är rimligt att som skyddsåtgärd anlägga fiskpassager vid 

Bålforsens och Betsele kraftstationer. 

d. Lämplig begränsning av korttidsregleringen enligt punkt 9. 

11. Yrkar att den förlust av vatten som bolaget är skyldig att underkasta sig 

sätts till 1/5-del. 
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Om mark- och miljödomstolen inte bifaller något av villkor 1-3 yrkar länsstyrelsen 

att bolaget, vid en eventuell omprövning, ska åläggas att utan ersättning framsläppa 

den mängd vatten som krävs för en miljömässigt godtagbar minimitappning och/el-

ler fiskpassage. 

Motiveringar till yrkandena 

E.ON har ansökt om tillstånd att installera ett tredje aggregat vid Bålforsens kraft-

verk och två nya kraftstationer vid Betsele och Hällforsens kraftverk samt att avleda 

150 m
3
/s genom respektive aggregat. Länsstyrelsen är mycket positivt inställd till 

intentionerna med de ansökta åtgärderna, dvs. att använda vattnet i ett redan utbyggt 

vattensystem på ett mer effektivt sätt. 

 

Länsstyrelsen anser att det är rimligt att som försiktighetsåtgärd kräva en minimi-

tappning vid respektive kraftverk. Detta då de ansökta åtgärderna kommer att 

påverka miljön negativt och för att säkerställa att ansökta åtgärder inte hindrar eller 

försvårar uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för vatten. Omfattningen på minimi-

tappningen fastställs lämpligen efter en kortare prövotid då det idag saknas kunskap 

om vad som kan vara en rimlig minimitappning. Länsstyrelsen anser att det är 

lämpligt att domstolen förordnar en sakkunnig för att utreda omfattningen på 

minimitappningen. 

 

Länsstyrelsen anser att det är rimligt att som försiktighetsåtgärd kräva att bolaget 

anlägger en fiskpassage vid Hällforsens kraftverk som möjliggör upp- och ned-

strömsvandring för de i vattendraget förkommande arter. Det finns goda förutsätt-

ningar att vid Hällforsens kraftverk nyttja befintlig torrfåra som fiskpassage. 

Bolaget har dessutom redan idag krav på att släppa en viss vattenmängd i torrfåran 

(”skönhetstappningen”). Länsstyrelsen anser att det är rimligt att kräva en fiskpas-

sage utifrån den negativa påverkan som projektet har på miljön och för att säker-

ställa att ansökta åtgärder inte hindrar eller försvårar uppfyllandet av miljökvalitets-

normen för vatten. Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att domstolen förordnar en 

sakkunnig som tillsammans med bolaget utreder utformningen av fiskpassagen och 

vilken vattenmängd som ska släppas i fiskpassagen. Utredningen bör även omfatta 

framtagandet av ett kontrollprogram där det framgår hur bolaget ska följa upp fisk-

passagens funktion. 

 

Länsstyrelsen anser att det krävs ytterligare utredningar för att avgöra om det är 

rimligt att som skyddsåtgärd kräva att fiskpassager även anläggs vid Bålforsens och 

Betsele kraftverk. Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att domstolen förordnar en 

sakkunnig för att utreda denna fråga. 

 

Länsstyrelsen anser att bolaget ska kompensera den negativa påverkan på miljön 

som uppkommer till följd av att skönhetstappningen vid Hällforsens kraftverk 

uteblir under flera år. Möjligen kan denna skada kompenseras genom anläggande av 

en fiskpassage. Om mark- och miljödomstolen inte förenar ett eventuellt tillstånd 
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med krav på fiskpassage anser länsstyrelsen att utebliven skönhetstappning ska 

kompenseras på annat sätt. 

 

Bolaget har åtagit sig att ta fram ett kontrollprogram för grumlingspåverkan under 

byggtiden. Länsstyrelsen anser att kontrollprogrammet även ska omfatta övrig 

påverkan som sker under arbetstiden. Av kontrollprogrammet ska det t.ex. framgå 

hur bolaget säkerställer att de inte överskrider bullernivåerna, hur dokumentationen 

och återställningen av upplagsplatserna ska gå till, hur kemikalier och drivmedel 

ska hanteras för att undvika spill, hur den negativa påverkan på renskötseln ska 

begränsas etc. 

Gällande tillstånd och prövningens omfattning 

Länsstyrelsen anser att de kompletteringsbehov vi framfört är relevanta för den 

aktuella prövningen. I vissa fall är det nödvändigt att veta hur den pågående verk-

samheten påverkar miljön för att kunna dra några slutsatser om konsekvenserna av 

den planerade verksamheten. Det krävs också för att styrka bolagets uttalande att 

korttidsregleringen kommer att minska om den planerade utbyggnaden kommer till 

stånd. I detta fall gäller dessutom den ansökta verksamheten en mycket stor föränd-

ring av vattenhushållningen till följd av installation av ett tredje aggregat i Bålfor-

sens kraftverk och två nya kraftstationer vid Betsele och Hällforsens kraftverk. 

 

Bolaget verkar ha missuppfattat länsstyrelsens inställning till prövningens omfatt-

ning. Länsstyrelsen vill därför klargöra att de kompletteringskrav, synpunkter och 

yrkanden vi lämnat tidigare i målet grundar sig på de ansökta åtgärderna. Det vill 

säga ansökan om tillstånd att installera ett tredje aggregat vid Bålforsens kraftverk 

och två nya kraftstationer vid Betsele och Hällforsens kraftverk samt att avleda 

150 m³/s genom respektive aggregat/kraftstation. Kompletteringskraven, synpunk-

terna och yrkandena gäller inte redan prövade och tillståndsgivna förhållanden. 

 

Av ansökningshandlingarna framgår det att bolaget har rätt att bedriva korttidsregle-

ring. Vid Bålforsens och Betsele kraftverk får vattenståndet korttidsregleras mellan 

regleringsgränserna och tappningen får varieras mellan noll och den vattenmängd 

som turbinerna kan nyttiggöra. 

 

Bolaget ansöker nu om att avleda ytterligare 150 m
3
/s vid respektive anläggning. 

Länsstyrelsen anser, i strid med bolaget, att tillståndet för korttidsregleringen inte 

omfattar de tillkommande 150 m
3
/s. Länsstyrelsen önskar att mark- och miljödom-

stolen tar ställning i frågan. 

Kvalitetskrav för vatten 

Bolaget anser att deras ansökta åtgärder varken hindrar eller försvårar möjligheterna 

att genomföra de framtida åtgärder som behövs för att nå miljökvalitetsnormen god 

ekologisk potential 2021. De presenterar dock inga analyser eller underlagsmaterial 

för att styrka sitt påstående. E.ON deltar i ett pågående projekt som syftar till att 

utreda vad maximal ekologisk potential är för bl.a. de berörda vattenförekomsterna. 
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Projektet har kommit så långt att det redan nu finns preliminära förslag på konkreta 

åtgärder. 

 

Länsstyrelsen anser att det är rimligt att bolaget använder sig av dessa kunskaper för 

att visa hur de ansökta åtgärderna kommer att påverka möjligheten att nå normen 

god ekologisk potential 2021. 

 

Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig för att ta fram riktlinjer för vad som är 

god ekologisk potential. Detta arbete är nästan färdigställt och en vägledning är nu 

ute på remiss – ”Vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på 

vattenkraft”. Av vägledningen framgår det att en grundförutsättning för att kunna 

uppnå god ekologisk potential är att det införs en minimitappning vid respektive 

anläggning. Förutom detta krävs flera andra åtgärder. 

 

Myndigheten har i sina yttranden angett att rimliga försiktighetsmått, med beak-

tande av bl.a. miljökvalitetsnormen, är att delvis återskapa passagemöjligheter för 

fisk och bedriva en hänsynsfull reglering. Eftersom den ansökta verksamheten 

innebär att vattenmängden som avleds via turbiner ökar från 300/330 m
3
/s till 

450 m
3
/s minskar mängden tillgängligt vatten till ett omlöp. Det finns också en 

uppenbar risk att en högre utnyttjandegrad påverkar möjligheten att bedriva en 

hänsynsfull reglering negativt. Länsstyrelsen anser därför, i likhet med Havs- och 

vattenmyndigheten och Vattenmyndigheten i Bottenvikens distrikt, att ansökta 

åtgärder kommer att försvåra möjligheterna att nå normen god ekologisk potential 

2021. 

 

Även andra åtgärder som kan vara nödvändiga för att uppnå normen kan påverkas 

negativt av den planerade verksamheten. Exempel på åtgärder är återskapande av 

strömhabitat, anläggande av lekbottnar och förbättring av befintliga lekbottnar. De 

sökta åtgärderna innebär bl.a. en minskad spilltappning vilket gör att torrfårans 

potential som strömhabitat försämras eller försvinner helt. En minskad spilltappning 

försämrar också syresättningen vilket kan påverka funktionen av befintliga, eller 

potentiella, lekbottnar negativt. Det är därför möjligt att sökta åtgärder även innebär 

en försämring av nuvarande status i vattenförekomsterna. Därför är det mycket 

viktigt att bolaget utreder konsekvenserna av en förändrad spilltappning på bl.a. 

spillfåran och närliggande habitat inklusive lekbottnar, yngelområden och 

uppväxtområden för fisk. 

 

Sammantaget anser Länsstyrelsen att det är visat att de planerade arbetena försvårar 

uppfyllandet av miljökvalitetsnormen god ekologisk potential 2021 och eventuellt 

försämrar nuvarande status. Länsstyrelsen anser därför att bolaget i nuvarande 

ansökan måste presentera försiktighetsmått och skyddsåtgärder som innebär att 

detta inte kommer att ske. Exempel på skyddsmått är återskapande av strömhabitat, 

minimitappning, omlöp och hänsynsfull reglering. 

 

Länsstyrelsen vill åter igen påpeka att den långa arbetstiden för projektet (ca 7,5 år) 

innebär att tiden för då normen ska vara uppfylld är passerad innan projektet är 
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färdigställt. En konsekvens av detta kan bli att länsstyrelsen, eller någon annan 

myndighet, ansöker om omprövning av verksamheten under eller strax efter att 

projektet är färdigställt. 

 

Länsstyrelsen anser att de ansökta åtgärderna kommer att försvåra möjligheten att 

nå miljökvalitetsnormen för vatten i berörda vattenförekomster. Vår uppfattning 

påverkas inte av att normen i samband med den pågående revideringen föreslås änd-

ras från god ekologisk potential 2021 till god ekologisk potential 2027. Det finns ett 

förslag i det nya åtgärdsprogrammet som nu är ute på remiss att länsstyrelserna ska 

ta fram avrinningsområdesvisa åtgärdsplaner till 2018. Detta åtgärdsförslag innebär 

inte heller någon ändring i länsstyrelsens tidigare framförda ställningstaganden. 

Naturmiljö 

Länsstyrelsen delar inte bolagets uppfattning att de beskriver konsekvenserna på 

naturmiljön i tillräcklig omfattning. Av bolagets skrivelse framgår det att de endast 

har gjort en ”genomgång av skyddad och känslig naturmiljön”. Länsstyrelsen vill 

klargöra att miljökonsekvensbeskrivningen ska bedöma påverkan på naturmiljön 

generellt, och inte bara på de livsmiljöer och arter som är skyddad enligt kapitel 

7 och 8 i miljöbalken. 

 

För att kunna bedöma påverkan på naturmiljön, under såväl som efter arbetets 

utförande, krävs ytterligare undersökningar. Detta behov av undersökningar gäller 

vid alla anläggningar och vattenförekomster som berörs av de planerade arbetena. 

Vid Hällforsens kraftverk är det bl.a. nödvändigt att undersöka vilka livsmiljöer och 

arter som finns i spillfåran, den planerade upplagsplatsen på naturmark och området 

som berörs av den nya kraftstationen inklusive utloppskanalen. 

Påverkan på fiskbestånden och 11 kap. 8 § miljöbalken 

Sökande anser att det inte finns något skäl att diskutera påverkan på fiskbestånden 

då de i tidigare prövningar bedömts som totalskadade. Länsstyrelsen anser att det 

inte är tillräckligt att hänvisa till tidigare prövningar utan MKB:n ska kompletteras 

i denna del. Det ska också framgå hur sökande avser att uppfylla bestämmelsen i 

11 kap. 8 § miljöbalken. 

Isläggning 

Av MKB:n framgår det att den planerade utbyggnaden kommer att påverka islägg-

ningen i magasinen. Länsstyrelsen anser att konsekvenserna av detta inte är beskri-

vet i tillräckligt hög grad och behöver kompletteras. Det ska också tydligt framgå 

vilka åtgärder bolaget planerar att vidta för att minska de skadliga effekterna på 

bl.a. rennäringen och friluftslivet. 

Dammsäkerhetsfrågor 

Åtgärderna vid Betsele och Hällforsens kraftstationer har en negativ påverkan på 

avbördningskapaciteten vid höga vattenflöden. Länsstyrelsen anser att MKB:n bör 
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kompletteras med en utförligare beskrivning av konsekvenserna av detta och ev. 

behov av skyddsåtgärder. 

Vattenskyddsområdet 

MKB:n bör kompletteras med en utförligare beskrivning av påverkan på vatten-

skyddsområdet inkl. förslag på lämpliga skyddsåtgärder. 

Bästa möjliga teknik 

Bolagets redovisning av hur de uppfyller miljöbalkens krav på bästa möjliga teknik 

är bristfällig och måste kompletteras. Det är inte tillräckligt att enbart ange att man 

kommer att använda sig av bästa möjliga teknik, väl etablerad teknik samt veder-

tagna metoder. Detta måste även redovisas och motiveras. Länsstyrelsen vill också 

poängtera att kravet på bästa möjliga teknik både gäller anläggningens utformning 

och den verksamhet som bedrivs där. Bästa möjliga teknik omfattar därför allt från 

val av turbiner och hydraulik till dammluckorna (vatten- eller oljebaserad) till 

omlöp, fingaller och en skonsam reglering med mjuka övergångar samt mycket 

mer. 

 

Det är positivt att bolaget klargjort att de nya aggregaten kommer att förses med 

oljefria löphjul. Länsstyrelsen anser dock att detta inte är en fullständig redogörelse 

för hur bolaget kommer att uppfylla kravet på bästa möjliga teknik. Länsstyrelsen 

vill, åter igen, poängtera att kravet på bästa teknik omfattar både anläggningens 

utformning och den verksamhet som bedrivs där. 

Förhållanden under arbetstid 

Den sammanlagda arbetstiden för projektet är 7,5 år vilket innebär att miljökon-

sekvenserna under byggskedet blir mycket långvariga. Vid Hällforsens kraftverk 

kommer arbetena bl.a. innebära att skönhetstappningen över dammen inte tappas 

enligt gällande dom och det finns uppenbara risker för bullerstörningar då kraftver-

ket ligger centralt i Lycksele. Påverkan under byggskedet är inte beskrivet i till-

räcklig omfattning och MKB:n bör därför kompletteras med bl.a. följande: 

 

- en utförligare beskrivning av hur miljön påverkas av att skönhetstappningen 

upphör under byggskedet och ev. behov av skyddsåtgärder för att minimera 

skadan. MKB:n ska också redogöra för om det kommer att ske en permanent 

påverkan på skönhetstappningen till följd av arbetena, 

 

- en utförligare beskrivning av påverkan till följd av att det anläggs tillfälliga 

vägar, 

 

- en utförligare beskrivning av vilka åtgärder som kommer att vidtas för att 

minska störning som orsakas av buller. Detta gäller t.ex. riktvärden för 

bullernivåer och arbetstider. Det är inte tillräckligt att ange att Naturvårds-

verkets riktlinjer ska beaktas, 
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- Arbetena vid Betsele och Hällforsens kraftstationer innebär bl.a. att det 

installeras en lucka i befintlig damm. Det saknas en utförlig beskrivning hur 

detta arbete kommer att gå till och vilka konsekvenser det har på miljön. 

Även påverkan av schaktningsarbetena vid inlopp- och upploppet till de nya 

kraftstationerna behöver beskrivas mer utförligt. 

Tidsbegränsat tillstånd 

Länsstyrelsen anser att ett eventuellt tillstånd ska tidsbegränsas. Vattenverksam-

hetsutredningen har i sitt delbetänkande (SOU 2013:69) framfört att det är särskilt 

motiverat att tidsbegränsa tillstånd som använder en naturreserus som vatten. Tids-

begränsade tillstånd gör det möjligt att, om verksamhetsutövaren vill fortsätta verk-

samheten, bedöma verksamhetens tillåtlighet och villkoren för den utifrån den 

aktuella miljölagstiftningen och utifrån den kunskap som finns om verksamhetens 

påverkan på miljön och bästa möjliga teknik. Länsstyrelsen anser att det är orimligt 

att en pågående vattenverksamhet, med en kontinuerlig påverkan på miljön, ges 

tillstånd att bedrivas för evigt. Huvudansvaret att säkerställa att tillståndet uppdate-

ras för att motsvara moderna miljökrav ska ligga på verksamhetsutövaren och inte 

myndigheterna. 

 

Statens maritima museer (SMM) 

SMM har inget att erinra mot utbyggnad av kraftverken i de angivna områdena, 

men vill dock påpeka att enligt kulturmiljölagen (1988:950) ska arbetsföretaget 

omedelbart avbrytas om fornlämning påträffas. Anmälan sker då till Länsstyrelsen i 

Västerbottens län. 

 

Miljö- och samhällsnämnden i Lycksele kommun 

Det är positivt att E.ON vill effektivisera energiutvinningen från en redan kraftigt 

påverkad och reglerad älv. Vattenkraften är en förnybar resurs och om den kan tas 

tillvara utan att skadorna och olägenheterna blir större än nyttan ska den tillstyrkas. 

Det utgör troligen god hushållning av naturresurserna om utbyggnaden kan 

genomföras. Utbyggnaden av vattenkraftverken är även viktig för kommunen på det 

sättet att det skapar arbetstillfällen och tillväxt i kommunen under byggtiden.  

 

För kommunen utgör Umeälven ett stort värde inte minst för det rörliga friluftslivet. 

Fiske, pimpling, skoter- och skidåkning är några av de aktiviteter som förekommer. 

Vintertid finns en populär vinterväg som förbinder bostadsområdena Norräng och 

Norrmalm med centrum. Vid Hällforsens kraftverk finns ett rekreationsstråk som 

nyttjas för promenader och cykling. Kommunen planerar också att anlägga en gång- 

och cykelväg längs med älven från bron upp till Gammplatsen. Populära fritids-

husområden finns efter älven och ett ökat byggande av fritidshus och permanent-

boenden har kunnat ses de senaste åren. Älven utgör således en attraktiv plats för 

många människor och det blir därför viktigt att förebygga negativ påverkan samt att 

värden som försämras av utbyggnaden kompenseras. 
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Det hade dock varit önskvärt att E.ON svarat på de frågor som nämnden haft på ett 

mera utförligt sätt och att de i större utsträckning åtagit sig att vidta försiktighetsåt-

gärder samt att miljökonsekvensbeskrivningen innehållit en mer omfattande utred-

ning. Det hade underlättat nämndens bedömning huruvida skadorna kan accepteras 

och också ingivit en trygghet att E.ON också kommer att vidta åtgärder för att 

mildra negativa konsekvenser. 

 

De risker som nämnden tidigare påpekat är exempelvis: säkerhet vad gäller försva-

gade isar där skoterleden går idag, buller vid bostäder, estetisk utformning och hän-

synstagande till ett i naturvårdsstrategin utpekat område med höga natur- och 

rekreationsvärden vid Hällforsens kraftverk samt säkerhet vid ambulanshelikopterns 

start och landningsområde vid sjukhuset. 

Naturmiljö 

Enligt kommunens riktlinjer ska naturlänkar/spridningsvägar för växt- och djurliv 

som förbinder tätortens natur- och rekreationsområden med Umeälven och omgi-

vande landskap upprätthållas och deras biologiska funktion så långt möjligt bevaras 

och utvecklas. Det gäller för området vid Hällforsen. Det bör framgå om särskilda 

återställningsarbeten kan vidtas som utvecklar natur-och kulturvärdena samt de 

sociala värdena vid kraftverket. 

Friluftsliv 

På den västra stranden vid Hällforsens kraftverk finns ett rekreationsstråk som är 

utpekat i kommunens naturvårdsstrategi/grönstrukturplan. Att notera är att enligt 

kommunens naturvårdsstrategi ska tillgänglighet och möjlighet till rekreation längs 

älvstranden särskilt beaktas. Detta bör beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen 

samt vilka åtgärder som kan vidtas för att återställa eller förbättra tillgängligheten 

och rekreationen efter att arbetena utförts. 

 

Det välkomnas att E.ON vill ta ansvar och undersöka istjockleken under landsvägs-

bron för att säkerställa en säker skotertrafik. Behovet finns också på andra ström-

mande partier där skoterleden går. Det är därför positivt om E.ON även kan ta 

ansvar för att säkerställa en fortsatt säker skotertrafik och nyttjande av älven efter 

hela den sträcka som påverkas. Undersökningarna bör ske både vid isläggning och 

särskilt vårvinter då isen nyttjas som mest. Att undersökningarna kan ske i samråd 

med kommunen välkomnas. 

 

Skoterledens framkomlighet vid Hällforsen har säkerställts under byggtiden och en 

detaljplan har upprättats. Det är givetvis mycket positivt. Rekreationsstråket kom-

mer dock inte att kunna nyttjas under byggtiden. För kommunen blir det viktigt att 

rekreationsstråket finns kvar och om möjligt förbättras och att närnaturen hålls så 

opåverkad som möjligt och återställs i gott skick. I de fall värden försämras som 

exempelvis minskad skönhetstappning, påverkan på vegetation eller stigar bör de 

kompenseras på annat sätt. En god efterbehandling och återställning bör eftersträ-

vas. En av de mest angelägna satsningarna och förslagen i kommunens grönstruk-
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turplan gäller just området nedströms Hällforsens kraftverk. Där utvecklandet av 

stigsystemet och tillgängliggörandet av älven ses som en viktig del. 

Fiske 

Muntliga rapporter tyder på en sämre rekrytering och kondition av sik. Leken för 

gädda och abborre har påverkats menligt i och med de senaste årens korttidsregle-

ring. Beståndet av öring och harr är mycket lågt. För att kompensera och mildra de 

problem som uppstår till följd av vattenkraftsregleringen finns flera olika möjlig-

heter. Förslagsvis kan en ekologisk passage skapas vid Hällforsens kraftverk. Detta 

område är ett av ett fåtal platser där man kan införa ett naturligt utformat omlöp 

förbi ett kraftverk och som bonus återfå en forsliknande struktur i centrala Lycksele. 

Andra åtgärder kan vara att under maj månad inrikta tappningen på att hålla grunda 

lekvikar vattentäckta, sikpopulationens täthet och kondition kan undersökas, kom-

pensationsutsättningen av harr och öring kan förbättras, minimitappning och kort-

tidsreglering kan villkoras på ett mer tillfredsställande sätt. 

Lycksele dricksvattentäkt 

Beträffande undantag från vattenskyddsföreskrifter för Lycksele vattentäkt bedömer 

miljö- och samhällsnämnden att det är kommunens nämnd för miljöfrågor som ska 

medge sådana undantag. Bland annat behövs medgivande för mellanlagring av mas-

sor, schaktning och lagring av petroleumprodukter. Om mark- och miljödomstolen 

lämnar medgivande enligt vattenskyddsföreskrifterna förutsätts att de hänsynstar 

syftet med föreskrifterna och beaktar de risker som finns samt fastställer villkor om 

försiktighetsåtgärder. Bland annat behöver cisterner någon form av sekundärt skydd 

och tankningsplatser behöver utformas så att riskerna för spill till omgivande mark 

minimeras. Spill och läckage ska snabbt kunna omhändertas samt rapporteras till 

miljö- och samhällsnämnden respektive AVA-enheten. Upplagsmassor får heller 

inte läcka ämnen som kan skada dricksvattentäkten. 

Förslag till villkor 

Miljö- och samhällsnämnden yrkar att ett eventuellt tillstånd ska förenas med vill-

kor rörande: 

 

 Undersökning av istjockleken för en säker skotertrafik och friluftsaktivitet 

på älven. 

 Efterbehandling och återställning av arbetsplatsområden. 

 Kompensation och förbättring för fisket exempelvis förbättrade kompen-

sationsutsättningar. Eventuella åtgärder bör ske i samråd med sakkunnig. 

 Kontroll och försiktighetsåtgärder för säkerställande av Lycksele dricksvat-

tentäkt. 

 Buller vid bostäder som bör följa Naturvårdsverkets allmänna råd för buller 

från byggplatser. 
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Umgransele fiskevårdsområdesförening 

Fiskevårdsområdet har under många år haft stora problem med utvecklingen av  

fisket i Bålforsmagasinet. Om vi först tittar tillbaka ca 15-20 år kan vi konstatera 

följande. Vi hade då en mycket bättre vattenföring i älven. Höjdvariationerna på 

vattenspegeln över dygnet var inte i närheten av hur det är idag. Förr var höjdva-

riationen liten men idag kan den höjas eller sänkas mycket på bara några timmar. 

Många gånger står båtarna torrt på botten. De går ej att använda! Tidigare hade vi 

en minitappning på 50 m
3
/sek vid Rusforsen. Idag är lägsta tappningen cirka 

120 m
3
/sek, vilket innebär att kraftverket ofta stänger och ingen tappning sker. 

Denna nolltappning sker mycket ofta under kvällar och helger då vi tidigare hade 

stort fisketryck. Idag är fisketrycket mycket litet. Tappningen tidigare gjorde att 

älven nästan aldrig stod stilla (annat än i undantagsfall, t.ex. vid reparationer). Idag 

står kraftverken ofta stilla. Då har älven varken in- eller utlopp vilket är helt 

onormalt! Vi hade tidigare ett fantastiskt fiske av främst stor öring och harr. De 

hade sina fasta ståndplatser där de alltid kunde stå. Massor av människor kom för 

att fiska, speciellt nedströms i kanalen vid Rusfors kraftverk. Idag är det fisket i 

stort sett helt borta tack vare alla nolltappningar. Fisken lämnar ståndplatserna när 

vattnet står still. 

 

Sikfisket var tidigare mycket bra, idag är det nästan inget kvar. Abborren är den fisk 

som klarat sig bäst och finns idag i ett bra bestånd. Gäddfisket i den övre delen av 

magasinet är helt förändrad tack vare de grunda stränderna. Nedre delen upp till 

Brännland är ungefär som förr. Detta beroende på att stränderna där inte är lika 

grunda. På den övre delen händer följande varje år. Gäddan går in på mycket grunt 

vatten och leker på våren. Vattnet är då oftast högt. Innan rommen hunnit kläckas 

sänks vattennivån på grund av den hårda korttidsregleringen. Rommen torkar och 

dör. Beståndet har även minskat kraftigt. Om vi idag får små gäddor där är det en 

sensation!!! Övriga vitfiskar finns i goda bestånd. Mycket fiskyngel dör vid de 

snabba sänkningarna av vattenståndet. De har gått in på grunt vatten nära land och 

blir kvar bland stenarna och dör. Dokument som visar detta finns. 

 

Vad händer vid en utbyggnad av Bålforsen från 300 m
3
/sek till 450 m

3
/sek? För 

detta är en ökning av vattenföringen med 50 %. Självklart kommer detta att påverka 

älven. I magasinet finns tre kritiska ställen. Det första ca 500 m uppströms fiskod-

lingen, det andra vid hängbron och det tredje ca 1 km nedström Granfors. Samtliga 

med grunda partier där dessutom älven smalnar, vilket ger högre strömhastighet och 

mycket sämre möjligheter vid isläggning. 

 

På dessa tre ställen har vi alltid problem med issörjning. Varje vinter uppstår 

diskussioner med E.ON och Vattenfall om stopp för isläggning. Oftast mycket 

besvärliga, speciellt från E.ONs sida. 

 

Under senare år har vi haft stora problem med issörja på grund av att vi inte fått 

isläggning i rätt tid utan för sent. När vattnet blir tillräckligt kallt och 

utetemperaturen är tillräckligt låg fryser vattnet. Om ytan inte ligger still 

transporteras den frysta ishinnan fram till den iskant som redan lagt och pressas ner 
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under den. Den packas ihop och bildar dammvallar under isen. Som följd därav 

tvingas vattnet att söka nya icke naturliga vägar. Den river då med sig bottenfaunan 

som blandas med sörja. Issörjan byggs på under isen så att isen lyfts upp!!!! Man 

ser med blotta ögat förhöjningarna på isen som sörjan åstadkommer. Vi har mätt 

upp sörja som varit 7-8 m djup. Personal från länsstyrelsen var med. 

 

Detta har under senare år inneburit mycket stor bottenerosion vilket förstört fiskens 

miljöer. Vi kan påvisa stora områden där issörjan helt har förändrat bottnen och 

förstört fiskeplatserna helt. Detta under de två sista åren. Lekbottnar har förstörts 

och med det har den ekologiska mångfalden helt förändras. Vid 50 % större 

vattenflöde kan vem som helst förstå att biverkningarna på bottenfaunan kan bli 

katastrofala!! 

 

En fråga vi ställer oss är: Vid dammvallsbyggen måste alltid tillstånd sökas!! Gäller 

detta ej när dessa vallar (av issörja) byggs upp under isen och hela älvens naturliga 

flöde förändras??? 

 

Att få isen att ligga kvar efter isläggning med 50 % mer vattenföring förstår alla att 

stora problem kommer att uppstå eftersom de problemen redan idag är stora. 

Riskerna för att människor kommer att gå ner sig genom isen kommer dessutom att 

öka avsevärt. 

 

Ska en ökning av vattenmängden av denna storleksordning ske måste alla kon-

sekvenser utredas. Kanske måste muddringar ske på de utsatta områden som vi 

redogjort för? Vad kommer det att innebära för bottenfaunan för fisket, lekbottnar 

osv. 

 

Följande förklaring lämnas till kravet på en ny mätpunkt ovanför hängbron. Det är 

en ganska stor nivåskillnad mellan Bålforsen och Rusforsen vilket innebär följande. 

Om Bålforsen stannar på en låg nivå inom det idag tillåtna regleringsspannet så 

rinner vattnet från den övre delen av magasinet länge efter att man stannat Bålfor-

sen. Detta tills att nivåskillnaden är lika. Eftersom de tre ställen vi omtalat om i vår 

skrivelse är smala och grunda så bromsas vattnet där. När utjämningen av vattenni-

vån skett mellan övre och nedre delen är vattnet så lågt att bryggor och båtar står på 

land och inte går att använda! Detta är ett stort problem för oss boende inom 

området. Vi anser därför att en ny mätpunkt måste till med dämningsgränser både 

uppåt och nedåt. Vi anser även att den idag tillåtna regleringsnivån är alldeles för 

stor. Den vattendom som idag gäller är helt otidsenlig med de krav som finns både 

på miljö och ekologiskt. 

 

1. Umgransele fiskevårdsområdesförening anser att en ny vattendom måste 

göras som är anpassad efter nutida förhållanden. 

2. Korttidsregleringen måste minimeras till högst 30 cm och inte som idag 

100 cm. 

3. Nolltappningen får ej förekomma. Det är fortfarande en älv och där rinner 

alltid vattnet. 
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4. En ny mätpunkt (pegel) ska även finnas ovanför hängbron p.g.a. 

nivåskillnaden mellan Bålforsen och Rusforsen. 

5. Att isläggning nedströms Rusforsens kraftstation ska ske så fort det är möj-

ligt av vattentemperatur och utetemperatur för att förhindra issörjebildning. 

 

Umgransele fiskevårdsområdesförening motsätter sig en utbyggnad om ovanstående 

inte beaktas. 

 

Martin Berglund 

Berglund framför i en skrivelse att hans fastighet Granselelund 1:2 inte är omnämnd 

i målets handlingar och att inte heller några fastigheter i Granfors är omnämnda, 

vilket han tycker är märkligt. Huset ligger ca 25 meter från älven. 

 

Vid huvudförhandlingen har Kenneth Klintefelt genom fullmakt företrätt Martin 

Berglund. 

 

SÖKANDENS BEMÖTANDE 

Gällande tillstånd och prövningens omfattning 

Flertalet av de kompletteringsönskemål som framställts grundas på missuppfatt-

ningen att vad som ska prövas inte enbart är de åtgärder vartill sökanden begärt 

tillstånd utan även de redan prövade och tillståndsgivna verksamheterna i dess hel-

het.  

 

Myndigheterna förmår således inte att skilja mellan önskade uppgifter/åtgärder och 

uppgifter/åtgärder som är relevanta för ifrågavarande prövning av ansökt verksam-

het. 

 

De pågående verksamheterna vid Bålforsens, Betsele och Hällforsens kraftverk har 

redan prövats och enligt 5 § i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken ska 

tillstånd som meddelats enligt vattenlagen (1983:291) eller äldre bestämmelser fort-

sätta att gälla också efter miljöbalkens ikraftträdande. Dessa tillståndsdomar omfat-

tas således av bestämmelsen om tillstånds rättskraft. 

 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är inte att beskriva en befintlig och 

redan tillståndsgiven verksamhet utan denna ska beskriva de effekter som ansökta 

åtgärder kan medföra. Bolagets uppfattning är därmed att upprättad miljökon-

sekvensbeskrivning har givits den inriktning och omfattning som rimligen kan 

krävas med anledning av ansökta åtgärder. 

 

E.ON Vattenkraft får till stöd för ovan redovisad inställning särskilt framhålla det 

principiellt viktiga avgörandet rörande Edensforsens kraftverk som mycket tydligt 

bekräftar vad som gäller vid prövning av vattenverksamheter. I detta mål har 
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Miljööverdomstolen 2010-09-09 (mål M 6061-09), sedan Kammarkollegiet över-

klagat en dom vari tillstånd meddelats till effektivisering av ett befintligt kraftverk 

genom ökad utbyggnadsvattenföring, fastställt miljödomstolens domslut och i 

domskälen bl.a. fastslagit att det ofrånkomligen måste konstateras att bolaget har 

tillstånd till befintliga vattenanläggningar och den vattenverksamhet som redan bed-

rivs vid kraftverket varför en utvidgning av tillståndsprövningen till att omfatta 

även vattenverksamhet och vattenanläggning som omfattas av gällande tillstånd inte 

är förenligt med vare sig gällande bestämmelser eller rådande praxis. Vidare fast-

slår domstolen att föreskrivande av skyddsåtgärder bara kan hänföras till den till-

kommande påverkan som ansökta åtgärder medför och att det är omöjligt att före-

skriva skyddsåtgärder som inskränker bolagets rätt enligt gällande tillstånd. Efter 

överklagande av Kammarkollegiet har Högsta domstolen beslutat att inte meddela 

prövningstillstånd. 

 

I avgörande 2013-06-24, mål M 10242-12, angående tillstånd till bl.a. ombyggnad 

och ökad utbyggnadsvattenföring vid Långgölsmåla kraftverk har Mark- och 

miljööverdomstolen, efter överklagande av Kammarkollegiet och länsstyrelsen, åter 

tydliggjort de principer som fastslagits i målet rörande Edensforsens kraftverk. 

 

E.ON Vattenkraft får mot denna bakgrund framhålla att ansökt verksamhet inte 

medför någon ändrad förutsättning för fiskvandring jämfört med vad som redan 

medgivits enligt gällande tillstånd och det finns således inte möjlighet att pröva 

denna fråga inom ramen för nu aktuell prövning. Detta får, om det bedöms motive-

rat, istället hanteras av myndigheterna i härför särskilt föreskriven ordning. Bolaget 

finner i detta sammanhang även skäl att framhålla att den harr och öring som finns i 

magasinen i huvudsak bygger på kompensationsutsättningar. 

 

Bolagets ansökan omfattar inte heller någon ändring av den korttidsreglering som 

enligt gällande tillstånd får bedrivas i Umeälven och någon ändring av tillstånds-

givna dämnings- och sänkningsgränser kommer inte att ske. Frågor kopplade till 

regleringen ligger således utanför vad som nu är föremål för prövning. Vidare kan 

förhållanden vid andra anläggningar än de nu aktuella inte hanteras inom ramen för 

ifrågavarande prövning. 

 

Vad gäller Kammarkollegiets m.fl. myndigheters uppfattning rörande vattenhushåll-

ning låter denna sig inte enkelt förstås. E.ON Vattenkraft får av denna anledning 

framhålla att med vattenhushållning avses åtgärder som syftar till ett bättre tillgo-

dogörande av vattnet än vad som kan åstadkommas vid naturlig framrinning. Detta 

innefattar dels inverkan på vattenståndet genom höjning eller sänkning av vattnet 

(reglering), dels innehållande av vattnet (magasinering). De nu ansökta åtgärderna 

innefattar inte någon ändring av gällande vattenhushållningsbestämmelser och 

myndigheternas påståenden saknar grund. 

 

Det av Havs- och vattenmyndigheten åberopade avgörandet av Mark- och 

miljööverdomstolen 2013-03-27, mål nr M 2227-12, saknar relevans för det nu 
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aktuella målet då prövningen avsåg en äldre anläggning som inte tidigare tillstånds-

prövats. 

 

Beträffande det andra åberopade avgörandet av Östersunds tingsrätt, mark- och 

miljödomstolen, mål nr M 1225-07, föranleder detta ingen ytterligare kommentar 

från bolagets sida än att det inte föreskrivits villkor om vare sig fiskväg eller mini-

mitappning i domen men att krav ställts på viss utredning med anledning av den 

ansökta ändrade regleringen. 

 

Utöver vad som redan anförts till stöd för ovan redovisad inställning får E.ON 

Vattenkraft framhålla ett aktuellt avgörande av Östersunds tingsrätt, mark- och 

miljödomstolen från 2014-05-07, mål M 2262-13, rörande effektivisering av Ram-

sele kraftverk. Även i detta mål yrkade Kammarkollegiet m.fl. myndigheter att 

ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen skulle kompletteras för att omfatta 

redan tillståndsgiven verksamhet och befintliga anläggningar. Efter att i särskilt 

beslut under handläggningen ha avslagit myndigheternas kompletteringsyrkanden 

meddelade domstolen tillstånd i enlighet med ansökan samt framhöll de principer 

som fastslagits av Miljööverdomstolen i målet M 6061-09 angående Edensforsens 

kraftverk. Efter överklagande av Kammarkollegiet har Mark- och miljööverdom-

stolen 2014-08-28, mål M 4971-14, beslutat att inte meddela prövningstillstånd och 

domen har sedermera vunnit laga kraft. 

 

E.ON Vattenkraft bedömer därmed att det inte kan anses motiverat med någon 

komplettering i ovan angivna avseenden. 

Kvalitetskrav för vatten 

E.ON Vattenkraft konstaterar inledningsvis att det i flera yttranden påstås att 

ansökta åtgärder i olika avseenden skulle innebära en försämring jämfört med nuva-

rande förhållanden. Någon redogörelse för vari försämringen anses bestå lämnas 

dock inte. Påståenden av detta slag bör domstolen helt bortse ifrån. 

 

Med anledning av vad som anförs rörande kvalitetskrav för ytvatten får bolaget 

påpeka att aktuella vattenförekomster i Umeälven bedömts ha måttlig ekologisk 

potential då vattenförekomsterna klassats som kraftigt modifierade vatten. Kvali-

tets-kraven har angivits vara s.k. god ekologisk potential. För de aktuella vattenföre-

komsterna har vattenmyndigheten beslutat om ett generellt undantag från kvalitets-

kraven i form av en tidsfrist till år 2021 p.g.a. flödes- och kontinuitetsförändringar 

samt morfologiska förändringar. Vattenmyndigheten har även konstaterat att det är 

ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle 

behövas för att nå kvalitetskraven till år 2015. Vidare har vattenmyndigheten 

konsta-terat att det krävs ytterligare utredning för att avgöra vilka åtgärder som 

krävs för att skapa hydromorfologiska förutsättningar för att nå kvalitetskraven. 

 

E.ON Vattenkraft vill framhålla att det inte fastslagits eller definierats vad som ska 

anses utgöra god ekologisk potential och därmed är det oklart vad detta innebär för 

de aktuella vattenförekomsterna. Vattenmyndigheten har inte heller fastställt något 
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åtgärdsprogram som redovisar de åtgärder som kan behövas för att eftersträva 

kvalitetskravet i de aktuella vattenförekomsterna. 

 

Någon skyldighet för bolaget att definiera vad kvalitetskravet innebär och att 

utreda de åtgärder som kan behövas för att eftersträva detta finns inte enligt 

gällande bestämmelser. 

 

E.ON Vattenkraft har dock på sedvanligt vis redovisat de ansökta åtgärdernas 

hydromorfologiska verkningar och de åtgärder som föreslagits för att motverka 

negativa sådana i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 

 

I detta avseende kan konstateras att ansökta åtgärder inte innebär någon ändrad 

kontinuitet i aktuella vattenförekomster jämfört med rådande tillståndsgivna 

förhållanden. Åtgärderna ändrar inte heller tillståndsgiven reglering och leder 

därmed inte till någon försämring av statusen i aktuella vattenförekomster. 

 

Bolaget får åter även framhålla att ansökta åtgärder varken hindrar eller försvårar 

möjligheterna till vidtagande av de framtida åtgärder som vattenmyndigheten kan 

komma fram till behövs för att eftersträva fastställda kvalitetskrav. 

 

Vad gäller tillämpningen av kvalitetskraven för vatten, vilka vid implementeringen i 

Sverige av Ramvattendirektivet (2000/60/EG) benämnts miljökvalitetsnormer trots 

att de i direktivet benämnes miljökvalitetsmål, kan konstateras att det i regeringens 

proposition 2009/10:184 om åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitets-

normer (s. 35) bl.a. uttalas att normernas funktion är att reglera tillståndet i miljön 

och inte att reglera prövningar av enskilda verksamheter och åtgärder. En miljökva-

litetsnorm är ett regelkomplex som på olika sätt ska omsättas i krav på myndigheter 

som ansvarar för att normerna följs. Vidare anges (s. 38) att åtgärdsprogrammen 

ska ange de närmare styrmedel som behövs för att uppfylla normerna samt att 

myndigheter inom sina ansvarsområden ska vidta de åtgärder som behövs enligt ett 

fastställt åtgärdsprogram. 

 

Vid den individuella prövningen av verksamheter och åtgärder uttalas i propo-

sitionen (s. 45) bl.a. att verksamhetsutövare och de som vidtar åtgärder är skyldiga 

att visa att de förpliktelser som följer av 2 kap. miljöbalken följs och att det i 2 kap. 

7 § miljöbalken finns en bestämmelse om rimlighetsavvägningar som innebär att 

krav på en verksamhet eller en åtgärd ska gälla i den utsträckning det inte anses 

orimligt att uppfylla dem. Vidare uttalas att det för att följa målsättningsnormer och 

andra miljökvalitetsnormer som inte är gränsvärdesnormer räcker det med att kunna 

tillämpa de grundläggande hänsynskraven i 2 kap. miljöbalken. 

När det vid tillståndsprövning gäller frågan om påverkan på en kvalitetsnorm som 

avser ekologisk status är inte avsikten att övervältra den utredningsbörda som ålig-

ger vattenmyndigheten på sökanden och i ovan nämnda proposition (s. 46) anges 

mycket tydligt att det är myndigheterna som har överblicken över de åtgärder som 

behöver vidtas för att följa en miljökvalitetsnorm och att det är myndigheterna som 

föreslår och fastställer åtgärdsprogram. Vidare konstateras att det därför är ofrån-
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komligt att myndigheterna har bördan att visa behovet av längre gående krav än 

vad som följer av en normal rimlighetsavvägning samt att om det saknas ett 

åtgärdsprogram är det också myndigheterna, trots bevisbörderegeln i 2 kap. 1 § 

miljöbalken, som i det enskilda fallet ska kunna visa att behovet finns. Orsaken 

anges  

i propositionen (s. 46, 2 st. sista meningen) vara att den enskilde verksamhetsutöva-

ren, som ska visa att verksamheten uppfyller förpliktelserna i 2 kap. miljöbalken, 

normalt inte kan förväntas ha det bredare perspektiv som åtgärdsprogrammen ska 

ha. 

 

I vattenmyndighetens pågående arbete med revidering av miljökvalitetsnormen för 

aktuella vattenförekomster föreslås att kvalitetskravet oförändrat ska vara god 

ekologisk potential men att undantaget i form av en tidsfrist förlängs till år 2027. 

Vattenmyndigheten har i motiveringen till förslaget konstaterat att det för att uppnå 

miljökvalitetsnormen krävs att åtgärder genomförs i enlighet med en detaljerad 

åtgärdsplan som ska fastställas senast år 2018. Vidare fastslår myndigheten att 

utformning, eventuell tillståndsprövning samt genomförande av åtgärder i enlighet 

med denna åtgärdsplan bedöms vara tekniskt omöjlig att genomföra före år 2021. 

 

Slutligen får bolaget åter framhålla att ansökta åtgärder varken innebär ändrad 

kontinuitet eller någon ändring av tillståndsgiven reglering. Därmed sker inte heller 

någon försämring av nuvarande status i aktuella vattenförekomster. 

 

Med anledning av vad länsstyrelsen påstår beträffande miljökvalitetsnormer för 

vatten finner E.ON Vattenkraft skäl att på nytt erinra om att det enligt 6 kap. 1 § 

förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön bl.a. fastslås 

att vattenmyndigheten ska fastställa ett åtgärdsprogram som ska ange de åtgärder 

som behöver vidtas för att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppfyllas. I 6 kap. 6 § 

fastslås vidare att åtgärdsprogramet ska innehålla en bedömning av såväl de 

ekonomiska som de miljömässiga konsekvenserna av åtgärderna varvid kostnader 

och nytta ska kvantifieras. 

 

Att länsstyrelsen, innan vattenmyndigheten ens fastställt vilka åtgärder som behöver 

vidtas, hävdar att ansökta åtgärder försvårar möjligheten att nå miljökvalitetsnor-

men och uttalar vad som är rimligt beträffande olika åtgärder för att nå miljökvali-

tetsnormen finner bolaget saknar saklig grund. 

 

Ansökt verksamhet innebär inte att de framtida åtgärder, som vattenmyndigheten 

kan komma fram till behövs för att uppnå miljökvalitetsnormen, vare sig hindras 

eller försvåras. Hanteringen av dessa åtgärder får dock ske i härför särskilt 

föreskriven ordning. Detta bör då ske med beaktande av såväl lagakraftvunna 

tillstånd som Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens strategi för 

åtgärder i vattenkraften. 

 

Vid aktuell prövning av ansökta åtgärder ska behovet av skyddsåtgärder och försik-

tighetsmått bedömas mot bakgrund av den inverkan som ansökta åtgärder faktiskt 
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medför. Vid bedömningen av vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som är 

rimliga ska nyttan jämföras med kostnaderna för sådana åtgärder. 

 

Ansökta åtgärder ändrar inte på något sätt redan tillståndsgivna förhållanden beträf-

fande fiskvandring. Då ansökta åtgärder inte medför någon påverkan i detta 

avseende motiverar åtgärderna således inte anordnande av fiskvägar och yrkande 

om detta bestrids. 

Minimitappning 

Som fastslagits i det ovan nämnda målet rörande Edensforsens kraftverk kan enligt 

gällande bestämmelser föreskrivande av skyddsåtgärder bara hänföras till den till-

kommande påverkan som ansökta åtgärder medför. 

 

E.ON Vattenkraft får av denna anledning framhålla att gällande tillstånd medger rätt 

till nolltappning. I dagsläget förekommer inte någon spilltappning vid kraftverken 

under i genomsnitt 344, 330 respektive 343 dagar per år. Vid Bålforsens och 

Betsele kraftverk är spillfårorna mycket korta och botten i dessa utgörs av berghäl-

lar med viss förekomst av större stenblock. Vid Hällforsens kraftverk ansluter 

nedströmsvattenytan till anläggningens huvudutskov. Skillnaden efter att åtgärderna 

utförts blir att det inte förekommer någon spilltappning under i genomsnitt 357, 357 

respektive 353 dagar per år. 

 

Bolaget har därmed bedömt att ansökta åtgärder endast kommer att medföra en 

obetydlig påverkan på spillfårorna jämfört med rådande förhållanden varför någon 

minimitappning inte kan anses motiverad. 

 

E.ON Vattenkraft finner i detta sammanhang även skäl att påpeka att meddelande 

av villkor till skydd för fiskeintresset förutsätter att verksamheten kan antas skada 

fisket. Bolaget står fast vid bedömningen att det, bortsett från viss tillfällig grumling 

under arbetstiden, inte uppstår någon annan påverkan i detta avseende än vad som 

redan medgivits enligt gällande tillstånd. 

Vattenhastighet, erosion samt isförhållanden 

Vad gäller vattenhastighet har i ansökan redovisats att denna ökar något vid full 

körning i de utbyggda kraftverken, men att hastigheten trots detta generellt sett 

kommer att vara så låg att någon erosion inte uppkommer. Även om vattenhastig-

heten lokalt kan innebära en teoretiskt ökad risk för erosion är redovisade hastig-

heter beräknade medelhastigheter. Detta innebär att hastigheten utefter stränderna 

generellt sett är lägre och därmed har påverkan bedömts som obetydlig. Till följd av 

regelbundet återkommande naturliga högflöden i älven kan vidare antas att det skett 

en anpassning av stränderna till de betydligt högre vattenhastigheter som då före-

kommer. 

 

Mot bakgrund av att vattenhastigheten bedömts ha en obetydlig påverkan i 

erosionshänseende och inte medföra någon påverkan på miljön i övrigt har bolaget 

inte funnit skäl att föreslå någon skyddsåtgärd. 
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Beträffande isförhållanden får bolaget inledningsvis framhålla att det sker en 

samverkan kring isläggning i Umeälven eftersom det med hänsyn till kraftverks-

driften är angeläget dels att isläggning sker, dels att det därefter inte sker någon 

uppbrytning av isen. Efter utbyggnaden underlättas denna samverkan när flask-

halsen vid de ifrågavarande kraftverken försvinner. 

 

Vid full körning efter genomförd utbyggnad bedöms den något ökade vattenhastig-

heten på några få ställen kunna leda till försvårad isläggning. Dessa platser har 

redovisats i miljökonsekvensbeskrivningen och det är sådana trängre sektioner där 

isförhållandena redan idag måste betraktas som osäkra. Vintertid då förhållandena 

är gynnsamma nyttjas dock möjligheten till nolltappning i älven under viss tid för 

att låta isen lägga sig. Efter att detta skett bedömer bolaget att det inte sker någon 

inverkan på isförhållandena av en något högre vattenhastighet eftersom isen ges 

möjlighet att växa till under de tider då rätten till nolltappning nyttjas. 

 

Som redogjorts för i miljökonsekvensbeskrivningen bedöms någon inverkan på 

rennäringen inte uppkomma och befintlig skoterled korsar älven uppströms de 

områden där vattenhastigheten ökar något vid full körning. Några rimliga åtgärder 

för att minska vattenhastigheten vid de områden där denna ökar något under full 

körning finns inte enligt bolagets bedömning. Vad som dock kan övervägas, om det 

anses lämpligt, är att anordna skyltar med information om strömt vatten. 

Naturmiljö 

Vid upprättande av den till ansökan bifogade miljökonsekvensbeskrivningen har på 

sedvanligt vis genomförts en noggrann genomgång av skyddad och känslig natur-

miljö inom aktuella områden. Utifrån denna genomgång har kunnat konstateras att 

ansökta åtgärder inte påverkar någon skyddad eller känslig naturmiljö. I detta 

sammanhang får åter framhållas att åtgärderna kommer att utföras vid befintliga 

anläggningar och inom områden som redan tagits i anspråk för dessa. 

Friluftsliv 

I ansökan har redovisats vilket område som kommer att utgöra arbetsområde vid 

Hällforsens kraftverk. Inom detta kommer tillgängligheten av förklarliga skäl 

begränsas under byggskedet. Under byggskedet kommer det dock fortsatt finnas 

möjlighet att passera väster om kraftverket även om transporter till och från 

arbetsområdet, vilka måste ske från höger strand, temporärt kan komma att 

begränsa framkomligheten. Utanför arbetsområdet förutses inte någon påverkan på 

tillgängligheten. 

 

Några åtgärder för att förbättra tillgängligheten kring kraftverket efter att åtgärderna 

utförts kommer inte att genomföras. Det råder idag tillträdesförbud till kraftverks-

området med anledning av de säkerhetsmässiga aspekter som gör sig gällande vid 

anläggningar av detta slag. 
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Förhållanden under arbetstiden 

De åtgärder som kommer att utföras och hur detta kommer att ske framgår huvud-

sakligen av de tekniska beskrivningarna med tillhörande ritningar som bifogats 

ansökan. I dessa beskrivs även tillfälliga åtgärder under byggskedet såsom anord-

nande av etableringsytor, tillfälliga vägar och fångdammar. Bedömd inverkan av 

såväl permanenta som tillfälliga åtgärder har redovisats i miljökonsekvensbeskriv-

ningen. När det gäller tillfälliga vägar inom arbetsområdena får bolaget upplysa om 

att dessa kommer att såväl anordnas som tas bort i torrhet och någon påverkan 

bedöms därför inte uppkomma. 

 

Vad gäller arbetstid så beräknas arbeten pågå på plats vid respektive kraftverk under 

ca 2,5 år vilket i sammanhanget inte kan anses som någon anmärkningsvärt lång tid. 

Det är således under denna tidsrymd buller tidvis kommer att förekomma vid Häll-

forsen och som skönhetstappningen inte kan framsläppas. 

 

E.ON Vattenkraft får på förekommen anledning förtydliga att bolaget åtagit sig att 

se till att Naturvårdsverkets riktvärden avseende byggbuller innehålls under 

byggskedet vid Hällforsen.  

 

Angående skönhetstappningen är denna föreskriven under perioden 1 juni till 15 

september för att det ska se trevligt ut. Någon tappning under byggskedet låter sig 

inte ske eftersom arbetsområdet bakom fångdammarna då skulle vattenfyllas. 

Inverkan på det intresse för vilket tappningen sker är dock övergående och någon 

åtgärd för att minska denna bedömer bolaget inte finns. Efter att åtgärderna utförts 

kommer skönhetstappningen snarast möjligt återupptas i enlighet med gällande 

föreskrift och någon bestående påverkan uppkommer inte. 

 

Beträffande vattenskyddsområdet för grundvattentäkt vid Gammplatsen har E.ON 

Vattenkraft redovisat vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som kommer att 

vidtas. Med vidtagande av dessa åtgärder har bedömts att någon påverkan inte 

uppkommer. 

 

Vad gäller redovisad användning av uppkommande massor inom projektet fyller all 

sådan ett faktiskt behov och medför att behovet av material från täkter minskas. 

Angående placering av massor får bolaget framhålla att detta med nödvändighet 

avgörs utifrån såväl tekniska som dammsäkerhetsmässiga aspekter. 

 

Om det blir aktuellt att använda kran eller annan utrustning vid Hällforsens kraft-

verk som kan komma att utgöra flyghinder för helikopterflygplatsen kommer detta 

att hanteras i särskild ordning enligt bestämmelser i luftfartsförordningen 

(2010:770) och enligt föreskrifter meddelade av Transportstyrelsen. Enligt bolagets 

uppfattning kan det därmed inte anses motiverat med någon sådan redovisning nu. 

Dammsäkerhet 

Vad gäller dammsäkerhet får E.ON Vattenkraft framhålla att anläggningarna efter 

att åtgärderna utförts fortsatt kommer att uppfylla gällande riktlinjer avseende 
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dammsäkerhet. Dimensionerande flöden kommer även fortsättningsvis att kunna 

avbördas med en bibehållen hög dammsäkerhet. 

Bästa möjliga teknik 

Vad gäller bästa möjliga teknik beträffande ansökta åtgärder får E.ON Vattenkraft 

framhålla att de valda turbinlösningarna med hänsyn till de platsspecifika förutsätt-

ningarna utgör bästa möjliga teknik. De aggregat som kommer att installeras är 

vidare av modern konstruktion med hög verkningsgrad, vilket möjliggör så effektiv 

produktion av förnybar energi som möjligt. Även detta utgör tillämpning av bästa 

möjliga teknik. Övriga åtgärder kommer att utföras med väl etablerad teknik samt 

vedertagna metoder och någon bättre teknik i detta avseende bedömer bolaget inte 

finns. 

 

Angående länsstyrelsens påpekande om bästa möjliga teknik får E.ON Vattenkraft 

upplysa om att de nya aggregaten kommer att förses med oljefria löphjul. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Med anledning av vad myndigheterna anför beträffande åtgärder till förmån för 

fiskeintresset får E.ON Vattenkraft framhålla att dessa önskemål måste ses mot 

bakgrund av myndigheternas inställning avseende prövningens omfattning. 

 

E.ON Vattenkraft får i detta sammanhang framhålla att meddelande av villkor till 

skydd för fiskeintresset förutsätter att verksamheten kan antas skada fisket. Bolaget 

står fast vid bedömningen att det inte uppstår någon annan påverkan i detta 

avseende än vad som redan medgivits enligt gällande tillstånd. 

 

Fiskvandring förbi befintliga tillståndsgivna kraftverksdammar är inte möjligt idag. 

Ansökta åtgärder medför inte någon ändring i detta avseende. Som redogjorts för i 

tidigare yttrande 2013-08-07 har Miljööverdomstolen i målet rörande Edensforsens 

kraftverk fastslagit att föreskrivande av skyddsåtgärder bara kan hänföras till den 

tillkommande påverkan som ansökta åtgärder medför och att det är omöjligt att 

föreskriva skyddsåtgärder som inskränker bolaget rätt enligt gällande tillstånd. Om 

myndigheterna bedömer det vara motiverat med åtgärder som möjliggör fiskvand-

ring får detta istället hanteras i härför särskilt föreskriven ordning. 

 

Med anledning av vad Havs- och vattenmyndigheten anför rörande Lycksabäcken 

och Tannbäcken får E.ON vattenkraft åter understryka att lek- och uppväxtområden 

i dessa biflöden överhuvudtaget inte berörs av ansökta åtgärder.  

 

Som fastslagits i det ovan nämnda målet rörande Edensforsens kraftverk kan enligt 

gällande bestämmelser föreskrivande av skyddsåtgärder bara hänföras till den till-

kommande påverkan som ansökta åtgärder medför. E.ON Vattenkraft får av denna 

anledning åter framhålla att det i dagsläget inte förekommer någon spilltappning vid 

kraftverken under i genomsnitt 344, 330 respektive 343 dagar per år. Skillnaden 

efter att åtgärderna utförts blir att det inte förekommer någon spilltappning under i 

genomsnitt 357, 357 respektive 353 dagar per år. Bolaget vidhåller därmed bedöm-
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ningen att ansökta åtgärder endast medför en obetydlig påverkan och att någon 

minimitappning inte kan anses motiverad. 

 

Föreskriven skönhetstappning vid Hällforsen avses kvarstå oförändrad och spill-

tappning i samband med högflödessituationer kommer att ske även efter att utbygg-

naden genomförts. Den renspolning som Havs- och vattenmyndigheten tar upp 

kommer således att äga rum även i framtiden. 

 

Vad gäller befarad grumling under arbetstiden får E.ON Vattenkraft framhålla att 

det i ansökan redovisats att fångdammar kommer att uppföras för att kunna utföra 

arbetena huvudsakligen i torrhet. Detta utgör den viktigaste skyddsåtgärden för att 

minska grumling under arbetstiden. I samband med uppförande och borttagande av 

dessa fångdammar kommer viss grumling med nödvändighet att uppkomma. 

Konsekvenserna bedöms dock som mycket begränsade och av övergående natur. 

Som försiktighetsåtgärd har bolaget åtagit sig att i samråd med tillsynsmyndigheten 

upprätta ett kontrollprogram avseende grumling. Med anledning av den tillfälliga 

grumling som kan förväntas har bolaget även lämnat förslag på en fiskeavgift. 

Någon erinran mot denna avgift har inte framförts av myndigheterna. 

Tidsbegränsat tillstånd 

Med anledning av vad länsstyrelsen anför rörande tidsbegränsning av det blivande 

tillståndet får E.ON Vattenkraft framhålla att det helt saknas skäl för en sådan 

begränsning. Förändringar av tillstånd bör vid behov istället åstadkommas genom 

de bestämmelser som finns för detta ändamål. 

Övrigt 

Vad gäller kommunens synpunkter rörande skoterleden och isförhållanden får E.ON 

Vattenkraft åter framhålla att någon inverkan på isförhållandena efter att isläggning 

skett bedöms inte uppkomma. Utefter stränderna är vattenhastigheten dessutom 

generellt sett lägre varför det är osannolikt att skoterleden påverkas. E.ON Vatten-

kraft åtar sig dock att i samråd med kommunen undersöka istjockleken under en 

femårsperiod där skoterleden passerar landsvägsbron för att verifiera att skotertrafik 

kan ske på ett säkert sätt. 

 

Med anledning av vad kommunen anför rörande åtgärder inom vattenskyddsområ-

det får E.ON Vattenkraft påpeka att dessa åtgärder omfattas av bolagets ansökan. 

Detta utgör därmed inte en separat fråga utan ska hanteras inom ramen för den nu 

aktuella prövningen. 

 

Vad gäller tillfälligt avsteg från den tappning som ur trevnadssynpunkt för Lycksele 

stad sker vid Hällforsens kraftverk är inverkan begränsad till byggskedet vid 

anläggningen. För denna temporära inverkan medger E.ON Vattenkraft att till 

kommunen utge ett skäligt uppskattat belopp om 50 000 kr, vilket lämpligen kan 

användas för främjande av friluftslivets intressen. 
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Angående kontrollprogram har E.ON Vattenkraft åtagit sig att upprätta ett sådant 

avseende grumling. Bolaget åtar sig att låta kontrollprogrammet även omfatta 

byggbuller vid Hällforsens kraftverk där E.ON Vattenkraft åtagit sig att följa Natur-

vårdsverkets riktvärden för byggbuller. Vidare avser E.ON Vattenkraft att låta 

kontrollprogrammet omfatta fångdammarnas funktion, att ytor för tankning och 

uppställning/förvaring av drivmedel samt kemiska produkter har avsett skydd mot 

föroreningsspridning vid eventuellt läckage och att saneringsutrustning finns till-

gängligt. 

 

Beträffande uppläggningen av massor har E.ON Vattenkraft åtagit sig att doku-

mentera nuvarande förhållanden innan uppläggningen påbörjas, vilket avses ske 

med både foto och en beskrivning av förhållandena, samt att återställa upplagsplat-

sen i ursprungligt skick. Något skäl att ta in dessa frågor i ett kontrollprogram anser 

bolaget inte föreligger. 

 

Som E.ON Vattenkraft tydligt redogjort för förutses överhuvudtaget inte någon 

inverkan på rennäringen och all anledning saknas därmed att ha ett kontrollprogram 

i detta avseende. 

 

Vad gäller kommunens yrkande om kontroll av istjockleken får E.ON Vattenkraft 

erinra om att någon inverkan på isförhållandena efter att isläggning skett inte 

bedöms uppkomma. E.ON Vattenkraft åtar sig dock att undersöka istjockleken även 

vid den passage över älven som brukar ordnas vintertid strax uppströms 

landsvägsbron. Även denna kontroll avses pågå under fem år och i samråd med 

kommunen. 

 

Beträffande framkomlighet för det rörliga friluftslivet under byggskedet vid Häll-

forsens kraftverk får bolaget på nytt framhålla att det fortsatt kommer finnas 

möjlighet att passera väster om kraftverket. Av säkerhetsskäl kommer tillgänglig-

heten inom själva arbetsområdet dock att begränsas under byggskedet. 

 

Vad gäller återställning efter byggskedet har E.ON Vattenkraft i såväl ansökan som 

i tidigare yttranden redogjort för hur detta kommer att ske. Att redan gjorda åtagan-

den om återställning meddelas som villkor har E.ON Vattenkraft inte något att 

invända mot. 

 

Det av myndigheterna omnämnda samverkansprojekt som E.ON Vattenkraft deltar i 

har ingen koppling till vare sig ansökta åtgärder eller ifrågavarande tillståndspröv-

ning. 

 

När det gäller kompensation avseende fisket har E.ON Vattenkraft med anledning 

av den temporära grumling som kan förväntas under byggskedet föreslagit en 

fiskeavgift. Denna avgift kan lämpligen användas till utsättning av fisk i enlighet 

med vad kommunen anför. I övrigt vidhåller bolaget sin tidigare redovisade inställ-

ning att det inte uppstår någon annan påverkan på fisket än vad som redan medgi-

vits enligt gällande tillstånd. 
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Även beträffande frågan om skyddsföreskrifterna för Lycksele vattentäkt vidhåller 

E.ON Vattenkraft sin tidigare redovisade inställning att detta är frågor som omfattas 

av ansökan och därmed ska hanteras inom ramen för den nu aktuella prövningen. 

Risken för påverkan på vattentäkten minimeras genom de skyddsåtgärder och för-

siktighetsmått som E.ON Vattenkraft åtagit sig att vidta och frågan om kontroll har 

behandlats ovan i detta yttrande. 

 

Vad Umgransele fiskevårdsområdesförening anför föranleder inte någon ytterligare 

kommentar från bolaget än att tillståndsgiven reglering nu inte är föremål för pröv-

ning. 

 

Avslutningsvis konstaterar E.ON Vattenkraft att såväl länsstyrelsen som kommu-

nen, trots framförda synpunkter, är positivt inställda till ansökta åtgärder som inne-

bär att naturresursen vatten i en redan utbyggd och påverkad älv nyttjas på ett mer 

effektivt sätt för ökad produktion av förnybar utsläppsfri energi. 

 

DOMSKÄL 

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Mark- och miljödomstolen, som noterar att miljökonsekvensbeskrivningen i 

förevarande fall ska redovisa konsekvenserna av den nu ansökta verksamheten, 

finner att miljökonsekvensbeskrivningen, med hänsyn till verksamhetens art och 

omfattning, får anses uppfylla de krav som gäller enligt 6 kap. miljöbalken. Den kan 

därför ligga till grund för prövningen och ska därför godkännas. 

Samhällsekonomisk tillåtlighet 

Mark- och miljödomstolen finner att vattenföretagens fördelar från allmän och 

enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av dem. 

Förutsättningarna enligt 11 kap. 6 § miljöbalken är uppfyllda och verksamheterna är 

tillåtliga. 

Miljökvalitetsnormerna 

Berörda vattenförekomster har av Vattendelegationen för Bottenviken bedömts som 

kraftigt modifierade och har getts miljökvalitetsnormen god ekologisk potential. 

Tiden för att uppnå detta har satts till år 2021. Tidsfristen kan komma att förlängas 
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till år 2027 enligt vad som framgår av vattenmyndighetens pågående revide-

ringsarbete. 

 

Inom kort kommer Havs- och vattenmyndigheten att presentera riktlinjer för vad 

som är god ekologisk potential. Vidare finns förslag i det nya åtgärdsprogrammet att 

länsstyrelserna ska ta fram avrinningsområdesvisa åtgärdsplaner till år 2018. 

 

Mark- och miljödomstolens bedömning är att de nu planerade utbyggnaderna av 

vattenkraftverken inte försämrar eller försvårar möjligheterna att uppnå miljökvali-

tetsnormerna, eftersom det inte sker några förändringar av vattenregleringarna vad 

gäller dämnings- och sänkningsgränserna och att vattenmängden som passerar 

kraftverken kommer att vara oförändrad. Den skillnad som uppkommer vad gäller 

antalet dagar som torrfårorna är torra anser domstolen är försumbar. Förutsättningar 

kommer att finnas till en minskad variation av vattenstånden efter utbyggnaderna 

eftersom utbyggnadsvattenföringen blir lika de kraftverken som ligger uppströms 

och nedströms dessa tre kraftverk. 

 

För att uppnå förbättringar av förutsättningarna för att uppfylla miljökvalitets-

normerna anser domstolen, i likhet med myndigheterna, att frågorna om konnekti-

vitet och strömbilden i vattensystemen behöver beaktas och att det inryms i en 

prövning av utbyggnader av vattenkraften. 

Tillåtligheten 

Då verksamheten vid de tre kraftverken inte strider mot någon av miljöbalkens 

tillåtlighetsregler ska tillstånd meddelas i enlighet med ansökan. Domstolen finner 

inte skäl att tidsbegränsa tillståndet. 

Allmänt villkor 

För verksamheten bör föreskrivas ett s.k. allmänt villkor. 
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Fiskvägar 

Enligt 11 kap. 8 § miljöbalken är den som vill bedriva vattenverksamhet som kan 

skada fisket skyldig att utan ersättning vidta och för framtiden underhålla behövliga 

anordningar för fiskens framkomst och släppa fram vatten för ändamålet. En bef-

rielse från detta kan ges om nyttan inte skäligen kan anses motsvara den kostnad 

som verksamhetsutövaren därigenom skulle förorsakas. Mark- och miljödomstolen 

anser att de ansökta vattenverksamheterna medför en sådan skyldighet. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i 

Västerbotten län och Lycksele kommun har i sina yttranden framfört yrkanden om 

fiskvägar. För Hällforsens kraftverk har Havs- och vattenmyndigheten yrkat om en 

fiskväg som en kompensation enligt 16 kap. 9 § miljöbalken. Den vattenmängd som 

myndigheten översiktligt bedömer vara ett tillräckligt vattenflöde i fiskvägen är 2 % 

av den ökade slukförmågan, således 2 % av 150 m
3
/s vilket är 3 m

3
/s. 

 

Hällforsens kraftverk har en fallhöjd på 8 m och förutsättningarna att ordna en  

passage för fisk och andra vattenlevande arter anser domstolen är goda. 

 

Det finns områden som utgör goda miljöer för laxfisk såsom harr och öring både 

uppströms och nedströms kraftverket. Enligt Havs- och vattenmyndigheten finns det 

allra viktigaste lokala reproduktionsområdet för bestånden av harr och öring i 

Lycksabäcken, som mynnar strax uppströms Hällforsens kraftverk. Det finns också 

ett värdefullt lek- och uppväxtområde i Tannbäcken som mynnar ut i Umeälven 

strax nedströms kraftverket. Magasinen uppströms och nedströms Hällforsens 

kraftverk utgör lämpliga övervintringsområden för harr och uppväxtmiljöer för 

större harr och öring. 

 

Den utbyggda vattenkraften vid Hällforsen är orsaken till klassificeringen kraftigt 

modifierad vattenförekomst. I rapporten ”Bedömning av ekologisk potential i 

utbyggda vatten i Norrland” som Roland Jansson vid Umeå universitet publicerade 

år 2008 framhålls bland annat ”att förbättra konnektiviteten, särskilt för vandrande 
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fisk, nämns särskilt i ramdirektivet för vatten som betydelsefullt för att höja den 

ekologiska potentialen i utbyggda vattendrag”. 

 

Mark-och miljödomstolen anser, i likhet med myndigheterna, att det finns skäl att 

föreskriva att en fiskväg vid Hällforsens kraftverk ska anordnas enligt lydelsen i 

villkor 3 i domslutet. 

 

Domstolen anser vidare att förutsättningarna för att anordna fiskvägar vid Bål-

forsens och Betsele kraftverk ska utredas och förelägger sökanden att utföra detta 

enligt utredningen U1 i domslutet. 

Minimitappning 

Yrkanden om minimitappning vid de tre vattenkraftverken har framförts av 

Länsstyrelsen i Västerbottens län och Umgranseles fiskevårdsområdesförening. 

Sökanden har motsatt sig detta och menar att nyttan av att spilla vatten inte står i 

relation till kostnaden och framhåller att gällande tillstånd medger rätt till 

nolltappning. 

 

Mark- och miljödomstolen gör bedömningen att den nu ansökta verksamheten 

medför en tillkommande utbyggnadsvattenföring med 150 m
3
/s som i detta mål 

tillståndsprövas. Föreligger särskilda behov till skyddsåtgärder eller åtgärder som 

förbättrar förhållandena för uppfyllelse av miljömål eller miljökvalitetsnormer blir 

detta kopplat till det nya tillståndet för den nu ansökta vattenverksamheten. 

 

Domstolen finner att den utbyggnad som planeras kommer att medföra en längre tid 

med nolltappning på dygnsbasis och att tappningen kommer att koncentreras till 

färre timmar och med ett ökat maxflöde. Domstolen delar sökandens bedömning att 

utbyggnaderna vid de tre vattenkraftverken rimligen inte medför några försämringar 

av möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status, utan siktet är 

på förbättringar av förhållandena så att målen kan nås i framtiden. Det är förhål-

landena i hela vattensystemet som är av intresse och inte specifikt bara torrfårorna. 
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Frågan om minimitappning har en naturlig koppling till eventuella fiskvägar förbi 

kraftverken och bör behandlas i ett sammanhang. 

 

Mark- och miljödomstolen finner att frågan om minimitappning vid de tre vatten-

kraftverken behöver utredas och förelägger sökanden att utreda detta enligt utred-

ning U2 i domslutet. 

Vattenreglering 

Umgransele fiskevårdsområdesförening har i yttranden och under huvudförhand-

lingen beskrivit de negativa effekterna för fisken under vårleken på grund av kort-

tidsregleringen. På grunda vatten läggs rommen och vid sänkning av vattenytan 

torkar och dör rommen innan de har hunnit kläckas.  

 

Även Länsstyrelen i Västerbotten yrkar att ett eventuellt tillstånd ska förenas med 

ett villkor som begränsar korttidsregleringen till förmån för den lekande fisken 

under våren. 

 

Mark- och miljödomstolen gör bedömningen att det är angeläget att utreda frågan 

om vilka möjligheter det finns för att förbättra förhållandena för fisken under den 

känsliga vårleksperioden genom att göra förändringar i vattenregleringen. 

Domstolen förelägger sökanden att utreda detta enligt utredningen U3 i domslutet. 

 

Domstolen har övervägt frågan om att införa en begränsning av förändringshastig-

heten av vattenstånden i vattenmagasinen. Med planerad utbyggnad kommer 

utbyggnadsvattenföringen att bli lika de upp- och nedströms liggande kraftverken, 

vilket ger förutsättningar för en minskad variation av vattenstånden, samtidigt som 

regleringen styrs av de gemensamma tappningsbehoven. Någon villkorsreglering av 

detta finner domstolen inte påkallad. 
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Isvägar 

Sökanden har godtagit Lycksele kommuns synpunkter avseende kontroll av 

istjocklekar för att säkerställa skotertrafik och nyttjande av älven under vinter-

perioden. I samråd med kommunen ska sökanden kontrollera detta under en 

femårsperiod. Mark- och miljödomstolen finner att en villkorsreglering bör ske 

enligt vad som framgår av domslutet. 

Buller 

Lycksele kommuns har yrkat att det som villkor föreskrivs följa naturvårdsverkets 

allmänna råd för buller från byggplatser. Sökanden har åtagit sig att göra detta. Då 

sökanden enligt det s.k. allmänna villkoret är bundet av sitt åtagande finner 

domstolen inte erforderligt att föreskriva något villkor i denna del.  

Lycksele kommuns vattentäkt 

Vattentäkten ligger vid Gammplatsen i Lycksele och ett vattenskyddsområde med 

skyddsföreskrifter finns upprättat. Bålforsens kraftverk ligger inom den tertiära 

skyddszonen och Betsele kraftverk ligger inom den sekundära skyddszonen.  

 

Sökanden har yrkat på medgivande av undantag för hantering av petroleum-

produkter och för schaktningsarbeten.  

 

Lycksele kommun har framfört vikten av att föreskrifterna följs och att sökanden 

beaktar de risker som finns och det föreskrivs villkor om försiktighetsåtgärder. 

 

Sökanden har i miljökonsekvensbeskrivningen och under huvudförhandlingen 

beskrivit vilka skyddsåtgärder de avser att vidta och att uppföljning av detta ska ske 

genom ett kontrollprogram. 

 

Mark- och miljödomstolen finner att dessa åtaganden är godtagbara och inryms i det 

allmänna villkoret och medger undantagen enligt sökandens yrkanden utan att 

reglera detta i ett särskilt villkor. 
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Återställning 

Sökanden har i ansökan beskrivit att arbetsplatserna kommer att återställas efter det 

att arbetena slutförts. Lycksele kommun har efterfrågat om särskilda återställ-

ningsarbeten kan vidtas som utvecklar natur- och kulturvärdena samt de sociala 

värdena vid Hällforsens kraftverk, något som sökanden inte finner angeläget. 

 

Mark- och miljödomstolen finner att ett villkor om återställningsarbetena kan 

föreskrivas som kompletterar sökandens åtagande med att återställningsarbetena ska 

ske vid varje arbetsplats i nära anslutning till att arbetena där är färdigställda. 

Arbetstid och oförutsedd skada 

Sökandens förslag på tio års arbetstid och anmälan om oförutsedd skada inom fem 

år efter arbetstidens utgång bedömer domstolen som godtagbart. 

Bygdeavgifter 

Ansökta åtgärder innebär utvidgning av vattenföretag för vilka tillstånd meddelats 

enligt äldre vattenlag (1918:523). I rättsfallet NJA 1994 s. 649 redogörs för hur 

bygdeavgift ska beräknas i mål där utvidgning sker av ett sedan tidigare tillstånds-

givet vattenföretag.  

 

Effektökningarna vid de tre kraftverken är inte så stor att de når upp till de 

effektvärden vid vilka kraftverkens installerade effekt övergår till toppeffekt. 

 

För Bålforsens kraftverk är effektutbyggnaden 42 000 kW och tillsammans med  

den sen tidigare installerade effekten 88 000 kW blir effekten efter utbyggnad 

130 000 kW. Medelvattenföringen är 217 m
3
/s och effekten efter utbyggnad blir vid 

medelvattenföringen 62 689 kW (217/450 x 130 000 kW). Effektvärdet vid vilket 

kraftverkets installerade effekt övergår till toppeffekt är 150 % x 62 689 kW = 

94 033 kW, vilket är större än effektutbyggnaden. Medelvattenföringen 217 m
3
/s är 

högre än den nominella utbyggnadsvattenföringen för den nya turbinen, vilken är 

150 m
3
/s. Därmed ska effektökningen som utvidgningen innebär i sin helhet och 
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utan reduktion för toppeffekt läggas till grund för beräkningen av antalet 

avgiftsenheter för bygdeavgiften. 

 

För Betsele kraftverk är effektutbyggnaden 12 000 kW och tillsammans med den 

sen tidigare installerade effekten 25 000 kW blir effekten efter utbyggnad 

37 000 kW. Medelvattenföringen är 217 m
3
/s och effekten efter utbyggnad blir vid 

medelvattenföringen 17 842 kW (217/450 x 37 000 kW). Effektvärdet vid vilket 

kraftverkets installerade effekt övergår till toppeffekt är 150 % x 17 842 kW = 

26 763 kW, vilket är större än effektutbyggnaden. Medelvattenföringen 217 m
3
/s är 

högre än den nominella utbyggnadsvattenföringen för den nya turbinen, vilken är 

150 m
3
/s. Därmed ska effektökningen som utvidgningen innebär i sin helhet och 

utan reduktion för toppeffekt läggas till grund för beräkningen av antalet 

avgiftsenheter för bygdeavgiften. 

 

För Hällforsens kraftverk är effektutbyggnaden 11 000 kW och tillsammans med 

den sen tidigare installerade effekten 22 000 kW blir effekten efter utbyggnad 

33 000 kW. Medelvattenföringen är 223 m
3
/s och effekten efter utbyggnad blir vid 

medelvattenföringen 16 353 kW (223/450 x 33 000 kW). Effektvärdet vid vilket 

kraftverkets installerade effekt övergår till toppeffekt är 150 % x 16 353 kW = 

24 529 kW, vilket är större än effektutbyggnaden. Medelvattenföringen 223 m
3
/s är 

högre än den nominella utbyggnadsvattenföringen för den nya turbinen, vilken är 

150 m
3
/s. Därmed ska effektökningen som utvidgningen innebär i sin helhet och 

utan reduktion för toppeffekt läggas till grund för beräkningen av antalet 

avgiftsenheter för bygdeavgiften. 

 

Avgifterna ska baseras på de ökade effektuttagen och således utgöras av 10 kW per 

avgiftsenhet. Antalet avgiftsenheter för Bålforsens kraftverk blir 4 200 (42 000/10), 

för Betsele kraftverk 1 200 (12 000/10) och för Hällforsens kraftverk 1 100 

(11 000/10). 
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Mark- och miljödomstolen anser, i likhet med sökanden, att verksamheten ska 

hänföras till avgiftsklass 1. 

Särskild fiskeavgift och kompensationsersättning 

Mark- och miljödomstolen bifaller sökandens förslag till särskild fiskeavgift i form 

av en engångssumma. Beloppet som sökanden erbjuder Lycksele kommun för 

utebliven skönhetstappning under utbyggnadstiden för Hällforsens kraftverk 

bedömer domstolen som skäligt och beloppet accepteras även av kommunen. 

Ersättning för vattenkraft 

Sökandens förslag till ersättningar till följd av ändrad utbyggnadsvattenföring har 

inte mötts av några invändningar från berörda fastighetsägare. Sökandens ersätt-

ningserbjudande är beräknat utifrån konsumentprisindex 1744 (basår 1949). Mark- 

och miljödomstolen ålägger sökanden att utge ersättning enligt sitt förslag. 

Ersättningsbeloppen framgår av domsbilaga 1. 

Ersättningsfri andel 

Sökanden har föreslagit att den ersättningsfria andelen enligt 31 kap. 22 och 23 §§ 

miljöbalken ska bestämmas till en tjugondel. Länsstyrelsen i Västerbottens län har 

yrkat att andelen ska bestämmas till en femtedel. Mark- och miljödomstolen finner 

med beaktande av utbyggnadens omfattning att andelen ska bestämmas till en 

tjugondel. 

Prövningsavgift 

Mark- och miljödomstolen finner skäl att ändra den ansökningsavgift på 1 200 000 

kronor som domstolen beslutade den 6 maj 2013. Genom den samordning som har 

skett i handläggningen av de tre målen och med en sammanhållen huvudförhandling 

och syn under dagarna 2 och 3 juni 2015 anser domstolen att avgiften skäligen ska 

nedsättas med 400 000 kronor och slutligen bestämmas till 800 000 kronor. 
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Rättegångskostnader 

E.ON Vattenfall har medgett yrkade ersättningar och domstolen finner beloppen 

skäliga. Ersättningar ska utges med vad som framgår av domslutet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 425) 

Överklagande senast den 11 december 2015. 

 

 

Nils-Gunnar Elisson  Henrik Bergström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

I domstolens avgörande har rådmannen Nils-Gunnar Elisson och tekniska rådet 

Henrik Bergström samt de särskilda ledamöterna Gunnar Nilsson och Bo 

Sundström deltagit. 
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR  

– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS 

Den som vill överklaga mark- och miljödomsto-
lens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen 
ska skickas eller lämnas till mark- och miljö-
domstolen. Överklagandet prövas av Mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.  

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns angi-
ven på sista sidan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. anslut-
ningsöverklagande) även om den vanliga tiden 
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska 
också i detta fall skickas eller lämnas till mark- 
och miljödomstolen och det måste ha kommit in 
till mark- och miljödomstolen inom en vecka 
från den i domen angivna sista dagen för överkla-
gande. Om det första överklagandet återkallas el-
ler förfaller kan inte heller anslutningsöverklagan-
det prövas.  

För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs 
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar pröv-
ningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det 
slut som mark- och miljödomstolen har kommit 
till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att 
bedöma riktigheten av det slut som mark- och 
miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att 
överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överkla-
gandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står mark- 
och miljödomstolens avgörande fast. Det är där-
för viktigt att det klart och tydligt framgår av 
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen 
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör 
meddelas.  

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av mark- 
och miljödomstolens namn samt datum för do-
men och målnummer, 

2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom 
som klaganden vill få till stånd,  

3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket 
avseende mark- och miljödomstolens domskäl en-
ligt klagandens mening är oriktiga,  

4. de omständigheter som åberopas till stöd för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt  

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas 
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram 
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till 
omständigheten eller beviset inte åberopats i 
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i Mark- och miljööverdomstolen. 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också 
komma att användas med er i högre instanser om 
någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och mil-
jödomstolen. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan av domen. 
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