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                   SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 
 

 

REMISSYTTRANDE 

2013-05-27 

  

 

Miljödepartementet 

103 33 Stockholm 
     

 

SOU 2012:89 – Delbetänkande från vattenverksamhetsutredningen 

avseende 4 kap. 6 § Miljöbalken 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har inte tillfrågats inom ramen för remissförfarandet av 

vattenverksamhetsutredningens rubricerade delbetänkande. Vi har emellertid i efterhand 

tagit del av delbetänkandet gällande 4 kap. 6 § miljöbalken och vill kort anföra följande och 

synpunkter och kommentarer. 

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker den förändring av 2 Kap. 6 § andra stycket 

miljöbalken (MB) som föreslås av utredningen. 

 

Förbundet anser vidare att undantagsregeln till 4 kap. 6 § MB bör preciseras beträffande 

”obetydlig miljöpåverkan” alternativt upphävas i sin nuvarande form. Frågan bör tas upp till 

fortsatt behandling och klargörande i utredningsarbetet. Utredningens konstaterande om den 

ringa energimängd som utvinns från vattenkraftsanläggningar i de lagskyddade vattendragen 

är i sammanhanget intressant och utgör ytterligare motiv för ett förstärkt skydd. En 

precisering eller ny lydelse av 4 kap. 6 § tredje stycke bör enbart öppna upp för regelrätta 

renoveringar och effektiviseringar av tillståndsgivna anläggningar och där åtgärden inte 

försämrar utan förbättrar vattenmiljön.          

 

Remissförfarande 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att Miljödepartementet har åsidosatt ett förväntat 

tillvägagångssätt, att efterhöra berörda parters uppfattning, vid remissförfarandet av aktuellt 

delbetänkande från vattenverksamhetsutredningen. Vårt förbund representerar många 

sakägare i vattenmål. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund är intresseorganisation för de som äger och förvaltar 

fiskevatten i landet. Förbundet ansluter 600 fiskevårdsområdesföreningar och även flera 

andra kategorier fiskerättsägare, totalt en bra bit över 100 000 fiskerättsägare. Fiskevattnet är 

landsbygdens och fastigheternas tredje resurs efter jord och skog. Kraftverksutbyggnaden i 

landets vattendrag och tillhörande sjöregleringar är tillsammans med flottledsrensning och 

försurningen de fysiska ingrepp som har haft och har störst negativ inverkan på våra 

medlemmars fiskevatten och fiskresurs. 
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Följaktligen anser vi att vårt förbund har mycket att tillföra i de frågeställningar som 

vattenverksamhetsutredningen har i uppdrag att behandla och att vi därmed är en högst 

relevant part i remissbehandling av de förslag som utredningen frambringar. Vi ser fram 

emot att ta del av kommande remisser på såväl del- som slutbetänkanden i utredningen.  

 
 

Med vänlig hälsning 

                     

 

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 

 

 

 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör 
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