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Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Adam Hörnedal

2018-09-17

Dnr KS 2018-593

Kommunstyrelsen

Remiss om förslag till riksintressen för vattenkraft,
yttrande till Energimyndigheten
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Yttrande enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande avges i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Ärende
Energimyndigheten har föreslagit att vattenförekomster kopplade till de 250
viktigaste vattenkraftverken ska pekas ut som riksintresse. I Linköpings
kommun är stora delar av Motala ströms avrinningsområde, inklusive Motala
ströms biflöden Stångån och Svartån, utpekade vattenförekomster och förslag
till riksintresseområden. Eftersom nya riksintressen kan komma att få stor
påverkan på kommunens utveckling anser Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att Linköpings kommun bör yttra sig i ärendet.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser i förslaget till yttrande till
Energimyndigheten att Linköpings kommun ska
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belysa att landets kraftproduktion är en angelägen fråga och att kommunen
delar att Motala ström är viktig för vattenkraften. Samt att vattenkraft och
elproduktion utan CO2-utsläpp är betydelsefullt för kommunen.
 framföra att riksintresset påverkar möjligheten till avvägning med andra
intressen som t.ex. ekologisk mångfald och fria vandringsvägar.
 uppmärksamma att det finns flera oklarheter kring kriterier och
värdebeskrivningar av föreslagna riksintresseområden.
 betona att det är olyckligt att ett statligt verk fattar beslut om nya
riksintresseområden samtidigt som riksintressesystemet ses över och
åtgärder för att minska utbredningen av riksintresseområden övervägs.
 avstyrka att Motala ströms avrinningsområde, där biflödena Stångån och
Svartån är inräknade, blir riksintresse för vattenkraftsproduktion.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Remiss om förslag till riksintressen för vattenkraft, yttrande till
Energimyndigheten, 2018-09-17
Yttrande
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Bakgrund
Energimyndigheten har föreslagit att vattenförekomster kopplade till de 250
viktigaste vattenkraftverken ska pekas ut som riksintresse. Förslaget täcker hela
Sverige och vissa delar berör Östergötland. I Linköpings kommun är stora ytor
av Motala ströms avrinningsområde, inklusive Motala ströms biflöden Stångån
och Svartån, utpekade vattenförekomster och förslag till riksintresseområden.
Vattenkraft har en viktig roll i energisystemet, samtidigt som
vattenregleringarna har en stor påverkan på miljön och den fysiska
planeringen.
Kommunal mål
Remissen berör framförallt kommunfullmäktiges mål 5. En ekologiskt hållbar
kommun. Elproduktion från vattenkraft är viktigt och betydelsefullt för
Linköpings kommun, bland annat utifrån målet om en CO2-neutral kommun.
En avvägning mot kommunens vattenarbete och ansvar för att EU:s
vattendirektiv implementeras i svensk miljölagstiftning med
miljökvalitetsnormer och krav på ”god ekologisk status” eller motsvarande
behöver också göras.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Samråd
Samråd har skett inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tekniska verken kommer att avge ett yttrande utifrån deras roll som
verksamhetsutövare. Tekniska verken står bakom förslaget till riksintresse.
Vidare framför Tekniska verken att de är positiva till det samarbete som funnits
mellan myndighet och bransch och att de önskar ett förtydligande kring vilken
juridisk styrka ett riksintresse har.
Kommunledningsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Paul Håkansson

Leif Lindberg
Beslutet skickas till:
Energimyndigheten
Samhällsbyggnadsnämnden f.k.

