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Linköpings kommun har tagit del av samrådsförslaget som helhet och vill
sammanfattningsvis framföra följande:


Landets kraftproduktion är en angelägen fråga och kommunen delar att
Motala ström är viktig för vattenkraft.



Vattenkraft och elproduktion utan CO2-utsläpp är betydelsefullt för
kommunen.



Riksintresset påverkar möjligheten till avvägning med andra intressen som
t.ex. ekologisk mångfald och fria vandringsvägar.



Uppmärksammar att det finns oklarheter kring kriterier och
värdebeskrivningar av föreslagna riksintresseområden.



Betonar att det är olyckligt att ett statligt verk fattar beslut om nya
riksintresseområden samtidigt som regeringen ser över riksintressesystemet
och överväger åtgärder för att minska utbredningen av riksintresseområden.



Avstyrker att Motala ströms avrinningsområde, där även Motala ströms
biflöden Stångån och Svartån är inräknade, blir riksintresse för
vattenkraftsproduktion.

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 vill Linköpings kommun på detta sätt ge
sin syn på föreslaget.
Linköpings kommun anser att landets kraftproduktion är en angelägen fråga
och delar att Motala ström är viktig för vattenkraften. Elproduktion från
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vattenkraft är betydelsefullt för Linköpings kommun, bland annat utifrån målet
om en CO2-neutral kommun.
Ett utpekade av Motala ström som riksintresse påverkar möjligheten till
avvägning med andra intressen. Kommunen ansvarar tillexempel i sitt
vattenarbete för att EU:s vattendirektiv implementeras i svensk
miljölagstiftning med miljökvalitetsnormer och krav på ”god ekologisk status”.
Ett nationellt arbete pågår med förslag till ny lagstiftning som innefattar
omprövning av vattendomar för moderna miljövillkor och klassning av vissa
vattenförekomster som ”kraftigt modifierade vatten” (KMV) med mindre
långtgående krav. Med hänsyn till detta arbete blir riksintressebeskrivningen
för Motala ström problematisk då den formulerar att åtgärder för
minimitappning till fiskvägar och dylikt riskerar att ha kraftigt negativ inverkan
på riksintresset utifrån reglerförmågan.
Linköpings kommun ställer sig frågande till antalet vattenkraftsanläggningar i
förslaget. Endast de vattenkraftanläggningar som verkligen är av nationell
betydelse för energiproduktion borde klassas som riksintresse. Övriga bör
snarare beskrivas som ett regionalt intresse. Vidare anser Linköpings kommun
att det ska finnas tydliga kriterier och värdebeskrivningar till föreslagna
riksintressen. Detta för att kommunen i den fysiska planeringen ska kunna
förstå vilka värden som ska hanteras och därmed ges möjlighet att kunna
värdera dessa, vid avvägningar mellan olika intressen.
Regeringen tillsatte i december 2013 en utredning för att föreslå en
effektivisering av riksintressesystemet, den s.k. riksintresseutredningen. Enligt
kommittédirektiven ska utredaren föreslå ett system som inte leder till onödiga
inskränkningar i användningen av mark- och vattenområden och där
avvägningar kan göras mellan riksintressen och viktiga allmänna intressen, t ex
behovet av bostäder. Utredningen, som överlämnades till regeringen i
december 2015, innehåller förslag som syftar till att minska utbredningen av
riksintresseområden. Utredningens förslag har remisshanterats, men ännu har
inga beslut fattats. Linköpings kommun anser att det är olyckligt att
Energimyndigheten föreslår beslut om nya riksintresseområden samtidigt som
regeringen överväger åtgärder för att minska utbredningen av
riksintresseområden.
Sammantaget avstyrker kommunen förslaget till riksintresse.
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För Linköpings kommun

Kristina Edlund
Kommunstyrelsens ordförande

