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År2013 blev inte något bra år för vattenkraften i västra Sverige.
Först en torr sommar och höst, sedan blev det milt regnigt och vid årsskiftet har SMHI
utfärdat varningar för höga flöden. Kanske kan man ge humortidningen Blandaren rätt när
den hävdar att ”normalt så regnar det lite mer än normalt”!
Till råga på allt har elpriserna varit låga och elcertifikaten upphörde för de flesta
vattenkraftägare för ett år sedan. Tyvärr verkar elpriserna ligga kvar på en låg nivå de
närmaste åren, Sverige har en hög elproduktion och en fallande elkonsumtion.
Det är inte så lätt att vara vattenkraftägare för närvarande, men man kan ju trösta sig med
att liknande situationer har vi haft förr och det har alltid ordnat sig.

Vad kommer att hända inom vattenkraft under 2014?
Den stora händelsen här i Värmland‐Dalsland är att Svensk Vattenkraftförening, SVAF,
kommer att hålla sitt vattenkraftseminarium och årsmöte i Karlstad den 12‐13 april.
Senast man höll årsmöte i Värmland var 2006 då det ägde rum i Dömle nära Dejefors.
VDVF planerar att hålla årsmöte i anslutning till SVAF:s för att ge våra medlemmar
möjligheten att ta del av kunskapen inom SVAF och träffa många likasinnade.
Det planeras även en vattenkraftkurs i samband med årsmötet/seminariet.
En annan viktig sak är hur vattenverksamhetsutredningen ska hanteras, se nedan.
Inom VDVF avser vi att fortsätta att bevaka de intressanta vattenkraftprojekt som pågår i
Värmland samt att arrangera den vattenkraftdag i Dalsland som av tidsbrist ej blev av under
2013.

Vattenverksamhetsutredningen
I oktober förra året presenterade Vattenverksamhetsutredningen sitt delbetänkande om
vattenkraft, där man föreslår omfattande förändringar i tillståndsfrågor för den svenska
vattenkraften. Det mest omvälvande är att alla kraftverk med äldre tillstånd ska söka nytt
tillstånd enligt Miljöbalken, vilken trädde i kraft 1999. Det innebär att nära 100 procent av
alla vattenkraftverk kommer att omfattas av kravet och i Sverige finns över 2 000
vattenkraftverk. Hur denna process ska kunna genomföras ställer sig många frågande inför.
I sina remissyttranden, som inlämnades vid det gångna årsskiftet, är vattenkraftbranschen
mycket kritisk till Vattenverksamhetsutredningens betänkande, liksom flera andra tunga
instanser.
Under våren och sommaren lär det bli klarare hur de politiska partierna ställer sig till
betänkandet.

Vi måste aktivera oss inom vattenråden!
Ramdirektivet om vatten har nu funnits i över 10 år och det börjar nu hända en del konkreta
saker. Klassificeringen av delar av vattendrag är genomförd och åtgärdsprogram har
föreslagits. Det är viktigt att vattenkraftens intressen tas tillvara i dessa sammanhang,
kunskapen om vattenkraft är i allmänhet låg, och det är i praktiken vi vattenkraftägare som
måsta ta den bollen. Som ordförande i VDVF har jag deltagit i en del vattendragsvandringar

men vi behöver bli betydligt fler, framförallt fler som kan ingå i de vattenråd som skapas
kring vissa vattendrag. I annat fall kan de beslut som tas kring åtgärder i vattendrag bli
negativa för vattenkraftproducenterna.
Nu närmast så är vi med när Alsterälvens vattenråd bildas, ett vattendrag med flertal mindre
kraftverk.
De som är intresserade att engagera sig, kontakta mig ska jag informera mer.

Bli medlem i SVAF!
Det är viktigt för ideella föreningar som VDVF och SVAF att ha många medlemmar när man
ska försvara vattenkraftens intressen. Högt medlemstal ger en starkare förhandlingsposition
även om de ekonomiska musklerna ej är så starka. I VDVF rekommenderar vi därför våra
medlemmar att även bli medlemmar i SVAF för att öka styrkan i bl. a. det politiska arbetet,
just nu är det speciellt viktigt när vår verksamhet är hotad efter Vattenverksamhets‐
utredningens betänkande.
Utöver att våra intressen försvaras på ett bättre sätt är det många fördelar med ett
medlemskap till exempel tillgång till specialförsäkringen för små vattenkraftverk, utnyttja
ramavtalet om försäljning av el samt medlemstidningen Förnybar Energi och
Energieffektivisering, som är gemensam för SVAF och SERO. Det senaste numret är bifogat.
Besök gärna SVAF:s hemsida www.svenskvattenkraft.se.

VDVF besöker Länsstyrelsen i Värmland
VDVF har de senaste åren haft flera möten med Länsstyrelsen i Värmland då vi har diskuterat
den småskaliga vattenkraften i länet.
Det har för det mesta varit givande möten och lett till ökad förståelse mellan parterna om
våra olika roller och vi har kunnat notera en mer positiv inställning till vår verksamhet från
länsstyrelsens sida.
VDVF avser att fortsätta dessa kontakter och planerar ett nytt möte under vintern.
Vi har även fått kontakt med de tjänstemän på Västra Götalands länsstyrelse som ansvarar
för vattenkraftfrågor. De är mycket intresserade att träffa oss och diskutera den småskaliga
vattenkraften, så under vintern avser vi att boka in ett möte med dem.

Biotopundersökningen i Björkaholm genomförd
Kraftverket i Björkaholm, Lysvik, återuppbyggdes år 2000 varefter Björkaholms Kraft m.fl.
igångsatte en restaurering av vattendraget efter flottningsrensningarna. Flera miljöåtgärder
vidtogs, bland annat konstantnivåhållning i kraftverksdammen (en sjö) och efter några år
kunde noteras att livet i vattnet förbättrades, bl a ökade öringen i antal och individerna blev
större.
Men den förbättrade statusen behövde verifieras, därför fick Hushållningssällskapet en
beställning på ett sådant arbete sponsrat av länsstyrelsen, Björkaholms Kraft, VDVF och
SVAF. Arbete blev klart sent i höstas och nu väntar vi med spänning på rapporten.

Vattenkraftprojekt i Värmland avancerar
Ransberg
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund har i flera år arbetar med ett vattenkraftprojekt vid sin
kursgård i Ransberg. Vattenrättssituationen är nu löst, och arbetet med en ansökan till
Miljödomstolen är påbörjat. Man är f.n. inne i samrådsprocessen och har så här långt hunnit
med samråd med länsstyrelsen och kommunen. Det återstår några samråd innan projektet

ligger i Mark‐ och Miljödomstolen, men projektet har hittills inte stött på några större
problem.
Näckån
Näckåns Energi driver ett projekt med återuppbyggnad av kraftverket i Sysslebäck, där ett
dammhaveri 1973 medförde nedläggning av kraftverket. Man har gjort projektering, avtal
med markägare, samtliga samråd och håller på med slutarbetet av ansökan till Mark‐ och
Miljödomstolen. Om allt går som beräknat lämnas ansökan in under mars månad och hittills
har projektet fått ett positivt bemötande.
Gullsby
Projektet med omlöp vid min anläggning i Gullsby ligger just nu stilla efter en tolkningstvist
om ett datum när den beslutade arbetstiden för omlöpets färdigställande ska gälla. Jag har
ansökt om förlängning av arbetstiden då konsulten som skulle ta fram bygghandlingar tagit
1,5 år på sig för att färdigställa handlingarna. Kammarkollegiet anser att byggtiden gått ut,
de som från början tvingade igenom en process att omlöpet skulle byggas. Tvisten om datum
kan liknas vid att göra en höna av en fjäder. Byråkratin firar ibland sina triumfer!

Nytt år, nytt medlemskap och förhoppning om nya medlemmar!
VDVF har knappt 40 medlemmar, en alldeles för låg siffra m h t antalet små vattenkraftverk i
Värmland och Dalsland.
Som nämnts ovan är medlemstalet viktigt för ideella föreningar och vårt mål för 2014 är
minst 50.
Vi behöver nuvarande medlemmars hjälp vid rekrytering av nya medlemmar och därför
bifogar vi medlemslistan för 2013 och hoppas ni kan hjälpa till att få med dem som ”fattas”.
Vår medlemsavgift är fortfarande 250 kr per år och vårt plusgiro är 30 55 04‐3.
En medlemsfaktura bifogas till de som var medlemmar 2013.
Vår hemsida är www.varmdalkraft.se.
Detta nyhetsbrev går även till några nya vattenkraftägare vi fått kännedom om under året.
Frågor om medlemskap kan besvaras av kansliet i Köping, 0221‐82422 eller av undertecknad.
Nästa nyhetsbrev kommer ut i mars med information om vad som kommer att hända i
Karlstad den 12‐13 april.
Hoppas vi träffas där!
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