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2016-10-31  

Inbjudan till 2016 års nationella dialogmöte om 
vattenkraft och miljö.  

”Verkstadsdialogen”  

Ni som är företrädare för organisationer som arbetar med 

vattenkraftsrelaterade frågor inbjuds härmed att medverka i 2016 års 

nationella dialog som denna gång fokuserar på färdplanen framåt och 

frågorna när, var och hur miljöanpassningen av vattenkraften ska 

förverkligas de kommande åren.  

Syftet är att tillsammans gå igenom dialogprocessen som pågått sedan år 

2012 och blicka framåt, för att diskutera en färdplan som också innefattar 

frågorna kring vem som gör vad, hur och när? Vi kommer också få en 

inblick i nationella myndigheters och vattenmyndigheternas arbete, 

regionala pilotprojekt och tillhörande dialog samt resonera kring hur vi kan 

lyfta erfarenheterna därifrån till den nationella nivån. Med utgångspunkt i de 

slutsatser och rekommendationer som presenteras i Riksantikvarieämbetets 

rapport Kulturmiljöer vid vattendrag (se länk längre fram i denna inbjudan) 

kommer även frågor rörande kulturmiljö att belysas på olika sätt. Målet är 

också att framöver  

- återkoppla från den nationella till den regionala nivån  

- utveckla fler regionala åtgärdsinriktade projekt gällande 

vattenkraftens miljöanpassningar 

- finna vägen mot miljöanpassningar på ett väl balanserat och avvägt 

sätt.  

 

Följande plats och tider gäller år 2016. 

Plats: Klockargårdens hotell, Siljansvägen 456 i Tällberg, Dalarna   

Tid: Gemensam middag kl 19,30 den 6 december.  

Möte kl 9-16,30 den 7 december.  

http://kartor.eniro.se/m/Ag6mx 
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I Tällberg träffas representanter för såväl myndigheter som 

kraftproducenter, branschorganisationer och miljöorganisationer. Resultaten 

från dialogen ska redovisas till regeringen. Anmälan sker senast onsdagen 

den 9 november på den för arbetet upplagda hemsidan  

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--
fakta/samverkansomraden/dialogarbete/dialog-om-vattenkraft-och-
miljo-2016.html 
 

Antalet medverkande är begränsat till 60 personer. Havs- och 

vattenmyndigheten förbehåller sig rätten att prioritera medverkande för en 

bred representation. Då det handlar om en nationell dialog så är fokus på 

nationella organisationer. Vi är nödgade att begränsa antalet till maximalt 

två personer per nationell organisation. Från länsstyrelserna räknar vi med 

maximalt en företrädare för vattenvårdsintresset och en för 

kulturmiljöintresset. Finns det särskilda vattenkraftexperter på någon 

länsstyrelse är också de varmt välkomna. Vi ser gärna medverkande i 

beslutande positioner.   

 

Bakgrund 

Regeringen gav år 2012 Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att i 

samråd med berörda myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med 

syfte att få en ökad samsyn kring de mål som är fastställda om förnyelsebara 

energikällor samt miljömål för vatten- och vattenförvaltning. 

Dialogprocessen har nu pågått i fyra år och bland annat utmynnat i en 

nationell strategi för åtgärder i vattenkraften. I strategin understryks vikten 

av avrinningsområdesvisa åtgärdsstrategier. Dessa metoder är under 

utveckling. Energiöverenskommelsen är en viktig milstolpe och den 

innefattar förslag till en särskild fond med ekonomiska medel från 

branschen, som ska finansiera miljöåtgärder i vattenkraften. Parallellt med 

denna överenskommelse utreds förutsättningarna för implementering av 

vattenverksamhetsutredningens förslag. Förslaget innebär bland annat en 

vattenverksamhetslagstiftning som till stor del liknar den som gäller för 

miljöfarlig verksamhet. I förslaget pekas Havs- och vattenmyndigheten ut 

som lämplig organisation för att, i samverkan med Energimyndigheten och 

Kammarkollegiet, ta fram en nationell prioritering av miljöåtgärder i 

vattenkraften.  

Dialogen år 2016 kommer att fokusera på hur vi får en gemensam färdplan 

framåt och hur vi ska stå redo för att göra ”verkstad” av de politiska målen 

inom ramen för lagstiftningen.  

Dialogen år 2016 kommer att dokumenteras och en samlad bedömning av 

utfallet kommer att rapporteras till regeringen. Programmet för årets 

dialogmöte biläggs.  
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Förberedelse 

Ni ombeds ha gått igenom följande material innan mötet. 

1. Energiöverenskommelsen  

http://www.regeringen.se/contentassets/b88f0d28eb0e48e39eb4411d

e2aabe76/energioverenskommelse-20160610.pdf 

2. Energimyndighetens och Havs- och vattenmyndighetens förslag till 

lösning 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/om-

oss/stallningstaganden/forslag-till-provning-av-

vattenkraftproduktion.pdf 

3. Dialog Vattenkraft – Underlag och PM (särskilt år 2015) 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--

fakta/samverkansomraden/dialogarbete/dialog-om-vattenkraft-och-

miljo-2015.html 

4. Energiforsks arbete med miljö och vattenkraft 

http://www.energiforsk.se/program/kraft-och-liv-i-vatten/  och 
www.krafttagal.se 

5. Riksantikvarieämbetets rapport ”Kulturmiljöer vid vattendrag - 

Framgångsfaktorer och problem för att beakta kulturmiljöer i 

anslutning till vattenvårdsåtgärder. 

http://www.raa.se/2016/06/okad-hansyn-till-kulturmiljoer-vid-
vattendrag/ 

Med vänlig hälsning, 
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Dialog Vattenkraft-Miljö 2016 

”Verkstadsdialogen” 

Program 

 

MODERATOR: Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Lars 
Andersson, Energimyndigheten (STEM) 
 
 
Tid  Anförande  Ansvariga 
 
08.30-08.55  Inledning-Var står vi?  HaV                

Frågor för dagen.  STEM 
 

                   
08.55-09.05 Frågor om ovan. 
 
09.05-09.25  Vattenmyndigheternas roll Representant från 
 I vattenkraftsarbetet. Vad VM 
 händer i KMV-projektet? 
 
09.25-09.45 Frågor om ovan. 
 
09.45-10.05 Fika 
 
10.05-10.35 Relativt reglerbidrag som Företrädare för SvK 

verktyg för värdering. Hur STEM och HaV           
blev utfallet av    
beräkningarna och  

 hur kan detta beaktas? 
 
10.35-10.55 Frågor om ovan. 
 
10.55-11.20  Hur står det till med   
  treenigheten: Fonden –  Vattenfall 
  Den nationella strategin –   
  Prövning?  Energiföretagen 
 
11.20-11.40 Frågor om ovan. 
 
11.40-12.30 Lunch 
 
 
 
12.30-12.45 Metod för prioritering av   

kulturmiljöer –   RAÄ 
bedömning av känslighet/tålighet.  
  

12.45-13.00  Frågor om ovan 
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13.00-13.20 Hållbar vattenkraft i   
Dalälven - Erfarenheter          Lst Dalarna                
från en regional     

 samverkanprocess. 
 Hur uppnår vi samsyn 
 om genomförandet? 
 
13.20-13.35 Frågor om ovan. 
 
13.35-13.45 Armar uppåt sträck-Bensträckare 
 
13.45-13.55 Hur ska åtgärder genomföras  

rättsligt?   Kammarkollegiet 
  

13.55-14.05 Frågor om ovan. 
  
14.05-14.30 De små vattendragen då,    
 hur kan man prioritera SVAF  

och utöva tillsyn i        
dialogens anda? Lst Örebro 
    

14.30-14.45 Frågor om ovan. 
 
14.45-15.10  Stöd i prioriteringen-    

Forskning och utveckling  Energiforsk  
i samverkan. Branschens  

  egna prioriteringar, liknar Uniper  
  de myndigheternas?  
    Vattenfall 
 
15.10-15.30 Frågor om ovan 
 
15.30-15.50 Fika 
 
15.50-16.15  ”Vart går vi nu?  HaV 
  Tankar kring färdplan Företrädare för STEM  

    
  RAÄ 

16.15-16.30  Avslutande frågor 
  och diskussion 
 
16.35  Bussen till tåget avgår  
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