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Förord 
 
Dialogen om vattenkraft och miljö har sitt ursprung i en regeringsskrivelse från 
2011 och i ett regeringsuppdrag i 2012 års regleringsbrev som återkommit fram 
till och med 2016. Uppdraget har varit att samla berörda intressenter i en 
dialog med syfte att få ökad samsyn kring vattenkraften och fastställda mål.   

Dialogen har varit en process som möjliggör för olika intressenter inom 
vattenkraften att lyfta in värdefull kunskap samt bidra med information och 
synpunkter när det gäller vattenkraftens möjliga miljöanpassning och 
utveckling i Sverige. Detta för att erhålla en process som leder till en god 
prioritering av miljöåtgärder i vattenkraften med hänsyn till Sveriges behov av 
förnybar balans- och reglerkraft och till bevarandet av kulturmiljövärden i 
enlighet med Energiöverenskommelsen från 2016. 

Denna rapport är framtagen av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med 
berörda myndighetsrepresentanter i dialogprojektet och redovisar de insatser 
som genomförts för att utveckla en strukturerad dialogform. Även övriga 
intressenter som deltog i 2016 års dialog om vattenkraften har fått möjlighet att 
lämna synpunkter på rapporten.  

I rapporten beskrivs kortfattat viktiga delar som hitintills har framkommit av 
dialogprocessen, men vi blickar även framåt och anger förslag till färdplan för 
olika intressenter de kommande åren. Färdplanen inkluderar, för Havs- och 
vattenmyndighetens räkning, att ta fram en plan för vägledning för 
miljöanpassning av vattenkraften i samråd med vattenmyndigheter, andra 
berörda myndigheter och övriga intressenter på regional nivå. Ett flertal 
prioriterade aktiviteter i en kommande plan beskrivs i rapporten, som ett utfall 
av dialogen.  

Vi noterar att det är många intressenter i processen att miljöanpassa 
vattenkraften och att säkerställa samhällsnytta i form av reglerkraft för att 
utveckla ett förnyelsebart elsystem och ser fram emot fortsatt samverkan.  

 

Göteborg den 9 februari 2017. 

 

 

 

Jakob Granit 

Generaldirektör  
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Sammanfattning  
 
 
Dialogen om vattenkraft och miljö är en flerårig process som grundar sig i ett 
regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten från år 2012. 
Regeringsuppdraget löd:  

Havs- och vattenmyndigheten ges 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 förnybara energikällor samt 

miljömål för vatten och vattenförvaltning. 

Uppdraget har fortgått genom återkommande anvisningar från regeringen i 
regleringsbreven, fram till och med det senaste, för år 2016 års verksamhet. 
Dialogen har utmynnat i ett förslag till nationell strategi för åtgärder i 
vattenkraften (HaV:s rapport 2014:14) som nu utvecklas genom fördjupade 
underlag kring metoder för prioritering och avvägning. Metoderna testas i de 
fyra pilotvattendragen Luleälven, Dalälven, Nissan och Emån. Länsstyrelserna 
leder arbetet med de testerna. Meningen är att skapa goda förutsättningar för 
fastställande av rätt miljökvalitetsnormer och för genomförandet av 
miljöåtgärder i lämplig ordning, med hänsyn till naturvårdsnytta, 
energipåverkan och påverkan på kulturmiljövärden. 

I denna rapport beskrivs kortfattat viktiga delar som hitintills har framkommit 
av dialogprocessen, men vi blickar även framåt och anger förslag till färdplan 
de kommande åren.   

Havs- och vattenmyndighetens bedömning är bland annat att en förbättrad 
samverkan mellan myndigheter, miljöorganisationer och verksamhetsutövare 
är nödvändig för att få till en effektivare åtgärdsprocess där såväl natur- som 
kulturmiljö- och energiintressen beaktas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Havs- och vattenmyndighetens förslag till färdplan pekas följande viktiga 
milstolpar ut där olika intressenter har ansvar: 

 

A. Regeringen bör modernisera lagstiftningen så att den juridiska 

processen för genomförandet av miljöåtgärderna underlättas. För att få 

en förutsägbar process och skapa största möjliga miljönytta avseende 

natur- och kulturmiljö, bör det tillkomma en styrning så att 

ansökningar om tillstånd eller omprövning av tillstånd för 

genomförandet av miljöåtgärder inkommer från verksamhetsutövarna 

till domstolar inom en viss tidsram. Ansökningarna bör inkomma i en 

prioritetsordning som innebär att mest angelägna åtgärder kan göras 

först. Hänsyn bör tas till vattenförvaltningens tidsplan, så att resultaten 

i vattenmiljön kan erhållas på ett sätt så att miljökvalitetsnormerna kan 

följas.   

B. Vattenkraftbranschen bör så snart som möjligt, i enlighet med 

Energiöverenskommelsen, starta en fond för miljöåtgärder för att 

underlätta för dem som vill genomföra miljöåtgärder och undvika 

fördröjning.  

C. Länsstyrelserna som leder pilotprojekten bör ge förslag på hur 

metoderna för prioritering och avvägning kan utvecklas och utformas. 

D. Vattenmyndigheterna och andra berörda myndigheter bör samverka 

med Havs- och vattenmyndigheten i framtagandet av metod och 

arbetssätt för avvägning mellan intressena energi, kultur och natur och 

i framtagandet av en plan för miljöanpassning av vattenkraften. 

E. Länsstyrelserna bör utveckla sin dialogbaserade tillsyn. Stöd i 

processen kan vara de åtgärdsplaner med prioriteringar som 

länsstyrelserna arbetar fram inom ramen för vattenförvaltningen, 

utifrån nationella vägledningar och erfarenheter från pilotprojekten.  

F. Riksantikvarieämbetet bör ta initiativ till utveckling av en metod för 

prioritering och bedömning av känslighet när det gäller kulturmiljöer i 

vattenkraften. Kunskapen om hur hänsyn kan tas till kulturmiljöer med 

koppling till vattenkraft och dammar behöver utvecklas och tydliggöras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De kommande två åren (2017-2018) har Havs och vattenmyndigheten för 
avsikt att leda arbetet med framtagandet av en plan för vägledning för 
miljöanpassning av vattenkraften där målgruppen är länsstyrelser och andra 
centrala myndigheter i enlighet  med Havs- och vattenmyndighetens 
regleringsbrev 2017. Planen inkluderar bland annat:  

 

A. Samordna framtagande av metod och arbetssätt för avvägning mellan 

de tre intressena energi, kultur och natur.  

B. Återge hur de 1,5 TWh, som enligt förslaget till strategi för åtgärder i 

vattenkraften bör utgöra ett planeringsmål för vad som maximalt bör 

ianspråktagas för miljöåtgärder, räknats fram. 

C. Vid behov bidra i Riksantikvarieämbetets, Energimyndighetens och 

Svenska kraftnäts utveckling av metodbeskrivningar. 

D. Medverka i styr- och referensgrupper i pilotprojekten. 

E. Med stöd av pilotprojekten färdigställa metoden för prioritering av  

åtgärder i vattenkraften utifrån naturvårdssynpunkt. 

F. Förbättra och utveckla vägledningen för kraftigt modifierade vatten 

med avseende på vattenkraft1. 

G. Ta fram en vägledning för undantag och mindre stränga krav med 

avseende på vattenkraften. 

H. Vägleda vattenmyndigheterna i arbetet med klassificering och 

framtagande av förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt 

modifierade vatten med avseende på vattenkraft. 

I. Vägleda länsstyrelserna vid en prioritering av miljöförbättrande 

åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan, på ett sådant sätt 

att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska 

genomföras i samverkan med Energimyndigheten och 

Riksantikvarieämbetet2.  

J.  Stödja länsstyrelserna i utvecklingen av planer för åtgärder i 

vattenkraften, behovsutredningar och tillsynsplaner. 

K. Vägleda länsstyrelserna om rättspraxis gällande tillståndsprövning och 

tillsyn av vattenkraftverk och dammar 

L. Samverka med Kammarkollegiet och länsstyrelser för att utveckla 

rutinerna för omprövning. En särskild fråga är hur ersättningar enligt 

31 kap miljöbalken ska finansieras av staten. 

M. Klargöra inriktningen och ramarna för de bidrag som betalas ut för 

åtgärder i dammar och vattenkraft de kommande åren. 

N. Fortsatt medverkan i forskning och utveckling kring vattenkraftens 

miljöpåverkan och åtgärder. 
 

  

                                                           
1https://www.havochvatten.se/download/18.1200000e154e1ecc6e8ef337/1464873793806/v

agledning-for-kraftigt-modifierat-vatten.pdf 

2 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, åtgärd nr 4 riktad till HaV. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dialogen om vattenkraft och miljö är en flerårig process som grundar sig i ett 
regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten från år 2012. 
Regeringsuppdraget löd:  

Havs- och vattenmyndigheten ges 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 förnybara energikällor samt 
miljömål för vatten och vattenförvaltning. 

Uppdraget har fortgått genom återkommande anvisningar från regeringen i 
regleringsbreven fram till och med det senaste, för år 2016 års verksamhet. 

Nedan följer en tabell med viktiga dokument som på ett eller annat sätt har 

beröringspunkter med varandra och dialogprocessen. 
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Tabell 1. Tabell med viktiga dokument för den fortsatta dialogprocessen.
2011-12-22 Regleringsbrevet 

ti l l  Havs- och 

vattenmyndigheten

Regeringen-

Mi l jödepartemen

tet

http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?

RBID=14051

Löpande Länsstyrelsernas  

behovsutredningar 

och ti l l synsplaner

Länsstyrelserna

Sep 2013 Ny tid-Ny prövning Regeringen. Mi l jö- 

och energi - 

departementet. 

SOU 2013:69.

http://www.regeringen.se/49bba8/contentassets

/8b7f91f4777141529bf0119c79feeaf0/ny-tid-ny-

provning---forslag-till-andrade-vattenrattsliga-

regler-sou-201369

2013-10-15 Strategi  för 

genomförande av 

vattenförva l tnigens  

uppgi fter gä l lande 

fys isk påverkan

Kammarkol legiet http://www.kammarkollegiet.se/milj%C3%B6r%C

3%A4tt/strategi-f%C3%B6r-genomf%C3%B6randet-

av-vattenf%C3%B6rvaltningens-uppgifter

2014-06-04 I vått och torrt Regeringen. Mi l jö- 

och energi - 

departementet. 

SOU 2014:35.

http://www.regeringen.se/49bba7/contentassets

/f1ea9226892f492a9e60c49673441c00/i-vatt-

och-torrt---forslag-till-andrade-vattenrattsliga-

regler-sou201435

2014-07-04 Strategi  för 

åtgärder i  

vattenkraften

Havs- och 

vattenmyndighete

ns  rapport 2014:14

https://www.havochvatten.se/download/18.7291

b665146f54c15475548/1404461536553/rapport-

hav-2014-14-strategi-for-atgarder-i-

vattenkraften.pdf

2015-01-19 Plattform 

Kulturhis torisk 

värdering och urva l

Riksantikvarieäm

betets  rapport  

2015-01-19

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/

8235/RA%C3%84%20Plattform%20Kulturhistorisk

%20v%C3%A4rdering%20och%20urval%20version

%2020150119.pdf?sequence=1

2015-11-18 Metod för 

priori tering av 

åtgärder i  

vattenkraften 

 

Havs- och 

vattenmyndighete

ns  utkast 151118

https://www.havochvatten.se/download/18.21ae

fcd7150f8b6c38f4ff11/1447942667920/dialog-

2015-naturvard-prio-151119.pdf

2015-12-01 Ett förs lag ti l l  

prövning av 

vattenkraftprodukti

on

Energimyndighete

ns  dokument, Dnr 

15-10053

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

om-oss/stallningstaganden/forslag-till-provning-

av-vattenkraftproduktion.pdf

2016-06-22 Kulturmi l jöer vid 

vattendrag

Riksantivarieämb

etets  rapport

http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/

9862/Rapp%202016 17.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y

2016-06-02 Vägledning för 

kraftigt modifierat 

vatten

Havs- och 

vattenmyndighete

ns  vägledning 

2016-06-02

https://www.havochvatten.se/download/18.1200

000e154e1ecc6e8ef337/1464873793806/vagled

ning-for-kraftigt-modifierat-vatten.pdf

2016-06-10 Enerigiöverenskom

melsen

Regeringen http://www.regeringen.se/49cc5b/contentassets

/b88f0d28eb0e48e39eb4411de2aabe76/energio

verenskommelse-20160610.pdf

November 2016 Vattenkraftens  

reglerbidrag och 

värde för 

elsystemet

Energimyndighete

ns  rapport 

ER2016:11

http://www.energimyndigheten.se/contentassets

/0470e9ec1c58479093f161e614adb474/vattenkr

aftens-reglerbidrag-och-varde-for-elsystemet.pdf

December 2016 Åtgärdsprogram 

2016-2021

Vattenmyndighet

erna

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/atgarder-

for-battre-vatten/Pages/default.aspx
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1.2 Syftet med detta dokument 
Syftet med detta dokument är att sammanfatta dialogprocessen gällande 
vattenkraft och miljö hitintills, att blicka framåt och presentera Havs- och 
vattenmyndighetens förslag till inriktning de kommande åren. Syftet är också 
att redogöra för hur olika delar i förvaltningen av Sveriges hav, sjöar och 
vattendrag med koppling till vattenkraft hänger ihop.  
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2  Beskrivning av berörda 
direktiv och mål 

2.1 Allmänt 
Vattenkraften påverkar förutsättningarna att nå flera nationella 
miljökvalitetsmål och uppfylla Sveriges åtaganden gentemot EU. EU-
förpliktelser som kan nämnas är t.ex. ålförordningen och dess förvaltningsplan, 
Vattendirektivet, Art- och habitatdirektivet, Fågeldirektivet, samt planer för 
Östersjön inom Helsingforskommissionen (HELCOM).  Samtidigt utgör 
vattenkraft en förnybar energikälla som bidrar till klimatmål och till mål om 
andel förnybar energi (EU:s direktiv om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor, 2009/28/EG).  

 

2.2 Miljömål för vatten och vattenförvaltning 
Under 2012 har regeringen bland annat fastställt följande i sammanhanget 
särskilt viktiga preciseringar tillhörande miljömålet ”Levande sjöar och 
vattendrag”: 

 

• Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och 
god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

• Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga 
vattenflöden och vattennivåer bibehållna 

• Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna 

• Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet 
till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en 
del i en grön infrastruktur 

• Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar och 
vattendrag har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk 
variation inom och mellan populationer 

• Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i 
värdefulla sjöar och vattendrag 

• Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade  och 
förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

 

Miljömålet har en inbyggd målkonflikt (främst mellan första och sista 
preciseringen enligt ovan). Detta påverkar bland annat tillämpningen av målet 
och de olika myndigheternas arbete med målet. 

Senast år 2015 (i vissa fall senast år 2027) ska Sverige, om inte särskilda 
naturliga förhållanden omöjliggör det, se till att god vattenstatus i samtliga icke 
kraftigt modifierade vattenförekomster och god ekologisk potential och god 
kemisk ytvattenstatus i de kraftigt modifierade vattenförekomsterna uppnås.  
Den delen av vattenstatusen som mest berör vattenkraften är den ekologiska 
statusen som bl.a. innefattar bedömningar av vandringsmöjligheter och 
lämpliga livsmiljöer för vattenorganismer. En stor mängd vattenförekomster 
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med vattenkraftverk har endast måttlig eller sämre ekologisk status på grund 
av bristen på vandringsmöjligheter och lämpliga livsmiljöer. Endast ca 200 av 
Sveriges ca 2100 vattenkraftverk har idag en fiskväg. Det är okänt hur många 
av dessa som är fullt fungerande faunapassager. Den ekologiska nyttan av väl 
fungerande passager är normalt stor, men kan variera. Det finns därför ett 
behov av kunskap kring var nyttan av väl fungerande passager är som störst 
och vilken påverkan på elproduktionen som installationer av passager medför. 
Anläggandet och driften av vattenkraftanläggningarna har dessutom i många 
fall stor påverkan på flöden, naturliga flödesvariationer och andra 
förutsättningar för lämpliga livsmiljöer i vattendrag och sjöar. I många 
vattenförekomster vid större vattenkraftverk (>10 MW) är tiden för uppfyllelse 
av god ekologisk potential framflyttad till år 2021. Det bedöms som mycket 
svårt att uppnå god ekologisk status eller god ekologisk potential i samtliga av 
vattenkraften påverkade vattenförekomster till år 2021 och år 2027. Detta 
innebär problem för Sverige att leva upp till EU:s vattendirektiv.  

Många vattenförekomster, särskilt i större älvar påverkade av vattenkraftverk, 
är utpekade som kraftigt modifierade vatten. Kraven på miljöåtgärder i dessa 
får sammantaget, på nationell nivå, inte innebära en betydande påverkan på 
den verksamhet som elproduktionen från vattenkraft innebär. Enligt Havs- och 
vattenmyndighetens och Energimyndighetens strategi för åtgärder i 
vattenkraften får inte heller miljöåtgärder ge en betydande påverkan på 
vattenkraftens samlade reglerförmåga. 

I förslaget till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften har 
Energimyndigheten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten gjort den 
övergripande bedömningen att en minskning av vattenkraftens elproduktion 
med om 1,5 TWh, i samband med genomförande av miljöåtgärder, inte innebär 
en betydande påverkan på verksamheten.  

Enligt art- och habitatdirektivet ska Sverige uppnå gynnsam bevarandestatus 
för utpekade arter och habitat. Idag försvåras uppfyllandet av gynnsam 
bevarandestatus för flera sötvattensarter och habitat i vissa områden påverkade 
av vattenkraften. 

Att kulturmiljöer vid vattendrag används och tydliggörs har stor betydelse för 
förståelsen av de kulturhistoriska värdena. En stor mängd kulturmiljöer vid 
vattendrag har sitt ursprung i nyttjande av vattenkraft och förvaltas idag tack 
vare en fortsatt drift. Brukandet av vattenkraft är därför ofta en mycket viktig 
förutsättning för bevarande, förvaltning och utveckling av de vattenanknutna 
kulturmiljöerna. Detta gäller inte minst den småskaliga vattenkraften och de 
museala vattenkraftmiljöerna (arbetslivsmuseer och liknande). Småskalig 
vattenkraft kan som näring betraktas som ett kulturarv i sig - oavsett vilken 
historia miljöerna har där näringen utövas. Kulturmiljöerna är i många 
sammanhang, precis som sportfiskevärden och andra rekreationsvärden, en del 
av de viktiga sociala värdena i avrinningsområdena. För kulturmiljön finns 
även nationella mål som kompletterar miljömålen. Målen är: 

 Ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 
används och utvecklas. 

 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå 
och ta ansvar för kulturmiljön. 

 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 
kunskap, bildning och upplevelser. 

 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. 
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2.3 Mål om förnybara energikällor 
Svensk energipolitik bygger på ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och 
försörjningstrygghet. Sedan början av 2009 finns ett EU-direktiv om främjande 
av användningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EG). I 
direktivet ställs bland annat bindande krav på att Sverige ska uppnå en andel 
om minst 49 procent förnybar energi till år 2020. Med direktivet som 
utgångspunkt har Sverige satt upp följande nationella mål för förnybar energi: 

 Andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den 
totala användningen. 

Europeiska rådet beslutade i oktober 2014 att andelen förnybar 
energianvändning ska öka till 27 procent i hela EU till 2030 vilket är 7 procent 
högre än 2020 målet. Detta mål kommer inte fördelas mellan 
medlemsländerna utan innebär att alla länder kommer att behöva öka sina 
ambitioner efter 2020. 

Vattenkraften bidrar starkt till att Sverige har hög andel förnybar energi. 
Användningen av förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning 
uppgick år 2013 till 52 procent3. Bedömningen är att andelen kommer öka 
ytterligare några procentenheter till 20204. Av 208 TWh förnybar energi stod 
vattenkraften år 2013 för 68 TWh5 (33 procent).  

Genomsnittlig vattenkraftsproduktion i Sverige är enligt Energimyndigheten ca 
67 TWh. Detta baseras på produktionen år 1986-2013 och utgör ca 45 procent 
av Sveriges elproduktion. Den totala elproduktionen är cirka 150 TWh. År 2013 
uppgick elanvändningen till 125 TWh. Ambitionsnivån i det svensk-norska 
elcertifikatsystemet har ökat. Sveriges riksdag har antagit ett nytt nationellt 
finansieringsmål som innebär att produktionen av förnybar el ska öka med 30 
TWh mellan åren 2002 och 2020. Tidigare gällande mål var 25 TWh.  

Den stora utmaningen är klimatförändringarna som förutsätter både globala, 
nationella och regionala åtgärder. Visionen är att Sverige 2050 ska ha en 
hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären. Förutom en fossiloberoende fordonsflotta år 
2030 är det nödvändigt att elförsörjningen utvecklas vilket bland annat innebär 
att ny förnybar kraftproduktion svarar för en betydande del av elproduktionen, 
vilket i sin tur ställer stora krav på kraftsystemet som helhet. I detta 
sammanhang har vattenkraften en central roll som reglerkraft för intermittent 
elproduktion från exempelvis vindkraften. 

Ett nytt energieffektiviseringsdirektiv (EED) blev färdigförhandlat sommaren 
2012 och trädde i kraft i december 2012. EED, som ersätter 
energitjänstedirektivet från år 2006, ansågs vara nödvändigt då det visade sig 
att EU:s mål på en effektivisering av den slutliga energianvändningen om 20 
procent fram till år 2020 inte skulle uppnås med gällande regelverk. 

EU:s mål för energieffektiviseringen har i Sverige utformats som ett mål om 
minskad energiintensitet om 20 procent till 2020. Detta mål är utformat i 
termer av tillförd energi istället för slutlig energianvändning. Av de energi- och 

                                                           
3 ER 2014:15 Energiindikatorer 2015  

4 ER 2014:04 Underlag till kontrollstation 2015, Analys av möjligheterna att nå de av 

riksdagen beslutadeklimat- och energipolitiska målen till år 2020 Naturvårdsverkets och 

Energimyndighetens redovisning av uppdrag från regeringen 

5 Normalårskorrigerad, dvs. ej detsamma som den faktiska produktionen som var 66 TWh 
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klimatpolitiska målen till 2020 är energieffektiviseringsmålet det som är mest 
osäkert om det kan uppnås. Det beror inte minst på att måluppfyllelsen är 
beroende av BNP utvecklingen och kärnkraftens drifttimmar år 2020.  En låg 
vattenkraftsproduktion 2020 skulle få negativa konsekvenser för 
måluppfyllelsen. 

 

2.4 Samverkan mellan direktiven 
Av EU-domstolens praxis och uttalanden från EU-kommissionen samt enligt 
EU-rättens principer gäller att de direktiv som finns inom miljöområdet och 
energiområdet ska vara ömsesidigt stödjande. Det finns sålunda inga erkända 
konflikter inbyggda i EU:s regelverk.  

Svensk politik förutsätter att det finns möjligheter att på ett klokt sätt samverka 
i arbetet för mer förnybar el och bättre ekologisk hänsyn i vattenkraften. 
Ekologisk hållbarhet är som nämnts ovan en viktig del i svensk energipolitik.  
Genom rätt prioriteringar gällande både produktionsutveckling och ekologisk 
hänsyn kan Sverige på ett väl avvägt sett arbeta systematiskt för att uppfylla 
både förnybarhetsdirektivet, Vattendirektivet och miljömålen.  
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3. Förvaltningen av vatten 
med vattenkraft 

Nedan följer olika delar av förvaltningen av vatten med vattenkraft där Havs- 
och vattenmyndigheten har ett ansvar. 

 

3.1 Miljömålet Levande sjöar och vattendrag 
Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för att följa upp att miljömålet 
levande sjöar och vattendrag nås. En mycket viktig del av miljömålet är att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas, vilket framgår av preciseringarna 
(se kap 2.2). En analys av påverkan på möjligheterna att följa normerna visar 
att den fysiska påverkan på Sveriges sjöar och vattendrag, i form av dammar 
och vattenkraft, utgör den största anledningen till svårigheterna att nå 
miljömålet och följa miljökvalitetsnormerna.  Många dammar och 
vattenkraftverk har samtidigt stor betydelse för bevarande och förvaltning av 
kulturmiljön och därmed för de delar av miljömålet som handlar om 
bevarandet av kulturmiljöer. Miljömålsrådet har angivit följande åtgärd som 
Havs- och vattenmyndigheten ska ansvara för. I Miljömålsrådets gemensamma 
åtgärdslista framgår följande åtgärd riktad till berörda myndigheter.  

 

 

Figur 1. Beskrivning av åtgärden i miljömålsrådets åtgärdslista.  

 
Havs- och vattenmyndigheten gör, med stöd av övriga styrdokument från 
regeringen, bedömningen att åtgärden även innefattar hänsyn till 
kulturmiljövärdena. Havs- och vattenmyndigheten bedömer också att 
Kammarkollegiet och de regionala vattenmyndigheterna kan inkluderas som 
medverkande myndigheter. 

Utveckling av strategin för åtgärder inom vattenkraften  

HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN I SAMVERKAN MED 

ENERGIMYNDIGHETEN, SVENSKA KRAFTNÄT, 

NATURVÅRDSVERKET, RIKSANTIKVARIEÄMBETET OCH 

LÄNSSTYRELSERNA  

 

Det här ska vi göra  

Syftet är att på ett effektivt sätt få till stånd miljöåtgärder där de ger mest natur-

vårdsnytta, samtidigt som Sveriges behov av förnybar energi och särskilt 

reglerkraft beaktas.  

 

Så här ska vi genomföra åtgärden  
Fortsatt dialogprocess gällande vattenkraft och miljö under året mellan 

myndigheterna, energiföretag och andra intressenter. Arbetet med metoder och 

vägledning för prioritering av åtgärder ska utvecklas för fyra pilotområden, 

med förslaget till den nationella strategin för åtgärder i vattenkraften som 

grund, och där prioritera åtgärder inom avrinningsområdet med hänsyn till 

energiproduktion och naturvärden.  
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3.2 Miljökvalitetsnormerna för vatten 
Havs- och vattenmyndigheten har ett ansvar att meddela föreskrifter om och 
vägleda hur de regionala vattenmyndigheterna statusklassificering och  
vattendelegationernas normsättning bör ske. Detta framgår av bemyndiganden 
i vattenförvaltningsförordningen. Med stöd av vägledningen så lämnar de 
regionala vattenmyndigheterna förslag på miljökvalitetsnormer och 
vattendelegationerna beslutar om vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla. 
Detta sker normalt vart sjätte år, vilket gör att vissa justeringar av 
miljökvalitetsnormerna kan ske. Vattendelegationerna fastställer 
miljökvalitetsnormerna, vanligtvis var sjätte år. En ytvattenförekomst som har 
skapats genom mänsklig verksamhet eller som till följd av mänsklig 
verksamhet på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska karaktär får av 
vattenmyndigheten förklaras som kraftigt modifierad ytvattenförekomst om de 
hydromorfologiska förändringar som behövs för att vattenförekomsten ska 
uppnå god ekologisk status kan antas på ett betydande sätt negativt påverka 
kraftproduktionen i Sverige. Då ska normalt god ekologisk potential istället för 
god ekologisk status uppnås. En viktig fråga är hur begreppet ”betydande 
påverkan” på Sveriges vattenkraftproduktion och förnybara energisystem ska 
tolkas. Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens gemensamma 
tolkning är att planeringsmålet för normsättningen bör vara att maximalt 2,3 % 
av elproduktionen (ca 1,5 TWh) kan tas i anspråk för miljöåtgärder i 
vattenkraften utan att det innebär en ”betydande påverkan”. Behovet av 
reglerkraft (kraft som kan möta svängningarna i elproduktion från exempelvis 
vindkraften och i efterfrågan på el) bör särskilt beaktas. En särskild rapport 
(Energimyndigheten, ER 2016:11) som belyser reglerkraften och Sveriges 
vattenkraftverks relativa reglerbidrag, utgör ett av flera underlag för 
bedömningarna som de regionala vattenmyndigheterna och 
vattendelegationerna ska göra.  

 

3.3 Miljöbalken och tillsynen 
För att fastställa att miljöåtgärder kan eller ska vidtas vid vattenkraftverk och 
dammar måste, såsom regelverket ser ut idag, en juridisk process ske i mark- 
och miljödomstolen för vart och ett av vattenkraftverken. Länsstyrelserna har 
tillsynsansvaret över vattenkraftverken, Havs- och vattenmyndigheten har 
tillsynsvägledningsansvaret och domstolarna prövar åtgärderna. Frivilliga 
miljöåtgärder kan naturligtvis initieras av kraftverksägarna, bland annat då de 
ansöker om tillstånd till ombyggnationer. Kammarkollegiet är den myndighet 
som har störst erfarenheter av omprövningar av tillstånd till vattenkraftverk. 
För att genomföra omprövningar krävs att tillsynen bidrar med 
underlagsmaterial. Fram till idag har tillsynen av vattenkraftverken varit 
begränsad. Resurserna för omprövning konkurrerar med resurserna för 
prövning och tillsyn. Myndigheterna (främst Kammarkollegiet) har med dagens 
resurser bedömt att det funnits möjlighet att initiera cirka 3-4 omprövningar av 
kraftverk per år. Havs- och vattenmyndigheten har också ett vägledningsansvar 
gällande skydd- och restaurering av vattenmiljöer samt ska yttra sig i ur 
vattenmiljösynpunkt särskilt viktiga prövningar och omprövningar enligt 
miljöbalken. I miljöbalken anges att Havs- och vattenmyndigheten ska föra 
talan i mål för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen. 
Eftersom myndigheternas resurser för tillsyn, prövning och omprövning är 
starkt begränsade så finns det ett särskilt behov av metoder för en god 
prioritering och avvägning i vilken ordning tillsyn, prövning och omprövning 
bör ske i avrinningsområden och län. Havs- och vattenmyndigheten har därför 
tagit fram ett utkast till metod för prioritering ur naturvårdssynpunkt. Metoden 
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ska kunna användas tillsammans med metoder för prioritering ur energi- och 
kulturmiljösynpunkt, för att uttyda vilka vattenkraftverk som bör prioriteras 
först i tid när det gäller planering och genomförandet av miljöåtgärder. 
Metoden testas i fyra pilotprojekt, ett i Luleälven, ett i Dalälven, ett i Nissan 
och ett i Emån. I pilotprojekten ska även kulturmiljöaspekterna ingå. 

Kulturmiljöer är ett allmänt intresse som ska beaktas enligt miljöbalken. 
Länsstyrelserna ska bevaka det allmänna kulturmiljöintresset i ansökningsmål 
enligt miljöbalken. Övergripande frågor om kulturmiljö i balkens tillämpning 
svarar Naturvårdsverket för. Kammarkollegiet företräder det allmänna 
miljöintresset vilket innefattar kulturmiljö. Andra lagar som innebär skydd för 
och hänsyn till kulturmiljö, bl.a. kulturmiljölagen och plan- och bygglagen, 
gäller parallellt med miljöbalken. 

Riksantikvarieämbetet har ett nationellt ansvar att vara pådrivande och 
stödjande inom sitt verksamhetsområde, bl.a. att vägleda länsstyrelserna i 
frågor gällande kulturmiljöer och hänsyn samt att stödja andra berörda 
myndigheter att uttolka kulturmiljön och dess värden. 

Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ska bästa 
möjliga teknik användas vid yrkesmässig verksamhet. Havs- och 
vattenmyndigheten samordnar ett arbete med att beskriva vad bästa möjliga 
teknik och lämpliga försiktighetsmått är, med avseende på fiskpassager och 
vattenreglering vid vattenkraftverk. De åtgärder som krävs ska alltid vara 
tekniskt möjliga att genomföra och ekonomiskt rimliga. Det sker alltså alltid en 
avvägning i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 7 § miljöbalken. I den 
avvägningen kan prövningsmyndigheten beakta både energivärdena och 
kulturmiljövärdena. 

Miljöbalken innehåller också särskilda bestämmelser om skyddade områden 
och arter. Exempelvis så ska särskild hänsyn tas till Natura 2000-områden, 
naturreservat, riksintressen, naturreservat och arter skyddade enligt 
artskyddsförordningen. Om en åtgärd riskerar att innebära betydande 
påverkan på ett Natura-2000 områdes skyddsvärden, krävs ett särskilt tillstånd 
från länsstyrelsen. Artskyddsförordningen innehåller bestämmelser om skydd 
för vissa arter som kan förhindra viss aktivitet eller verksamhet.  

Hushållning med el och behovet av förnybar el är också allmänna 
miljöintressen som bör beaktas vid bedömningar av tillåtelse enligt 
miljöbalken. 

Enligt vattenverksamhetsutredningens delbetänkande, SOU 2013:69, föreslås 
att Havs- och vattenmyndigheten i samråd med Kammarkollegiet och 
Energimyndigheten ska ta fram vägledande prioriteringsgrunder för den nya 
prövningen av vattenverksamheter.  

 

3.4 Bidrag till rehabilitering 
Rehabilitering innebär att miljöåtgärder vidtas för att föra ett vatten närmare 
sitt referensförhållande och återskapa vissa, men oftast inte alla, naturvärden. 
Det normala vid rehabilitering är att man inte återfår referensförhållanden 
men att man stärker naturvärdena så att god ekologisk status eller potential 
kan uppnås. I vissa fall, när gynnsamt bevarandetillstånd i vissa Natura 2000-
områden ska uppnås, kan rehabiliteringen innebära att man nästan återgår till 
referensförhållanden för vattenområdet och uppnår hög ekologisk status. 
Havs- och vattenmyndigheten fördelar ekonomiskt bidrag till 
fiskevårdsåtgärder och andra miljöåtgärder, bland annat enligt förordningen 
om stöd till fiskevården. Dessa bidrag fördelas till länsstyrelser och andra 
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intressenter. Det huvudsakliga syftet med det är att nå de miljömål som 
myndigheten har ett särskilt ansvar för, nämligen Levande sjöar och 
vattendrag, Ingen övergödning samt Hav i balans och en levande kust och 
skärgård.  Det finns även behov av metoder som kan utgöra ett stöd till hur 
bidragsfördelning bör ske. Havs- och vattenmyndigheten ser en möjlighet att 
utveckla metoden för prioritering ur naturvårdssynpunkt till en metod som 
även kan nyttjas för prioritering i samband med bidragsfördelning. 

 

3.5 Forskning och utveckling 
Havs- och vattenmyndigheten medverkar i Energiforsks arbete med 
programmen ”Krafttag ål” och ”Kraft och Liv i Vatten”. Det förstnämnda har 
fokus på utveckling av bästa möjliga teknik för nedströmsvandring i stora 
viktiga ålvatten. Det sistnämnda på metoder för prioritering av miljöåtgärder 
och avvägning gentemot energinyttan och kostnaden. 

 

3.6 Fiskeförvaltning 
Havs- och vattenmyndigheten har ett ansvar för förvaltningsplaner gällande lax 
och ål. Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att laxförvaltningens 
inriktning är att utsättningarna i älvarna bör ersättas av naturlig reproduktion i 
en ordning som tar hänsyn till både natur- och energinytta. Fisket ska endast 
ske på ”räntan av kapitalet”, så att beståndens fortlevnad kommer i första 
hand. Kapitalet utgör i princip ett fullt fungerande fiskbestånd och räntan det 
antal fiskar som kan tas upp utan att den optimala fiskproduktionen 
(produktionen som kan ske baserat på vattensystemets maximala bärförmåga) 
påverkas negativt. Ålfisket har igenom förvaltningsåtgärder minskat kraftigt i 
havet. Upp emot hälften av de ålar som växer upp i svenska sjöar och 
vattendrag dör i vattenkraftverken på sin vandring ut mot Sargassohavet. Detta 
behöver åtgärdas för att leva upp till ålförordningen och ålförvaltningsplanen. 
Åtgärder för fri fiskvandring är därför mycket viktiga, särskilt i de viktigaste 
ålvattnen.  

 

3.7 Hur hör de olika delarna ihop? 
Det finns starka kopplingar mellan de olika delarna som kortfattat beskrivits i 
ovan delkapitel. Dialogen om vattenkraften, fördjupningen av förslaget till 
strategi för åtgärder i vattenkraften, vägledningen gällande tillämpning av 
miljökvalitetsnormer och vattenmyndigheternas arbete med att klassificera och 
föreslå miljökvalitetsnormer hör mycket intimt ihop. En samordnad process är 
av stor vikt för en korrekt avvägning vid fastställandet av 
miljökvalitetsnormerna i vattenförekomster som påverkas av vattenkraft. 
Dialogen är en möjlighet att få viktiga inspel och kunskaper om olika aspekter 
(särskilt energi, kulturmiljö och naturvård) att beakta i arbetet. Dialogen kan ge 
underlag kring hur åtgärder ska kunna prioriteras och förverkligas så att 
positiva ekologiska effekter blir märkbara i miljön. 
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Havs- och vattenmyndigheten finner att det underlag som framkommit och 
framkommer i dialogprocessen kan vara ett viktigt stöd, särskilt i följande 
delar: 

 

A. Vägledning gällande miljökvalitetsnormer (vad krävs för att följa EU:s 

Vattendirektiv?). Hur kan en normsättning ske korrekt? 

B. Tillsynsvägledning (i vilken ordning bör tillsyns-, prövnings- och 

omprövningsobjekten väljas) 

C. Vägledning gällande skydd och restaurering (hur ska medelsfördelning 

prioriteras) 

 
Dialogprocessen kan också ge underlag till politiken i kommande beslut om 
eventuell branschfond, statliga bidrag och vattenverksamhetsutredningens 
förslag. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

4. Dialogprocessen 
 

4.1 Grundupplägget i arbetet  
Havs- och vattenmyndigheten har löpande analyserat vilka myndigheter och 
övriga intressenter som både har viktig kompetens på området och kan tänkas 
ha synpunkter på hur avvägningar ska ske. De viktigaste myndigheterna har, 
förutom Havs- och vattenmyndigheten, bedömts vara Energimyndigheten, 
Svenska Kraftnät, Riksantikvarieämbetet, Kammarkollegiet, 
vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Naturvårdsverket.  Sistnämnda 
myndighet har framfört att arbetet med vattenkraftens miljöanpassning och 
dialogen i huvudsak bedöms vara Havs- och vattenmyndighetens ansvar och 
har därmed inte deltagit. Dialogarbetet har skett i form av samverkan i olika 
projekt samt genomförande av årliga s.k. dialogmöten där ett antal 
frågeställningar dryftats. De viktigaste frågeställningarna redogörs för i kapitel 
4.2 till 4.5 respektive kapitel 6. Utifrån detta arbete har Havs- och 
vattenmyndigheten, efter samråd med övriga myndigheter, dragit årliga 
slutsatser (2012-2015) och kommit med förslag till fortsatt arbete. I grova drag 
har de årliga dialogerna haft följande inriktning. 

 

2011 

Miljö- och jordbruksutskottet konstaterar  i rapporten om biologisk mångfald i 
rinnande vatten6 att dammar, vattenkraftverk och regleringsmagasin påverkar 
den biologiska mångfalden i rinnande vatten på ett mycket negativt sätt. 
Samtidigt har vattenkraften flera fördelar. Det är en förnybar energikälla som 
har använts under lång tid och som leder till små klimatpåverkande utsläpp. 
Utskottet noterar att både småskaliga och storskaliga vattenkraftverk påverkar 
den biologiska mångfalden, men att det kan vara lättare att åtgärda problem 
vid små kraftverk än vid stora. I relation till den el som produceras är dock de 
små kraftverkens miljöpåverkan större. Utskottet anser att det är viktigt att i 
det fortsatta utvecklingsarbetet lyfta fram både problem och möjligheter som 
har uppmärksammats för att kunna bevara och återskapa biologisk mångfald i 
rinnande vatten på bästa möjliga sätt. Utskottet anser att det är naturligt att 
den nya Havs- och vattenmyndigheten i sin verksamhet uppmärksammar de 
problem kring vattenkraften och den biologiska mångfalden som lyfts fram i 
denna uppföljning. 

 

2012 

”Lärakänna-dialogen”. Analysarbete för att utröna vilka myndigheter och 
intressenter som särskilt berörs av arbetet. En bred inbjudan till medverkan 
skickades ut. Gav möjlighet för många myndigheter och intressenter som 
annars inte samverkat att träffas och lära känna varandra och varandras roller, 
kompetenser och arbetsuppgifter, kopplade till berörda direktiv och miljömål. 
En gemensam SWOT-analys av vattenkraften som energikälla genomfördes. 
Berörda direktiv, annan lagstiftning och kunskapsläget gällande vattenkraftens 
för- och nackdelar lyftes fram liksom var Sverige står i förhållande till 

                                                           
6 Biologisk mångfald i rinnande vatten – En uppföljning (2011/12:RFR1) 
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måluppfyllelsen med avseende på berörda miljömål. Företrädare för 
kulturmiljöintresset var inbjudna men medverkade inte. 

 

2013 

”Scenariedialogen”. Fördjupade redogörelser för myndigheters, branschens och 
miljöorganisationers målinriktade arbete kopplat till vattenkraft och miljö. 
Olika scenarier avseende miljöanpassning, med särskilt fokus på fiskvägar och 
ekologiskt anpassad vattenreglering, analyserades grovt och effekter på det 
förnybara energisystemet och ekosystemen beskrevs översiktligt. Ett antal 
viktiga frågeställningar hade formulerats gemensamt inför mötet och dryftades 
i gruppdiskussioner. Bland annat var kommittédirektiv 2012:29 angående 
modern miljölagstiftning med avseende på vattenverksamheter, liksom 
begreppet betydande påverkan på verksamheten i Ramdirektivet för vatten 
(Vattendirektivet) uppe för diskussion. Företrädare för kulturmiljöintresset var 
inbjudna men medverkade inte. 

 

2014 

”Målbildsdialogen”. Efter dialogen 2013 stod det klart att målbilden gällande 
vilka miljöåtgärder som var rimliga och lämpliga i olika storlekar och typer av 
vattenkraftverk  skiljde sig markant mellan branschen och miljöföreningarna. 
Myndigheternas målbild låg någonstans mitt emellan. Tolkningarna av vad 
som är betydande påverkan på vattenkraftverksamheten enligt Vattendirektivet 
såg också väldigt olika ut år 2013. Behovet av en plan för miljöåtgärder i 
vattenkraften var nu omsatt till förslaget till nationell strategi för vattenkraften 
(HaV:s rapport 2014:14) som tagits fram i ett samarbete mellan Havs- och 
vattenmyndigheten och Energimyndigheten. Efter samverkan i CIS-guidance 
group i EU, gällande kraftigt modifierade vatten, var Havs- och 
vattenmyndighetens och Energimyndighetens tolkning och bedömning att 
betydande påverkan på vattenkraftverksamheten i Sverige uppstår om mer än 
ca 1,5 TWh tas i anspråk för miljöåtgärder. Huvuddelen av dialogmötet 2014 
kretsade kring förslaget till strategi, den färdiga SOU 2013:69 ”Ny tid-ny 
prövning, remissversionen av  SOU 2014:35 ”I vått och torrt”, och kring de 
målbilder som olika intressenter redogjorde för. Branschen tillstyrkte 
bedömningen och förslaget till strategi medan vissa miljöorganisationer och 
flera nordliga länsstyrelser avstyrkte den.  Behovet av avrinningsområdesvisa 
strategier och framtagande av metoder för noggrannare regionala 
prioriteringar och avvägningar underströks av de flesta medverkande. Oavsett 
län så bör likvärdiga metoder för prioritering och avvägning nyttjas ansåg de 
flesta. Det underströks också att det finns ett behov av att ta fram sådana 
metoder och testa i vattendrag från några olika grupper av vattendrag som 
beskrivs i förslag till nationell strategi. Riksantikvarieämbetet, som alltid varit 
inbjudna till dialogen, hade pekat på behovet av kulturmiljöhänsyn i arbetet 
med SOU 2014:35. År 2014 var första gången som kulturmiljöintresset 
företräddes i dialogen. Vattenkraftens positiva betydelse, särskilt den 
småskaliga, lyftes fram för bevarande och förvaltning av många kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer.   

 

2015 

”Metoddialogen”. Till detta möte hade Havs- och vattenmyndigheten tagit fram 
underlag för hur avrinningsområdesvisa strategier för prioritering kan läggas 
upp och ett utkast till metod för prioritering av miljöåtgärder ur 
naturvårdssynpunkt, med målet att nå god ekologisk status/potential. 
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Energimyndigheten och Svenska kraftnät hade tagit fram ett utkast till metod 
för bedömning av det relativa reglerbidraget som kraftverken står för. 
Riksantikvarieämbetet var detta år med och planerade dialogen och redovisade 
en plattform för kulturhistorisk värdering och urval som ett första underlag till 
en metod för bedömning av kulturmiljöers känslighet/tålighet och prioritering. 
Metodutkasten och testerna i pilotprojekten dryftades, men även förslaget till 
nationell strategi som helhet och den bedömning gällande planeringsmålet om 
max 1,5 TWh, som flera intressenter motsatt sig. 

I nedanstående kapitel framgår sammanfattande information om upplägg, 
slutsatser och förslag från respektive år i dialogprocessen och vilka 
beröringspunkter som finns med olika delar av regeringens arbete och 
förvaltningen. 

 

4.2 Dialogen 2012 

Grunder och inriktning 

Detta år påbörjades den dialogprocess som Havs- och vattenmyndigheten fick 
ansvar för. Till grund låg riksdagens rapport 2011/12:RFR1, ”Biologisk 
mångfald i rinnande vatten - En uppföljning” och regeringsuppdraget till Havs- 
och vattenmyndigheten som löd enligt följande: 

 
Havs- och vattenmyndigheten ges 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 förnybara energikällor samt 
miljömål för vatten och vattenförvaltning. 

 

Analysarbete för att utröna vilka myndigheter och intressenter som särskilt 
berörs av arbetet. En bred inbjudan till medverkan. Gav möjlighet för många 
myndigheter och intressenter som annars inte samverkat att träffas och lära 
känna varandra och varandras roller, kompetenser och arbetsuppgifter, 
kopplade till berörda direktiv och miljömål. En gemensam SWOT-analys av 
vattenkraften som energikälla genomfördes. Berörda direktiv, annan 
lagstiftning och kunskapsläget gällande vattenkraftens för- och nackdelar lyftes 
fram liksom var Sverige står i förhållande till måluppfyllelsen med avseende på 
berörda miljömål. 

Under året författade regeringen kommittédirektiv 2012:29 om en modernare 
lagstiftning avseende vattenverksamheter. En SOU skulle arbetas fram. 
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Slutsatser och förslag 

Slutsatserna bestod, något förenklat i följande. 

 
A. Dialogen som metod är ett intressant och bra sätt att arbeta med en 

process. 
B. Dammar och vattenkraftverk är den viktigaste påverkankällan att 

åtgärda för att uppfylla Vattendirektivet. 
C. Åtgärdstakten är alltför långsam för att uppfylla Vattendirektivet och 

miljömålen och huvuddelen av åtgärderna har mer eller mindre 
bekostats av staten. 

D. Miljöorganisationerna ansåg det som effektivast att fastställa generella 
föreskrifter om faunapassager och minimitappningar medan 
energibranschen avstyrker detta och vill ha en noggrannare avvägning 
mellan kostnad och nytta i varje enskilt fall. Havs- och 
vattenmyndigheten uteslöt inte någon form av generella föreskrifter, 
men då ska de föregås av en övergripande kostnad-nyttoanalys. 

E. Det finns behov av en nationell plan för prioritering av åtgärder i 
vattenkraftverk som innefattar en långsiktigt hållbar avvägning mellan 
målen och direktiven. 

F. Verksamhetsutövarna bör få ett ökat ansvar att leva upp till 
miljökvalitetsnormerna för vatten, men det bör skapas möjligheter för 
att kunna ta sådana initiativ. Moderniseringar av vattenkraftverk kan 
ge både bättre produktionsmöjligheter och ökad miljöhänsyn vilket 
leder till en win-win-situation. 

 
Förslagen bestod, något förenklat, av följande. 

 
A. Dialogen fortgår och utvecklas. 
B. En vägledning tas fram för kraftigt modifierade vatten med avseende på 

vattenkraften. 
C. En nationell plan tas fram i samverkan med länsstyrelserna, 

vattenmyndigheterna, Energimyndigheten och Kammarkollegiet. 
D. Havs- och vattenmyndigheten tar, i samverkan med SLU och andra 

forskningsinstitutioner och efter samråd med berörda intressenter, 
fram en vägledning gällande bästa möjliga teknik för vattenkraftverk. 

 

4.3 Dialogen 2013 

Grunder och inriktning 

Fördjupade redogörelser för myndigheters, branschens och 
miljöorganisationers målinriktade arbete kopplat till vattenkraft och miljö. 
Olika scenarier avseende miljöanpassning, med särskilt fokus på fiskvägar och 
ekologiskt anpassad vattenreglering, analyserades grovt och effekter på det 
förnybara energisystemet och ekosystemen beskrevs översiktligt. Svenska 
kraftnät var ny medverkande i myndighetsgruppen och myndigheten beskrev 
Sveriges reglersystem i ett nationellt och internationellt perspektiv och hur 
påverkan bedömdes bli beroende på olika scenarier med minimitappningar. Ett 
antal viktiga frågeställningar hade formulerats gemensamt inför mötet och 
dryftades i gruppdiskussioner. Bland annat var kommittédirektiv 2012:29 
angående modern miljölagstiftning med avseende på vattenverksamheter, 
liksom begreppet betydande påverkan på verksamheten i Vattendirektivet uppe 
för diskussion.  
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Slutsatser och förslag 

Slutsatserna bestod, något förenklat i följande. 

 
A. Dialogen är en process som bedöms föra arbetet med miljömålen och 

energimålen framåt. 
B. Dialogen kan utvecklas till fler former än särskilda årliga nationella 

dialogmöten. 
C. Verksamhetsutövarna har kommit igång något mer med egna initiativ. 

Initiativen rör åtgärder i biflöden utan eller med mycket lite 
vattenkraftverksamhet. 

D. Branschen, myndigheterna och miljöorganisationerna har olika 
målbilder gällande vilken miljöhänsyn som är rimlig. 

E. Bevisbördefrågan är viktig att diskutera och analysera mer.  
F. Win-win-projekt är särskilt intressanta.  

 
 

Förslagen bestod, något förenklat, av följande. 

 
A. Havs- och vattenmyndigheten tar fram underlagsmaterial till 

prioritering av miljöåtgärder. 
B. Energimyndigheten och Svenska kraftnät tar fram underlagsmaterial 

och beskrivningar av hur energisystemen påverkas av miljöåtgärder. 
C. Arbetet med en nationell strategi liksom bästa möjliga teknik för 

vattenkraften fullföljs. 
D. Avstämning sker i dialogform. 

 

4.4 Dialogen 2014 

Grunder och inriktning 

Detta år slutfördes SOU 2014:35, ”I vått och torrt” med förslag till en 
modernisering av lagstiftningen kopplad till vattenkraft och annan 
vattenverksamhet. Utredningen hade i delbetänkandet SOU 2013:69 föreslagit 
att Havs- och vattenmyndigheten i samråd med Kammarkollegiet och 
Energimyndigheten ska ta fram vägledande prioriteringsgrunder för den nya 
prövningen av vattenverksamheter. Om statsmakten väljer att inte genomföra 
det föreslagna systemet med ny prövningansåg utredningen att motsvarande 
behov av en nationell prioriteringsplan finns såvitt gäller 
omprövningssystemet. Behov av en sådan prioriteringsplan för omprövning 
torde dock finnas även om förslaget om ny prövning genomförs eftersom dessa 
system kommer att existera parallellt. Havs- och vattenmyndigheten tillstyrkte 
förslagen till förändringar. Myndigheten hade helst sett krav på nyprövning av 
vattenkraftverk innan ett visst årtal, men såg också förslaget om en ökad takt i 
omprövningar och likformning med lagstiftningen för miljöfarlig verksamhet 
som angeläget. Riksantikvarieämbetet var kritiska till 
vattenverksamhetsutredningen och avstyrkte utredningens förslag eftersom det 
bedömdes medföra stora negativa konsekvenser för kulturmiljöer när alla ska 
tillståndsprövas och många inte kommer att ha råd. 
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Efter dialogen 2013 stod det klart att målbilden för branschen respektive 
miljöorganisationerna såg väldigt olika ut när det gäller vilka miljöåtgärder 
som bedömdes som rimliga i olika typer och storlekar av vattenkraftverk och 
vad som krävs enligt EU:s vattendirektiv. Myndigheternas målbild låg 
någonstans mitt emellan. Inför det årliga dialogmötet hade ett förslag till en 
nationell strategi arbetats fram av Havs- och vattenmyndigheten och 
Energimyndigheten i samverkan med olika intressenter (HaV:s rapport 
2014:14). GIS-analyser och analyser av effekt, produktion och läge i landet 
ingick. Sveriges avrinningsområden delades in i sex grupper beroende av 
värdet för naturmiljön respektive elproduktionen. Behovet av att värna 
reglerkraften tydliggjordes. Havs- och vattenmyndigheten medverkade i CIS-
guidance group i EU, gällande kraftigt modifierade vatten, där frågan om vad 
som kan vara betydande påverkan på verksamheter dryftades.  Havs- och 
vattenmyndighetens och Energimyndighetens tolkning och bedömning är att 
betydande påverkan på vattenkraftverksamheten i Sverige uppstår om mer än 
ca 1,5 TWh tas i anspråk för miljöåtgärder inom den närmaste cykeln (6-åriga). 
Beräkningen baseras på att miljöåtgärder i form av faunapassager och 
minimitappningar genomförs i alla småskaliga kraftverk i grupperna 5-6 och 
att vissa produktionspåverkande miljöåtgärder, framförallt installation av 
faunapassager, genomförs i ett 60-tal större vattenkraftverk. I förslaget till 
strategi klargörs att den måste brytas ned till avrinningsområdesvisa 
åtgärdsstrategier och prioriteringsplaner.   

Huvuddelen av dialogmötet 2014 kretsade kring denna bedömning, den färdiga 
SOU 2013:69 ”Ny tid-ny prövning, remissversionen av  SOU 2014:35 ”I vått 
och torrt”, och kring de målbilder som olika intressenter redogjorde för. 
Branschen tillstyrkte bedömningen och förslaget till strategi medan 
miljöorganisationer och flera nordliga länsstyrelser avstyrkte den.  Behovet av 
avrinningsområdesvisa strategier och framtagande av metoder för noggrannare 
regionala prioriteringar och avvägningar underströks av de flesta 
medverkande. Oavsett län så bör liknande metoder för prioritering och 
avvägning nyttjas ansåg de flesta. Behovet av framtagande av sådana metoder 
och tester i några olika grupper av vattendrag i strategin underströks också. 
Riksantikvarieämbetet, som alltid varit inbjudna till dialogen, hade pekat på 
behovet av kulturmiljöhänsyn i arbetet med SOU 2014:35. År 2014 var första 
gången som kulturmiljöintresset företräddes i dialogen och då i form av 
kulturmiljöexperter från länsstyrelser, som medverkade i planering och 
genomförande.  

 

Tre grundläggande frågor som diskuterades under gruppdiskussionerna var 
följande. 

 

A. Vilket/vilka förutsättningar är de viktigaste för att öka åtgärdstakten? 

B. Hur kan vi säkerställa att vi i åtgärdsarbetet inte försämrar 
förutsättningarna för produktionen av förnybar energi? 

C. Hur kan jag bidra till att målen (vatten, kultur, energi) uppnås? 
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Slutsatser och förslag 

Slutsatserna bestod, något förenklat i följande. 

 
A. Strategin för åtgärder i vattenkraften är en god grund att bygga vidare 

på. 
B. Det finns olika uppfattningar om vilka detaljerade krav som 

Vattendirektivet ställer på verksamhetsutövare och myndigheter. 
C. Det finns en gemensam uppfattning att åtminstone vissa justeringar av 

lagstiftningen är lämplig och att mer fokus vid framtida 
domstolsförhandlingar bör ligga på en välgrundad avvägning mellan en 
miljöanpassad vattenkraft med ekologisk hänsyn och behovet av 
förnybar energi. Branschföreträdare förespråkar huvudsakligen en 
utveckling av omprövningssystemet medan myndigheter och 
miljöorganisationer bedömer att det skulle vara effektivare om 
verksamhetsutövarna får ansöka om nya tillstånd i någon form av 
prioriteringsordning. 
 

Förslagen bestod, något förenklat, av följande. 
 
A. Dialogen bör i huvudsak övergå i en mer regional form där några 

försöksvattendrag väljs ut och åtgärdsförslag tas fram genom en 
arbetsgång som innefattar välgrundade avvägningar mellan ekologisk 
hänsyn och förnybar energi. 

B. Energimyndigheten och Svenska kraftnät bör ta fram mer 
forskningsbaserat underlag som visar problem och möjligheter när det 
gäller en ökad ekologisk hänsyn i vattenkraften, i relation till dagens 
och framtidens behov av reglerkraft. Myndigheterna bör få i uppdrag 
att vara expertstöd vid framtagandet av åtgärder på 
avrinningsområdesnivå. 

 

4.5 Dialogen 2015 

Grunder och inriktning 

Till detta möte så hade Havs- och vattenmyndigheten, efter samråd med 
tekniska experter i branschen och på myndigheter, tagit fram underlag för hur 
avrinningsområdesvisa strategier kan läggas upp liksom utkast till metod för 
prioritering av miljöåtgärder ur naturvårdssynpunkt. Energimyndigheten och 
Svenska kraftnät hade tagit fram ett utkast till metod för att beräkna det 
relativa reglerbidraget som bedömdes vara ett viktigt underlag för att bedöma 
olika kraftverks nytta för reglerkraften. Riksantikvarieämbetet engagerades i 
dialogen och redogjorde för sin plattform för kulturhistorisk värdering och hur 
en metod för bedömning av kulturmiljövärde och känslighet skulle kunna 
arbetas fram. Havs- och vattenmyndigheten hade delat ut medel för att, under 
ledning av länsstyrelser, påbörja ett arbete med att testa och utveckla 
metodutkasten i pilotvattendragen Luleälven, Dalälven, Emån och Nissan. 
Myndighetsgruppen bedömde, med anledning av pilottesterna och att frågor 
skiljer sig åt beroende på var i landet man befinner sig att tre möten var 
lämpligt, ett i Luleå, ett i Älvkarleby och ett i Växjö. Metodutkasten och 
testerna i pilotprojekten dryftades, men även strategin som helhet och den 
bedömning gällande planeringsmålet om max 1,5 TWh, som flera intressenter 
motsatt sig.  
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De övergripande målen med dialogmötena kommunicerades innan och var 
följande. 

A. Vi ska få en bättre förståelse för vad som är viktigt för utvecklingen av 

ett förnybart energisystem, och för bevarande och restaurering av 

natur- och kulturmiljöer.  

B. Vi ska diskutera modell/metoder för att prioritera och hur dessa kan 

användas vidare för att avväga mellan intressen. Det ska finnas 

möjlighet att komma med synpunkter på grundupplägget och hur 

metoderna kan utvecklas.  

C. Vi förväntar oss resonemang kring vad som kännetecknar enklare och 

svårare avvägningar. Vi hoppas få bra förslag på hur vi kan samverka 

kring underlag, metoder och praktiskt genomförande. 

Inför mötena redogjordes också för ett par allmänna och ett antal mer specifika 
frågor. De allmänna frågorna var följande. 

A. Modeller/metoder för energi- natur- respektive kultur. Är vi på rätt 

väg? Vilka är utmaningarna? 

B. Vad konkret behöver utvecklas i respektive modell/metodförslag och 

hur kan de bli konsekventa och jämförbara? 

 

Slutsatser och förslag 

Slutsatserna bestod, något förenklat i följande. 

 
A. Alla medverkande anser att prioritering och avvägning är nödvändiga 

och huvuddelen av de medverkande ansåg att de nationella 
myndigheterna är på rätt väg. 

B. Arbetet närmar sig mer konkreta avvägningar och pilotprojekten är 
viktiga för att testa metoderna, bidra med utveckling och utgöra 
förebilder för Sveriges arbete med vattenkraften. 

C. De regionala myndigheterna är mycket viktiga, men de nationella 
myndigheterna bör medverka i kvalitetssäkring av åtgärdsförslagen. 
 

Förslagen bestod, något förenklat, av följande. 
 
A. De regionala dialogerna bör utvecklas under ledning av länsstyrelserna 

och de nationella myndigheterna bör utgöra ett stöd i arbetet. 
B. De nationella myndigheterna bör bistå i spridandet av resultaten i 

pilotprojekten och anordna åtminstone ett brett nationellt dialogmöte 
2016. 

C. De nationella myndigheterna bör kvalitetssäkra de slutliga 
åtgärdsförslagen så att de är i linje med strategins intentioner. 
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4.6. Dialogen 2016 

Syfte 

Dialogen år 2016 hade beteckningen ”Verkstadsdialogen”. Detta eftersom vi 
genom processen kommit allt närmare en avvägning på en övergripande nivå 
och metoder för avvägning på lokal nivå. Vi har därmed kommit närmare ett 
genomförande av de konkreta miljöåtgärderna i vattenkraften, men inte på ett 
tydligt sätt funnit samsyn kring hur vi slutligen får till stånd dessa åtgärder på 
ett effektivt sätt. Syftet med dialogen 2016 var att tillsammans gå igenom 
dialogprocessen som pågått sedan år 2012 och ta tillvara på allt underlag som 
arbetats fram i dialogprocessen och i myndigheters, branschens och 
regeringens arbete med vattenkraften, energifrågorna och lagstiftningen. Syftet 
var också att dialogen skulle leda till samsyn kring konstruktiva lösningar för 
att nå målen på ett effektivt sätt och att tillsammans blicka framåt, för att 
diskutera en färdplan som också innefattar frågorna kring vem som gör vad, 
hur och när? Syftet var också att berörda intressenter skulle 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. Därutöver var syftet att med 
utgångspunkt i de slutsatser och rekommendationer som presenteras i 
Riksantikvarieämbetets rapport Kulturmiljöer vid vattendrag belysa frågor 
rörande kulturmiljö på olika sätt.  

 

Målen framöver är att   

A. återkoppla från den nationella till den regionala nivån  

B. utveckla fler regionala åtgärdsinriktade projekt gällande vattenkraftens 
miljöanpassningar 

C. finna vägen mot miljöanpassningar på ett väl balanserat och avvägt 
sätt.  

Avgränsning 

Dialogen om vattenkraft och miljö 2016 avgränsades till att gälla de delar med 
underlag som är beskrivna i tidigare kapitel i denna rapport. Dialogen var 
också avgränsad till att gälla den i närtid troliga utvecklingen och behov av 
miljöåtgärder samt att undvika diskussioner om osäkra scenarier kring 
framtidens klimateffekter och energisystem, flera decennier fram i tiden. Detta 
för att lösningarna behöver hittas här och nu, eftersom tiden är knapp för att 
uppnå mål och följa direktiv.   
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Projektgrupp 

Myndighetsgruppen som planerade år 2016 års dialog bestod av företrädare för 
Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Riksantikvarieämbetet, 
vattenmyndigheterna, länsstyrelserna, Kammarkollegiet, och Havs- och 
vattenmyndigheten.   

Projektledare har varit utredare Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten. I 
projektgruppen har också ingått  

 Havs- och vattenmyndigheten, 
 

Energimyndigheten,  Kammarkollegiet,  
 Riksantikvarieämbetet,  

 vattenmyndigheterna,  Länsstyrelsen i 
Dalarnas län,  Länsstyrelsen i Norrbottens län,  

 Länsstyrelsen i Jönköpings län,  
Länsstyrelsen i Kalmar län och  Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. Projektgruppen medverkade i planering och upplägg av dialogen 
samt har fått möjlighet att lämna förslag till justeringar och förtydliganden i 
denna rapport.  

 

Metod 

Samråd och planering med berörda myndigheter  

Myndighetsgruppen kom fram till att fokus i dialogen skulle ligga på hur 
energiöverenskommelsen ska förverkligas, branschens och statens finansiering, 
dialogbaserad tillsyn och på vidare utveckling av metoder för avvägning mellan 
naturvården, kulturmiljövården och elförsörjningen med stöd av förslaget till 
nationell strategi för åtgärder i vattenkraften. Informationsspridning från 
pilotprojekten bedömdes också vara värdefullt, varför pilotprojektet ”Hållbar 
vattenkraft i Dalälven”, som innefattar de flesta komplexa frågeställningar som 
berörs av dialogen, fick en egen punkt i programmet.  

 

Underlagsmaterial till dialogmöten 

Denna rapport (exklusive kapitel 6-7), inklusive rapporterna i tabell 1, utgjorde  
underlag till dialogmötet. Den sistnämnda rapporten i tabell 1, ”Vattenkraftens 
reglerbidrag och värde för elsystemet”, färdigställdes relativt nära inpå 
dialogmötet och gav upphov till ett flertal frågor och diskussioner.  

 

Dialogmöte 

Tällberg i Dalarna valdes av följande skäl som årets by för dialogmöte: 

 

 Tällberg Foundation var ett internationellt känt forum för klimatfrågor. 

 Pilotprojektet ”Hållbar vattenkraft i Dalälven” är det mest omfattande 
och mest komplexa av pilotprojekten och Tällberg ligger vid Siljan i 
Dalälvens avrinningsområde. 

 Tällberg hyser höga kulturmiljövärden. 

 

Inbjudan till dialogmötet finns som bilaga 1.   

borttagen uppgift enligt GDPR

borttagen uppgift enligt GDPR

borttagen uppgift  borttagen uppgift enligt GDPR

borttagen uppgift enligt GDPR

borttagen uppgift enligt GDPR

borttagen uppgift enligt GDPR

borttagen uppgift enligt GDPR

borttagen uppgift enligt GDPR

borttagen uppgift enligt GDPR
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För att underlätta diskussioner i öppet forum och med hänsyn till tillgängligt 
utrymme bedömdes det som lämpligt att begränsa antalet deltagande till 
maximalt två personer per organisation. 

Dialogens upplägg och resultat sammanställs i detta PM. Dessutom 
sammanfattades dialogarbetet i Havs- och vattenmyndighetens årsredovisning 
för år 2016.  

 

Genomförande 

Deltagande 

Totalt inbjöds ett trettiotal organisationer och samtliga länsstyrelser och 
vattenmyndigheter. Totalt medverkade drygt 70 deltagare i dialogmötet. De 
organisationer som företräddes liknade i allt väsentligt tidigare års (se bilaga 
2), men med något fler företrädare för kulturmiljöintresset än tidigare.  

 

 

Figur 1.  Energiforsk, håller i anförande om 
forskningsprogrammet KLIV. 

Foto: Minna Brodin, Länsstyrelsen i Norrbottens län. 

 

 

 

 

 

 

 

 

borttagen uppgift enligt GDPR
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Anföranden och gruppdiskussioner 

Anförandena inleddes av generaldirektörerna för Havs- och vattenmyndigheten 
och Energimyndigheten. De återgav en omvärldsanalys, dialogprocessen 
hitintills och lyfte fram frågor för dagen. En schematisk beskrivning av 
dialogprocessen hitintills finns som bilaga 3. Presentationerna finns som bilaga 
4. Minnesanteckningar finns redovisade i bilaga 5. Minnesanteckningarna 
innefattar inte allt som sagts och de är formulerade så som de som förde 
anteckningarna uppfattade diskussionerna, varför anteckningarna inte kan ses 
som definitiva ståndpunkter från respektive grupp eller organisation.  

  

 

Figur 2.  Länsstyrelsen i Dalarna, redogör för erfarenheter 
från pilotprojektet ”Hållbar vattenkraft i Dalälven”. 

Foto: Per Säverot, Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
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Kommunikation  

Minnesanteckningarna e-postades till medverkande för synpunkter. Detta för 
att Havs- och vattenmyndigheten skulle förvissa sig om att man uppfattat 
redogörelser och diskussioner på rätt sätt. Synpunkter inarbetades vid 
justering av minnesanteckningarna. Förslaget till rapport kommunicerades 
både med myndighetsgruppen och med de medverkande som fick möjlighet att 
lämna synpunkter innan den slutligen fastställdes. Utvärderingsmöten med 
företrädare för planeringsgruppen hölls den 8e och 22 december 2016 samt 
den 16 januari 2017. 

 

 

Figur 3. Tid för kompletterande ”utedialog” vid Siljan, om natur och kultur. 
 Länsstyrelsen i Kalmar län och  Havs- och 

vattenmyndigheten.                                                                                                                         

Foto: Cissela Genetay, Riksantikvarieämbetet. 
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Synpunkter som framkom 

Föreliggande bedömningar är Havs- och vattenmyndighetens egna och gäller 
vad som framkom under dialogen som synpunkter från olika intressenter. 
Bedömningarna är dock framtagna i dialog med berörda myndigheter i 
planeringsgruppen. Bedömningarna är på en övergripande nivå.   

Huvuddelen av de medverkande bedömdes vara positivt inställda till 
energiöverenskommelsen. Kärnfrågorna som var uppe för diskussion var 
följande. 

 

A. Hur får vi ihop en lösning som både lever upp till Sveriges och EU:s 
lagstiftning, samtidigt som vi får en effektiv genomförandeprocess? 

B. Vilket genomslag ska rapporten om reglerbidrag få i klassning och 
normsättning gällande kraftigt modifierade vatten enligt 
vattenförvaltningsförordningen och hur ska man bedöma påverkan 
på reglerbidraget av olika typer av åtgärder? 

C. Hur kan vi förbättra dialogen i samband med tillsynen och hur kan 
arbetssätt och kommunikation förbättras? 

D. Är det klart att branschen ska starta en åtgärdsfond? När i så fall 
och hur ska upplägget av fonden se ut? 

E. Hur ska vi hantera risken att kraven på miljöåtgärder hotar miljöer 
som bedöms värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv? 

 

Legal och effektiv genomförandeprocess  

Havs- och vattenmyndigheten bedömer, utifrån genomförd dialog, att de 
viktigaste synpunkterna som framkom gällande lagstiftning och 
genomförandeprocess var enligt nedan. 

 

Lagstiftning.  

 

A. När blir det betydande påverkan på Sveriges elsystem? Här fanns 

olika synpunkter kring planeringsmålet om att maximalt ca 1,5 

TWh får tas i anspråk för nödvändiga miljöåtgärder. Många tyckte 

att rapporten om reglerbidraget var bättre grundad samt mer 

nyanserad och relevant än rapporten med förslag till strategi för 

åtgärder i vattenkraften. Flera ville ha en bättre beskrivning av hur 

de 1,5 TWh räknats fram i förslaget till nationell strategi. 

B. Vad innebär miljöbalkens allmänna hänsynsregler med krav på 

bästa möjliga teknik och vad kan staten finansiera utan att det 

bedöms som statsstöd? Denna fråga är särskilt viktig för 

kulturmiljöintresset. Synpunkter om att de som bedriver 

elproduktion har ett egenansvar att leva upp till miljöbalkens krav. 

Äldre dammar vars nuvarande fastighetsägare inte har bedrivit 

elproduktion ligger enligt flera mer i ett gränsland gällande 

egenansvar och statens finansieringsmöjligheter. 
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Effektiv genomförandeprocess. 

 

A. Moderniserad lagstiftning krävs. Generella föreskrifter för vissa 

miljöåtgärder bör införas i lag eller förordning. Enklare förfarande vid 

prövning och omprövning skulle kunna medföra att behovet av 

generella föreskrifter, exempelvis med krav på fiskpassager, minskar. 

B. En branschfond skulle kunna lösa många knutar och bidra till att 

miljöåtgärder i vattenkraften vidtas. Därtill skulle den kunna 

möjliggöra anpassningar av miljöåtgärderna till värdefulla 

kulturmiljöer.  

 
Rapporten om reglerbidraget 

När det gäller rapporten om reglerbidraget så framkom följande synpunkter. 

 

A. Huvuddelen tyckte att rapporten i stort utgjorde ett bra underlag för 

kommande avvägningar och normsättning.  

B. Flera ifrågasatte bedömningarna i rapporten gällande när det blir 

betydande påverkan på Sveriges reglerkraft och ansåg att alltför små 

kraftverk var klassade som särskilt viktiga för Sveriges reglerkraft. 

C. Flera undrade hur man med rapporten som grund kan bedöma olika 

åtgärdstypers påverkan på reglerbidraget. 

D. Företrädare för Lule älvdals samverkansorgan framförde att det trots vad 

som framkommer i rapporten borde utredas förutsättningar för 

återförande av vatten i naturfåror i större kraftverk, såsom den vid Letsi 

vattenkraftverk. Detta som kompensation för den stora miljöpåverkan 

som drabbat älvdalarna med storskalig vattenkraft. 

E. Synpunkter från branschföreträdare att rapporten borde leda till att vi 

kan minska ianspråktagandet till mindre än de tidigare bedömda           

1,5 TWh. 

 
Dialogbaserad tillsyn 

När det gäller den dialogbaserade tillsynen så framkom följande synpunkter. 

 

A. Många kraftverksägare känner sig kränkta och påhoppade när det 

skickas ut opersonliga brev med föreläggande utan att man träffats och 

diskuterat syftet med att vidta miljöåtgärderna. Särskilt allvarligt anser 

branschföreträdarna att det är när det i sådana föreläggande ges förslag 

på utrivning. 

B. Länsstyrelserna anstränger sig för att arbeta mer förebyggande och 

systematiskt i en mer dialogbaserad tillsyn. Även om man ska följa lagen 

i tillsynsarbetet så ser företrädare för länsstyrelsen en 

utvecklingspotential i på vilket sätt man bedriver tillsynen. 
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Branschens åtgärdsfond 

När det gäller branschens möjliga åtgärdsfond så framkom följande 
synpunkter. 

 

A. Huvuddelen av deltagarna var positiva till en branschfond. 

B. Fonden borde vara ett krav för att besluta om skattesänkning för 

vattenkraften. 

C. Fonden borde kunna finansiera åtgärder i små vattenkraftverk, även för 

att bevara kulturmiljövärden. 

D. Flera undrade vilka krav branschen ställer för att sätta igång fonden och 

hur den säkerställs juridiskt. 

E. Enligt branschföreträdare så kan den komma igång tidigast 2018 och det 

är fortfarande oklarheter kring former och förutsättningar. Diskussioner 

pågår med regeringsföreträdare. 

 
Risken för utarmning av kulturmiljövärden 

När det gäller risken att kraven på miljöåtgärder utarmar kulturmiljövärden 

så framkom följande synpunkter. 

 

A. Det är angeläget att Riksantikvarieämbetet, i samverkan med Havs- och 

vattenmyndigheten och länsstyrelserna tar fram en metod för 

bedömning av kulturmiljöers tålighet och känslighet.  

B. Frågor uppkom kring huruvida höga kulturmiljövärden kan vara en 

grund för att vattenförekomster utpekas som KMV. Det är något oklart 

juridiskt. 

C. Länsstyrelserna borde bättre beakta kulturmiljövärdena i tillsynen. 

Kulturmiljöer är också viktiga miljöer enligt miljöbalken och ett tungt 

allmänt intresse. 

D. Åtminstone vissa länsstyrelser tydliggjorde att man involverar 

kulturmiljöexperterna i tillsynen. 

E. Flera företrädare för kulturmiljöintresset underströk vikten av en 

finansiering från branschfond eller staten för miljöåtgärder som riskerar 

att hota kulturmiljöer som bedöms värdefulla ur ett kulturhistoriskt 

perspektiv. Detta då många ägare av ur kulturmiljösynpunkt värdefulla 

småskaliga vattenkraftverk inte har ekonomiska resurser att genomföra 

de miljöåtgärder som krävs enligt miljöbalken. 
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Havs- och vattenmyndighetens slutsatser 

 
Utifrån anföranden och diskussioner drar Havs- och vattenmyndigheten 
följande samlade slutsatser: 

 

A. Huvuddelen av de medverkande var positiva till 

energiöverenskommelsen och vill bidra till dess genomförande. 

B. En fortsatt god samverkan mellan myndigheter och andra intressenter 

är mycket angeläget för att få en effektiv genomförandeprocess med väl 

balanserade avvägningar mellan de olika intressena. 

C. Övriga myndigheter behöver stöd från Energimyndigheten och Svenska 

kraftnät i bedömningar av hur olika typer av miljöåtgärder inverkar på 

reglerbidragen från vattenkraftverken. 

D. Det är angeläget att snarast utveckla metod för prioritering av 

kulturmiljöer och bedömning av dessa miljöers tålighet och känslighet. 

E. Det är angeläget att ta tillvara pilotprojektens erfarenheter i det 

fortsatta arbetet med avvägningar. 

F. Bra prioriterings- och avvägningsmetoder som kommuniceras väl i en 

dialogbaserad tillsyn är av stor betydelse för att skapa en bättre 

förståelse för varför åtgärder behöver genomföras. 

G. Finansiering av miljöåtgärder i småskalig vattenkraft med höga 

kulturmiljövärden är en knäckfråga för att miljöåtgärder ska 

underlättas utan att äventyra bevarandet av miljöer som bedöms som 

värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Kunskapen om olika 

kulturmiljöers värde och känslighet behöver utvecklas och spridas. 

H. Branschen är beredd att starta en fond. Fonden bör ha en utformning 

och omfattning som möjliggör ett effektivt genomförande av 

nödvändiga miljöåtgärder i vattenkraften. Det är fortfarande oklart 

vilka förutsättningar som ska gälla för fonden och när den kan komma 

igång. Dock tidigast år 2018. Viktigt att fonden omfattar alla kraftverk 

med tillhörande dammar. 

I. Det finns exempel från branschens prioriteringsarbete som är i linje 

med myndigheternas påbörjade metoder för prioritering, vilket bör 

beaktas i det fortsatta arbetet. 

J. En moderniserad lagstiftning är angelägen för att effektivisera 

åtgärdsarbetet och att underlätta processen vid prövning och 

omprövning.  
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5. Nuläge och framtiden 
 

I detta kapitel lyfter vi blicken och försöker beskriva hur olika delar i arbetet 
med vattenkraft i Sverige och EU hänger ihop. Vi beskriver också hur 
dialogprocessens resultat kan bidra till framtidens arbete med 
miljöanpassningen av vattenkraften samtidigt som det förnybara 
energisystemet kan värnas och utvecklas och kulturmiljövärdena beaktas.  

 

5.1 Nuläge 
Havs- och vattenmyndigheten bedömer att följande förekommande 
utredningar och kunskapslägen är särskilt viktiga när färdplanen för framtiden 
ska utvecklas. 

 

A. Genom domstolspraxis klarnar bilden kring rättskraft och bästa möjliga 

teknik. Urminnes hävd har inte längre samma innebörd som innan 

2012.  Eftersom särskilt många av de små vattenkraftverken saknar 

tillstånd så står den småskaliga vattenkraften inför ekonomiska 

utmaningar. Detta påverkar bevarandet och förvaltningen av  

kulturmiljöer kopplade till den småskaliga vattenkraften. 

B. Genom analyser och framtagande av förslaget till nationell strategi för 

åtgärder i vattenkraften har de grova nationella penseldragen utförts 

och den grundläggande inriktningen på kommande åtgärdsarbete 

föreslagits. I analysen beaktas kulturmiljöerna men i mindre grad än 

energi- och naturvårdsaspekterna. Mer fokus kommer att ligga på 

åtgärder i den småskaliga än i den storskaliga vattenkraften.  

C. Genom framtagen vägledning för kraftigt modifierade vatten med 

avseende på vattenkraft så har möjligheterna till en korrekt 

klassificering och normsättning förbättrats vad gäller hänsyn till 

elproduktionens samhällsnytta. 

D. Utvecklingen av metoder för att beskriva värden och vad som är särskilt 

viktigt att beakta ur energi- natur- och kulturmiljösynpunkt har 

förbättrat det tvärsektoriella arbetet och skapat bättre förståelse mellan 

de olika sektorerna. Viktiga underlag är Energimyndighetens, Svenska 

kraftnäts och Havs- och vattenmyndighetens rapport ”Vattenkraftens 

reglerbidrag och värde för elsystemet”, Havs- och vattenmyndighetens 

utkast till ”Metod för prioritering av åtgärder i vattenkraften utifrån 

naturvårdssynpunkt”, Riksantikvarieämbetets rapporter ”Plattform 

kulturhistorisk värdering och urval” och ”Kulturmiljöer vid vattendrag, 

framgångsfaktorer och problem för att beakta kulturmiljöer i 

anslutning till vattenvårdsåtgärder” (se tabell 1). 

E. Genom vattenverksamhetsutredningens utredningar ”Ny tid-ny 

prövning” och ”I vått och torrt” så har bilden klarnat kring vad som 

krävs för att vattenkraften och annan vattenverksamhet ska kunna 

hanteras på liknande sätt som andra verksamheter som omfattas av 

miljöbalken, exempelvis miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap i 
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miljöbalken. Konsekvenserna för kulturmiljön är inte bedömda i 

tillräcklig grad. 

F. Genom Havs- och vattenmyndighetens och länsstyrelsernas utredning 

av tillsynsverksamheten, sammanfattad i Havs- och 

vattenmyndighetens rapport ”Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn” 

så har det blivit uppenbart att mer resurser till tillsyn och omprövning 

krävs om miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag” ska kunna nås. 

G. Genom Energimyndighetens och Havs- och vattenmyndighetens 

dokument ”Ett förslag till prövning av vattenkraftproduktion” har 

politiken erhållit ett dokument som visar en lösning på tre ben i form av 

lagförslag, fond och prioriteringsdokument. 

H. Genom Energiöverenskommelsen så har politiken pekat ut riktningen i 

energipolitiken och klargör där att syftet är att förena ekologisk 

hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Av 

överenskommelsen framgår att fastighetsskatten på vattenkraft ska 

sänkas till samma nivå som för de flesta övriga 

elproduktionsanläggningar, det vill säga 0,5%. Skatten ska sänkas 

stegvis under en fyraårsperiod med start 2017. Samtidigt ska 

vattenkraftsbranschen fullt ut finansiera de kostnader, för till exempel 

omprövning av verksamheter och produktionsbortfall, som gör att 

Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter. 

Arbetet ska utgå ifrån den partsdiskuterade fondlösningen som 

Energimyndigheten och Hav- och vattenmyndigheten har haft.  

I.  Genom regeringens budgetproposition för år 2017 framgår att staten 

avser att avsätta särskilda medel de kommande åren för förstärkt 

arbete med vägledning, tillsyn, prövning och omprövning av 

vattenverksamheter, samt till restaurering och biologisk återställning 

inom ramen för vattenförvaltningens åtgärdsprogram. 

J. I regeringens kommande proposition Kulturarvspolitik (lagrådsremiss 

december 2016) påpekas vikten av fortsatt utveckling av 

”kunskapsunderlag, metoder och vägledning för god avvägning och 

ömsesidig hänsyn mellan naturvård, kulturmiljöarbete och energifrågor 

i arbetet med de regelverk och politiska mål som kopplar samman 

vattenvårdsåtgärder, kulturmiljöfrågor och energimål. Konsekvenserna 

och omfattningen av dessa konflikter kan behöva belysas och goda 

exempel på arbete som förenar naturvärden, kulturhistoriska värden 

och energivärden vid vatten behöver lyftas fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

5.2 Utmaningar 
För att leva upp till Vattendirektivet och nå miljömålet levande sjöar och 
vattendrag krävs en miljöanpassning av Sveriges vattenkraft. Detta måste ske 
genom en prövning enligt miljöbalken i varje enskilt fall, för varje enskilt 
kraftverk, eftersom det inte finns några generella krav som är tillämpliga för 
alla kraftverk eller för flera kraftverk i ett vattendrag. Av 11 kap. 8 § miljöbalken 
framgår att den som vill bedriva en vattenverksamhet som kan skada fisket är 
skyldig att utan ersättning vidta anordningar för fiskens framkomst. Detta 
behöver fastställas i samband med en domstolsprocess. I dagsläget är 
domstolsprocesserna ofta mycket långdragna. En domstolsprocess som avser 
att ålägga en verksamhetsutövare att vidta en fiskanordningsåtgärd i samband 
med utbyggnad av kraftverket tar cirka 5 år.  

Vi behöver ompröva villkoren för ca 1500 kraftverk under 20 års tid för att nå 
vattendirektivets krav. Detta kan jämföras med att vi under de senaste 20 åren 
omprövat ca 75 kraftverk. Eftersom domstolsprocesserna är mycket långdragna 
och bestämmelserna gällande omprövning innehåller särskilda 
ersättningsregler för vattenkraften, räcker inte myndigheternas resurser till för 
att få tillstånd nödvändiga miljöanpassningar. Länsstyrelserna har bristande 
resurser för tillsyn av vattenkraftverk.  

Knappt 7 årsarbetskrafter läggs sammanlagt (alla 21 länsstyrelser) på 
egeninitierad tillsyn för samtliga vattenverksamheter (markavvattning, 
dammsäkerhet, vattenuttag, vattenkraftverk m m) enligt Havs- och 
vattenmyndighetens rapport 2015:317. Enligt uppgifter från Kammarkollegiet 
har ca 10 personveckor per år lagts på omprövningar de senaste åren. Detta är 
för lite för att miljömålen ska kunna nås.  

På samma gång pågår en viss utfasning av kärnkraften och Sverige ska 
successivt övergå till ett helt och hållet förnybart energisystem. Detta för att 
uppnå de energipolitiska målen. 

Kraven på moderna tillstånd och naturvårdsanpassning för ett stort antal 
småskaliga anläggningar är i nuläget mycket problematiskt för kulturmiljöer 
där vattenkraften är viktig för bevarande och förvaltning. Intäkterna är i 
flertalet fall för små för att bära kostnader för tillstånd och miljöanpassning 
vilket kan leda till krav på upphörd drift och utrivning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 

https://www.havochvatten.se/download/18.2ed32459152554211f0867/1453787476975/rapp

ort-2015-31-uppfoljning-lst-tillsyn-vattenverksamheter.pdf 
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Havs- och vattenmyndigheten ser följande särskilt viktiga utmaningar och 
behov det kommande decenniet. 

 

A. En förbättrad samverkan mellan myndigheter, verksamhetsutövare och 

miljöorganisationer är nödvändig för att få en effektivare 

åtgärdsprocess där såväl natur- som kulturmiljö- och energiintressen 

beaktas. 

B. En förbättrad kommunikation om åtgärdernas syften och hur 

prioriteringar och avvägningar sker är av stor betydelse för ökad 

kunskap och utbyte.  

C. En dialogbaserad men ändå tydlig tillsyn är en viktig del i 

kommunikationen mellan myndigheter och verksamhetsutövare. 

D. En ny lagstiftning som tydliggör ansvarsfördelning och möjliggör en 

snabb åtgärdstakt utan att skada värdefulla energi- och 

kulturmiljöintressen. 

E. Förbättrad omvärldsbevakning och medverkan i EU:s arbete med 

implementering av direktiven är viktig för att underlätta 

myndigheternas vägledning. 

F. Det behöver klargöras vad staten respektive verksamhetsutövarna ska 

finansiera för åtgärder vid dammar och vattenkraftverk (dock tydligt att 

det ska vara verksamhetsutövarna/industrin som bekostar 

miljöåtgärder i den yrkesmässiga verksamheten som kraftverk utgör) 

och andra fysiska ingrepp i miljön och hur prioriteringarna sker. Ska en 

eventuell branschfond ha egna prioriteringsgrunder eller förlita sig på 

länsstyrelsernas tillsynsplanering och vattendelegationernas 

normsättning? Vad kan staten finansiera så att det sker på ett juridiskt 

korrekt sätt? 

 

5.3 Överväganden 
Dialogen om vattenkraft och miljö har sedan 2012 varit en process av stort 
värde för att få en ökad förståelse för olika intressenters perspektiv när det 
gäller avvägningar mellan produktion av förnybar el, kulturmiljöhänsyn och en 
ökad hänsyn till de akvatiska ekosystemen.  

Framtagna grunder till metoder för prioritering utifrån de tre olika 
perspektiven, energi, kultur och natur, är viktiga underlag som kan skapa 
förståelse för vad som är särskilt viktigt inom de olika sakområdena. Utifrån 
dessa metoder kan en metod eller ett arbetssätt utvecklas för en balanserad 
avvägning på både avrinningsområdesnivå och lokal kraftverksnivå.  

Kommande erfarenheter från pilotprojekten är viktiga att beakta när metod 
eller arbetssätt för avvägning arbetas fram i samverkan mellan myndigheter. 
Genom en god samverkan mellan myndigheter och andra intressenter kan 
slutresultatet bli värdefullt och tillämpbart. Det är dock viktigt att skilja på 
lämplig prioritering, i vilken ordning myndigheter arbetar för genomförandet 
av åtgärder, och vad som ”krävs” enligt gällande lagstiftning. Den slutliga 
avvägningen görs i Sverige av domstolar, varför de nationella myndigheterna 
bara kan ge en vägledning kring lämpliga avvägningar. Havs- och 
vattenmyndigheten är vägledande när det gäller implementeringen av 
vattendirektivet. I den vägledningen behövs stöd från andra myndigheter 
såsom Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Riksantikvarieämbetet. Det är 
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dock vattendelegationerna som slutligen beslutar om miljökvalitetsnormerna. 
Det behövs en upprätthållen samverkan mellan myndigheter för att landa i 
balanserade avvägningar som ger ett stöd till arbetet med normsättning, men 
också ett stöd till prioritering inom tillsyn, prövning och omprövning enligt 
miljöbalken.   

En ”branschfond” skulle kunna lösa upp många knutar när det gäller 
genomförandet av de viktigaste åtgärderna i vattenkraften. Samtidigt är det 
fortfarande oklart vad branschen kräver i form av exempelvis undantag och 
mindre stränga krav för vissa anläggningar, för att starta en sådan fond. I detta 
sammanhang är det viktigt att inte lägga fram förslag på finansieringslösning 
som strider mot gällande lagstiftning, utan arbeta med viljeinriktning och 
prioritering när det gäller genomförande av åtgärder.  

Genom en god samverkan mellan myndigheter och intressenter kan hänsyn till 
energiomställning och kulturmiljö tas samtidigt som vi får ett effektivt 
genomförande av miljöåtgärder i en rangordning utifrån den ekologiska nyttan. 

 

5.4 Färdplan 
Under dialogmötet presenterade generaldirektören för Havs- och 
vattenmyndigheten ett förslag till övergripande färdplan. Färdplanen visar 
vilka viktiga beslut som stundar och vad som är viktigt att arbeta med det 
kommande decenniet. Färdplanen finns som bilaga 6. 

 

 

Figur 4. Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör,  pekar ut 
en färdplan för det kommande arbetet. 

Foto: Per Säverot. 
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Färdplanen pekar ut följande viktiga milstolpar de närmaste åren. 

 

A. Regeringen bör modernisera lagstiftningen så att den juridiska 

processen för genomförandet av miljöåtgärderna underlättas. För att få 

en förutsägbar process och skapa största möjliga miljönytta avseende 

natur- och kulturmiljö, bör det tillkomma en styrning så att 

ansökningar om tillstånd eller omprövning av tillstånd för 

genomförandet av miljöåtgärder inkommer från verksamhetsutövarna 

till domstolar inom en viss tidsram. Ansökningarna bör inkomma i en 

prioritetsordning som innebär att mest angelägna åtgärder kan göras 

först. Hänsyn bör tas till vattenförvaltningens tidsplan, så att resultaten 

i vattenmiljön kan erhållas på ett sätt så att miljökvalitetsnormerna kan 

följas.   

B. Vattenkraftbranschen bör så snart som möjligt, i enlighet med 

Energiöverenskommelsen, starta en fond för miljöåtgärder för att 

underlätta för dem som vill genomföra miljöåtgärder och undvika 

fördröjning.  

C. Länsstyrelserna som leder pilotprojekten bör ge förslag på hur 

metoderna för prioritering och avvägning kan utvecklas och utformas. 

D. Vattenmyndigheterna och andra berörda myndigheter bör samverka 

med Havs- och vattenmyndigheten i framtagandet av metod och 

arbetssätt för avvägning mellan intressena energi, kultur och natur och 

i framtagandet av en plan för miljöanpassning av vattenkraften. 

E. Länsstyrelserna bör utveckla sin dialogbaserade tillsyn. Stöd i 

processen kan vara de åtgärdsplaner med prioriteringar som 

länsstyrelserna arbetar fram inom ramen för vattenförvaltningen, 

utifrån nationella vägledningar och erfarenheter från pilotprojekten.  

F. Riksantikvarieämbetet bör ta initiativ till utveckling av en metod för 

prioritering och bedömning av känslighet när det gäller kulturmiljöer i 

vattenkraften. Kunskapen om hur hänsyn kan tas till kulturmiljöer med 

koppling till vattenkraft och dammar behöver utvecklas och tydliggöras. 
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5.5 Havs- och vattenmyndighetens åtaganden 

Havs- och vattenmyndigheten har en vägledande roll och fördelar också 

ekonomiska resurser till åtgärder.  De kommande två åren (2017-2018) har 

myndigheten för avsikt att leda arbetet med framtagandet av en plan för 

vägledning för miljöanpassning av vattenkraften där målgruppen är 

länsstyrelser och andra centrala myndigheter i enlighet  med Havs- och 

vattenmyndighetens regleringsbrev 2017. Planen inkluderar bland annat:  

 

A. Samordna framtagande av metod och arbetssätt för avvägning mellan 

de tre intressena energi, kultur och natur.  

B. Återge hur de 1,5 TWh, som enligt förslaget till strategi för åtgärder i 

vattenkraften bör utgöra ett planeringsmål för vad som maximalt bör 

ianspråktagas för miljöåtgärder, räknats fram. 

C. Vid behov bidra i Riksantikvarieämbetets, Energimyndighetens och 

Svenska kraftnäts utveckling av metodbeskrivningar. 

D. Medverka i styr- och referensgrupper i pilotprojekten. 

E. Med stöd av pilotprojekten färdigställa metoden för prioritering av  

åtgärder i vattenkraften utifrån naturvårdssynpunkt. 

F. Förbättra och utveckla vägledningen för kraftigt modifierade vatten 

med avseende på vattenkraft8. 

G. Ta fram en vägledning för undantag och mindre stränga krav med 

avseende på vattenkraften. 

H. Vägleda vattenmyndigheterna i arbetet med klassificering och 

framtagande av förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt 

modifierade vatten med avseende på vattenkraft. 

I. Vägleda länsstyrelserna vid en prioritering av miljöförbättrande 

åtgärder som minskar vattenkraftens miljöpåverkan, på ett sådant sätt 

att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska 

genomföras i samverkan med Energimyndigheten och 

Riksantikvarieämbetet9.  

J.  Stödja länsstyrelserna i utvecklingen av planer för åtgärder i 

vattenkraften, behovsutredningar och tillsynsplaner. 

K. Vägleda länsstyrelserna om rättspraxis gällande tillståndsprövning och 

tillsyn av vattenkraftverk och dammar 

L. Samverka med Kammarkollegiet och länsstyrelser för att utveckla 

rutinerna för omprövning. En särskild fråga är hur ersättningar enligt 

31 kap miljöbalken ska finansieras av staten. 

M. Klargöra inriktningen och ramarna för de bidrag som betalas ut för 

åtgärder i dammar och vattenkraft de kommande tre åren. 

N. Fortsatt medverkan i forskning och utveckling kring vattenkraftens 

miljöpåverkan och åtgärder. 

 
                                                           
8https://www.havochvatten.se/download/18.1200000e154e1ecc6e8ef337/1464873793806/v

agledning-for-kraftigt-modifierat-vatten.pdf 

9 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, åtgärd nr 4 riktad till HaV. 
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