
 
  

Småskalig vattenkraft  
Dagsläge och framtidsplaner 

 

 
 
 
 

MARCUS STRÖM 
 

 
 

  

Examensarbete 
Stockholm, Sverige 2012 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Småskalig vattenkraft 
Dagsläge och framtidsplaner 

 
av 
 

Marcus Ström 
 
 
 
 

Examensarbete INDEK 2012:100  
KTH Industriell teknik och management 

Industriell ekonomi och organisation 
SE-100 44  STOCKHOLM 

 



 
 

 
 

 Examensarbete INDEK 2012:100 
 

Småskalig vattenkraft 
Dagsläge och framtidsplaner 

 

   
  Marcus Ström 

 
Godkänt 

2012-06-30 

Examinator 

Staffan Laestadius 

Handledare 

Thomas Sandberg 
 Uppdragsgivare 

Svensk Vattenkraftförening 
Kontaktperson 

 

 
Sammanfattning 
I detta arbete studeras den småskaliga vattenkraften i Sverige med ett fokus på de mindre verken 
med en effekt upp till 2 MW. Studien har tre syften. Den skall beskriva den småskaliga 
vattenkraftverksbranschen i Sverige. Den skall redogöra för några av de utmaningar av positiv 
och negativ karaktär som ägare av småskalig vattenkraft står inför idag. Det tredje är att ta reda 
på ägarnas planer för framtiden.  

Som underlag för analysen ligger en litteraturstudie, besök i kraftverk och intervjuer med ägare 
samt en enkät. Enkäten besvarades under våren 2011 av 128 vattenkraftsägare med tillsammans 
165 verk. Detta utgör ungefär 9 % av det totala antalet småskaliga vattenkraftverk.  

Ägarna rankar ekonomi, krav på nytt miljötillstånd, krav på fiskväg och brist på tid som de 
största utmaningarna. Ägarnas oro för krav på nya miljötilltsånd har föregåtts av en debatt i 
ämnet där ett antal länsstyrelser krävt detta. 38 % av verken i undersökningen har fiskväg och 
ytterligare 7 % planerar att skaffa det inom 10 år.  
 
Det finns en stor spridning i ägarnas bakgrund, utbildning och hur man kom in i branschen. 
Generellt har ägarna ett stort teknikintresse. De vanligaste utbildningarna är inom teknik, 
lantbruk eller elektriker. En tredjedel av ägarna är i pensionsåldern.  

Den småskaliga vattenkraften producerar ungefär 4,3 TWh per år. Beräkningar som har gjorts på 
respondenternas svar visar att 80 % av verken har en potential att öka sin effekt. 55 % planerar 
att göra det inom 10 år. Om de verk som deltog i enkäten är representativa för branschen i sin 
helhet skulle den småskaliga vattenkraften i spannet 0-2 MW kunna öka sin produktion med 6,1 
TWh.  
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Abstract 
This study focuses on small scale hydropower in Sweden. This means plants with a capacity of 
up to 10 MW. The study has a special focus on plants with a capacity up to 2 MW.  
 
The study has three aims. It strives to describe the small-scale hydroelectric industry in Sweden. 
It lists some of the challenges of positive and negative character that owners of small hydro are 
facing today. The last is to find out the owners' plans for their business for the future. 
 
The basis for the analysis is a literature review, visits to hydropower plants and interviews with 
owners and a questionnaire. The questionnaire was answered in the spring of 2011. 128 
hydropower owners with together 165 plants participated. This represents about 9 % of the total 
amount of small scale hydropower plants.  
 
The owners rank economy, new environmental ruling, requirements for fish ways and lack of 
time as the biggest challenges. The owners' concern about the new environmental ruling is 
preceded by a debate on the subject in which some County Boards (Länsstyrelser) raised the 
issue. 38 % of plants in the survey have fish ways and another 7 % plan to get it in within a 
period of 10 years. 
 
Small hydropower produces about 4.3 TWh per year. Calculations made on the respondents' 
answers show that 80% of plants have the potential to increase its effect. 55% plan to do so 
within 10 years. If the plants in the survey are representative for the industry as a whole, small 
scale hydropower in the range of 0 - 2 MW, has a potential to increase its production by 6.1 TWh 
per year.  
 
 
 
 
Key-words 
Small scale hydropower, energy, energy efficiency, renewable energy, survey, fish way, 
economics, entrepreneurship   



Förord	  
 
Detta examensarbete har utförts vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm på institutionen 
för Industriell ekonomi och organisation för Svensk Vattenkraftförening.  
 
Jag vill tacka alla de som medverkat till denna studie. Ett särskilt stort tack riktas till handledare 
professor Thomas Sandberg. Jag vill också rikta särskilda tack till Leif Kuhlin på vattenkraft.info 
och Christer Söderberg samt alla i korridoren på Indek.  
 
 
Stockholm i juni 2012 
 
 
 
Marcus Ström 
  



 
 

 

 

 
 

 

	  

Innehåll	  	  
1	  Ett	  eftersatt	  forskningsområde	  ...............................................................................................................	  1	  
1.2	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  ...............................................................................................................	  2	  
1.3	  Avgränsningar	  ......................................................................................................................................	  2	  
1.4	  Tillvägagångssätt	  .................................................................................................................................	  3	  
1.5	  Rapportens	  upplägg	  ...........................................................................................................................	  6	  

2	  De	  småskaliga	  vattenkraftverken	  –	  historia,	  definition,	  antal	  .....................................................	  7	  
2.1	  Historik	  ...................................................................................................................................................	  7	  
Elektrifieringen	  .........................................................................................................................................................	  7	  

2.2	  Definition	  ...............................................................................................................................................	  8	  
2.3	  Antal	  och	  produktion	  .........................................................................................................................	  9	  
2.4	  Energislagen	  och	  elanvändningen	  i	  Sverige	  ...............................................................................	  9	  

3	  Kraftverken	  .................................................................................................................................................	  12	  
3.1	  Vattenkraftverket	  .............................................................................................................................	  12	  
Energi	  &	  Effekt	  .........................................................................................................................................................	  13	  
Nyttig	  effekt/Verkningsgrad	  .............................................................................................................................	  14	  
Årsproduktion,	  vattenkraftverk	  och	  beräkning	  ........................................................................................	  14	  
Elproduktion	  per	  år	  ...............................................................................................................................................	  14	  
Vattenmängd	  ............................................................................................................................................................	  14	  
Miljö	  ..............................................................................................................................................................................	  15	  
Fiskväg	  ........................................................................................................................................................................	  15	  
Ålsläpparnätter	  ........................................................................................................................................................	  17	  

3.2	  Kraftverken	  –	  Framtiden	  ...............................................................................................................	  17	  

4	  Företaget	  ......................................................................................................................................................	  21	  
4.1	  Den	  ekonomiska	  situationen	  ........................................................................................................	  21	  
Kapitalkostnad	  .........................................................................................................................................................	  22	  
Driftkostnad	  ..............................................................................................................................................................	  23	  
Intäkter	  .......................................................................................................................................................................	  23	  
Elpriset	  ........................................................................................................................................................................	  24	  
Elcertifikat	  .................................................................................................................................................................	  24	  
Gemensamt	  certifikatsystem	  med	  Norge	  .....................................................................................................	  26	  
Avgiften	  för	  mätning	  och	  rapportering	  .........................................................................................................	  27	  
Nätnytta	  ......................................................................................................................................................................	  27	  
Ramavtal	  .....................................................................................................................................................................	  27	  
Miljölagstiftning	  ......................................................................................................................................................	  27	  
Aktuellt	  om	  tillståndsprocessen	  .......................................................................................................................	  28	  

4.2	  Vattenkraftföretagande	  .................................................................................................................	  29	  

5	  Företagaren	  .................................................................................................................................................	  33	  
5.1	  Entreprenörskap	  ..............................................................................................................................	  33	  
Nätverkande	  småföretag	  .....................................................................................................................................	  34	  
Stöd	  från	  SVAF	  .........................................................................................................................................................	  34	  

5.2	  Företagaren/Ägaren	  ........................................................................................................................	  34	  

6	  Sammanfattning,	  slutsatser,	  rekommendationer	  ..........................................................................	  38	  
Sammanfattning/Slutsatser	  ...............................................................................................................................	  38	  
Rekommendationer	  ...............................................................................................................................................	  40	  

Referenser	  .......................................................................................................................................................	  41	  



 
 

 

 

 
 

 

Muntliga	  källor	  .........................................................................................................................................	  41	  
Litteratur	  ....................................................................................................................................................	  41	  
Hemsidor	  ....................................................................................................................................................	  43	  
Besökta	  platser	  ........................................................................................................................................	  43	  
Enkätundersökning	  ....................................................................................................................................	  I	  
Elmarknaden	  ..............................................................................................................................................	  IV	  
Att	  söka	  tillstånd	  .......................................................................................................................................	  VI	  
Enkätfrågor	  och	  svar	  ...............................................................................................................................	  IX	  
	  

Tabellförteckning	  
Tabell 1 – Antalet verk fördelade efter effekt ........................................................................................... 5	  
Tabell 2 – Sveriges elproduktion per kraftslag 1970–2009 ..................................................................... 10	  
Tabell 3 – Elanvändningen i Sverige 1970 – 2009 .................................................................................. 10	  
Tabell 4 – Småskalig vattenkraft, antalet ton besparade utsläpp ............................................................. 15	  
Tabell 5 – Omfattande modernisering ..................................................................................................... 18	  
Tabell 6 – Angiven total effekt mot uträknad optimal effekt.. ................................................................ 19	  
Tabell 7 – Potentiell effekt och energiökning i vattenkraftverk 0 – 2000 kW ........................................ 19	  
Tabell 8 – När togs verket i drift? ........................................................................................................... 20	  
Tabell 9 – Utlåningsräntan mellan 2003 - 2011 ...................................................................................... 21	  
Tabell 10 – Kostnad för småskalig vattenkraft ........................................................................................ 23	  
Tabell 11 – Vad elpris och elcertifikat betyder för verksamheten .......................................................... 23	  
Tabell 12 – Historiska elpriser Spotpriset för leverans i Sverige på Nord Pool 2000-2011 ................... 24	  
Tabell 13 – Spotpriset på elcertifikat per månad 200601 - 2011 ............................................................. 25	  
Tabell 14 – Kvotnivåer för elcertifikat 2003 - 2035 ................................................................................ 26	  
Tabell 15 – Lagar som tidigare reglerat och nu reglerar prövning av vattenverksamhet ........................ 28	  
Tabell 16 – Fråga 3.7 Totala kostnaden och fråga 2.2 Hur blev du ägare av verket/en? ........................ 31	  
Tabell 17 – Medianvärde på svaren på fråga 3.11 om nätnytta ............................................................... 31	  
Tabell 18 – Samband mellan svar på fråga 3.19 och 3.20. ...................................................................... 32	  
Tabell 19 – Fråga 3.2 Hur ser du på dessa utmaningar? .......................................................................... 37	  
Tabell 20 – När är du född? Är du intresserad av att köpa / anlägga ny vattenkraft? ............................. 37	  

	  

Figurförteckning	  
Figur 1 – Rapportens upplägg ................................................................................................................... 6	  
Figur 2  – Principen för vattenkraft ......................................................................................................... 12	  
Figur 3 – Badkarskurvan ......................................................................................................................... 22	  
Figur 4 – Elmarknaden ............................................................................................................................. V	  
Figur 5 – Miljökonsekvensbeskrivning mm för små vattenkraftverk .................................................... VI	  

	  



 



1 

1	  Ett	  eftersatt	  forskningsområde	  
 

1.1	  Varför	  en	  studie	  om	  småskalig	  vattenkraft	  

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) är initiativtagare till detta arbete. SVAF verkar 
för att främja utvecklingen av småskalig vattenkraft i Sverige. Föreningen är också 
aktiv i frågor rörande småskalig vattenkraft på europeisk nivå. Medlemmarna får 
förutom någon som talar för deras intressen också hjälp med information rörande 
verksamheten och fördelaktiga ramavtal för sin el. Föreningen har ungefär 850 
medlemmar varav drygt 400 äger vattenkraft.  

Definitionen av småskalig vattenkraft kommer från EU och innebär en effekt på upp 
till 10 MW. Totalt finns det runt 1900 småskaliga vattenkraftverk i Sverige1. Den 
småskaliga vattenkraften utgör med 4,3 TWh ungefär 3 % av den totala produktionen2 
eller 7 % av vattenkraftsproduktionen.  

Vattenkraft är en förnybar resurs som både bidrar till Sveriges energiförsörjning och 
ligger i linje med uppsatta miljömål på europeisk och nationell nivå.  

Från 1950 och in på 1970-talet lades många vattenkraftverk ned i Sverige främst på 
grund av dålig lönsamhet. Sedan oljekrisen 1973 har lönsamheten i att investera ökat i 
etapper vilket har lett till en återväxt av småskalig vattenkraft. 

Vattenkraftverken orsakar lokala negativa miljökonsekvenser, de utgör t.ex. 
vandringshinder för fisk. Dessa miljökonsekvenser måste vägas mot verkens positiva 
effekter på miljön, såsom den reducering av koldioxid de medför. Utöver 
miljökonsekvenserna så ger verken sysselsättning och det finns ofta kulturhistoriska 
värden i anläggningarna som kan ha hundraåriga anor.  

Medlemmarna i SVAF består av enskilda kraftverksägare som driver sina verk på 
deltid eller på fritiden, energibolag med egen småskalig vattenkraft, industrier med 
mindre vattenkraftverk samt företag speciellt inriktade på småskalig vattenkraft.  

Marknaden för förnybar energi i Sverige har utvecklats och regeringen har lagt ett mål 
på 50 % förnybar energi till 20203. Den småskaliga vattenkraften utgör en del i det 
målet och inkluderas i elcertifikatsystemet som ska driva fram utvecklingen. Trots 
detta är det mycket som är okänt runt förutsättningarna för småskalig vattenkraft.  

I dagsläget finns det enligt SVAF ingen studie gjord av förutsättningarna för ägare av 
småskaliga vattenkraftverk i Sverige. 

En ökad förståelse för den här verksamheten kan utgöra ett underlag för att förbättra 
villkoren för småskalig vattenkraft i Sverige. Styrelsen i SVAF upplever att man 
behöver veta mer om medlemmarna och deras verksamhet för att kunna bedriva ett 
framgångsrikt arbete.  

                                                
1 Rosén, 2011 - http://www.svenskvattenkraft.se/doc.asp?M=100000525&D=600002001&L=SE 
2 Jönsson, 2011 - http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elproduktion/  
3 Näringsdepartementet, 2012 - http://www.regeringen.se/sb/d/2448	  
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1.2	  Syfte	  och	  forskningsfrågor	  

Detta arbete har tre övergripande syften. Det första syftet är att beskriva den 
småskaliga vattenkraftbranschen i Sverige. Det andra syftet är att redogöra för de 
utmaningar av positiv och negativ karaktär som ägare av småskalig vattenkraft står 
inför idag. Det tredje är att ta reda på vilka planer för framtiden som ägarna av 
vattenkraftverken har. 

Svaren på dessa tre frågeställningar söks inom nedanstående tre områden samt dessas 
omvärld: 

-Verket 
-Företaget 
-Företagaren/Ägaren 

Mer detaljerade frågor inom dessa områden som studien syftar att få svar på är bland 
andra dessa: 

Verket 
Har några av verken möjligheten att öka effekten? 
Hur stor andel av verken har fiskväg och vilka står i begrepp att investera i det?  
Hur många planerar att göra omfattande investeringar? 
Vilken utrustning planerar man att investera i? 

Företaget 
Är företagen inblandade i andra energiverksamheter? 
Vad har företaget för relationer med intressenter? 
Finns det några specifika faktorer som styr investeringsbenägenheten? 
Vad har företaget för avtal, kostnader och intäkter? 

Företagaren/Ägaren 
Vad har ägaren/ägarna för utbildning och ålder? 
Hur blev man ägare av verket?  
Hur upplever ägaren de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten och hur ser 
ägaren på framtiden?  
Är ägaren intresserad av att köpa ytterligare verk alternativt anlägga ny vattenkraft? 
Har företaget flera ägare?  
Ser ägaren företaget som en pensionsförsäkring? 
 

1.3	  Avgränsningar	  	  

Detta examensarbete riktar sig till personer med erfarenhet av energibranschen. Den 
primära målgruppen är styrelsen i SVAF. Huvudfokus ligger på enkäten och de 
slutsatser som kan dras av respondenternas svar. För att ge läsarna en vidare förståelse 
för småskalig vattenkraft inkluderas i arbetet översiktlig nulägesbeskrivning som tar 
upp elcertifikatsystemet, tillståndsprocessen och en beskrivning av energibranschen. 

Detta arbete följer EUs definition där småskalig vattenkraft har en effekt på upp till 
10 MW men i enkätstudien deltog inga verk med en effekt över 2 MW. 
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Arbetet fokuserar på befintliga kraftverk som ägs av medlemmarna i SVAF. 
Medlemmarna i SVAF antas representera ägare av småskaliga vattenkraftverk i 
Sverige med en total effekt på 2 MW. Detta tak exkluderar energibolag så som 
Fortum, Vattenfall och E.ON som inte heller är medlemmar i föreningen. Det finns 
inga helt säkra siffror på vare sig det totala antalet vattenkraftverk som finns i Sverige 
eller hur många vattenkraftverk som ägs av SVAFs medlemmar. Totalt i Sverige finns 
enligt SVAF:s register 1900 småskaliga kraftverk. Det finns ca 400 medlemmar med 
vattenkraftverk i SVAF, av dessa är det stor del som äger fler än ett vattenkraftverk 
och exempel finns på medlemmar med fler än sju verk. SVAFs medlemmar antas 
därför äga en betydande del av det totala antalet småskaliga kraftverk som finns i 
Sverige.  

1.4	  Tillvägagångssätt	  

Förstudie 

Förstudien var uppdelad i två delar; studiebesök och intervjuer. Arbetet inleddes med 
en resa till Småland varvid studiebesök på åtta vattenkraftverk genomfördes och dessa 
kombinerades med intervjuer med vattenkraftsägare. Under besöken fick ägarna först 
visa upp sina verk och gå igenom historien bakom hur det byggdes och hur de kom att 
bli ägare till det, vilken utrustning som finns och hur den hade valts, hur driften sker 
och vilka oförutsedda händelser som uppstått de senaste åren. Efter denna genomgång 
intervjuades ägarna på en lite lugnare plats under knappt en timme utifrån ett batteri 
av frågor med tyngdpunkt på utrustning. Ägarna gavs även tid att resonera runt vilka 
utmaningar som de såg i sin verksamhet. Intervjuerna gav sammanlagt fem timmar 
inspelat material samt stödanteckningar. De besökta verken var begränsade 
geografiskt till orten Alsterbro i Småland med omnejd samt effektmässigt mellan 30 
och 300 kW. 

Efter besöken sammanställdes materialet och detta blev sedan utgångspunkten när 
ytterligare nio vattenkraftsägare kontaktades. Dessa kontaktades på telefon och 
Christer Söderberg på SERO ställde upp på en intervju på KTH. Utöver dessa 
kontaktades också två konsulter, Thomas Karlsson på VEGAB och Anders Bard på 
SWECO. Dessa båda företag har lång erfarenhet av vattenkraft och områdena 
tillståndsfrågor, projektering och optimering.  

Vidare kontaktades följande myndigheter som arbetar med vattenkraftverk; 
Länsstyrelser, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten 
(tidigare Fiskeriverket) och Kammarkollegiet. Dessa myndigheter är framförallt 
involverade i tillståndsprocessen och intervjuerna handlade framförallt om respektive 
myndighets roll i denna process.  

Litteraturstudie 

Den småskaliga vattenkraften i Sverige kan beskrivas som ett relativt obehandlat 
forskningsområde. SVAF har gett ut boken Småskalig vattenkraft med fokus på 
projektering, konstruktion och drift.4 Det finns också en europeisk rapport som skrevs 

                                                
4 Söderberg, 2005 
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1998 om strategier för att utveckla ”Small hydro power in the EU”.5 Under 2006 
skrevs ett arbete vid Linköpings Tekniska Universitet om småskalig vattenkraft och 
investeringar vid befintliga dammar.6 Internationellt skrivs det artiklar om småskalig 
vattenkraft framförallt ur perspektivet att elektrifiera glesbefolkade områden med 
förnybar energi.  

Det har visat sig vara svårt att titta på den småskaliga vattenkraften på systemnivå. 
Det saknas offentliga register över de verk som finns. SVAF har byggt upp ett register 
över vattenkraftverk i Sverige. Men organisationen anser att det är känsligt att sprida 
detta på grund av det långa arbetet bakom sammanställningen. Istället har uppgifter 
från Leif Kuhlin som står bakom hemsidan vattenkraft.info använts. Han har på 
hobbynivå byggt upp register över vattenkraften i Sverige. Dels genom att samla in 
officiella uppgifter från Energimyndigheten men också genom tio års hängivet 
samlande av historiska rapporter, kontakt med ägare och resor till verken. De verk 
som vill ansluta sig till elcertifikatsystemet måste lämna en del uppgifter om sin 
verksamhet och blir automatiskt registrerade så att de kan spåras. Men så många som 
ca 40 % avstår av olika anledningar att gå med i systemet och mister därmed intäkten 
från detta. Mer om detta i kapitlet om kraftverkens ekonomi. 

Detta resulterade i enkäten, se appendix, som sedan gick ut till 240 medlemmar i 
SVAF med vattenkraftverk. Enkäten skickades ut i två utföranden, en elektronisk som 
skickades ut via mail och en papperskopia som skickades ut via brev. 

Enkät 

Av de 399 medlemmarna som i mars 2011 hade vattenkraftverk hade föreningen e-
postadresser till 109 medlemmar. Föreningen har strävat efter att samla in 
medlemmarnas e-postadresser och via brev och på sin hemsida uppmanat samtliga 
medlemmar att ange denna7. Det kan finnas flera orsaker till varför föreningen har e-
postadresser till endast 109 medlemmar. Medlemmarna kan vara restriktiva med att 
ge ut sin e-postadress, de kan ha missat uppmaningarna eller så kanske de saknar e-
postadress.  

För att öka antalet svar och för att säkerställa att medlemmarna med e-postadress inte 
skiljde sig från dem utan e-postadress följdes den elektroniska enkäten upp med en 
pappersenkät. Denna gick ut till ytterligare 100 medlemmar av de resterande 290 som 
saknade e-postadress.  

Totalt svarade 128 personer (61 % av de tillfrågade) på enkäten. Enstaka frågor hade 
ett partiellt bortfall på över 50 %. De som svarat på enkäten äger tillsammans 165 
verk8 eller ca 9 % av det totala antalet 19009. 

Referensgruppen som detta arbete baseras på äger generellt verk med en lägre effekt. 
För att visa detta görs här en sammanställning av materialet av enkäten och registret 
från hemsidan vattenkraft.info. Databasen från Vattenkraft.info kan antas omfatta 

                                                
5 BlueAGE, 1999 
6 Lees, 2006 
7 Ek, 2011	  
8 Fråga 2.2 – Hur många vattenkraftverk äger du? 
9 Rosén, 2011	  
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65 % av verken och 90 % av effekten som de småskaliga verken bidrar med. Detta 
antagande är baserat på SVAFs egen statistik som finns sammanställd på hemsidan.   

 

 
Tabell 1 - Antalet verk fördelade efter effekt utifrån dels enkät till SVAF-medlemmarna och dels utdraget från 
vattenkraft.info 

I tabell 1 visas vattenkraftverken i undersökningen jämfört med dem från 
vattenkraft.info. Detta visar en förskjutning mot de mindre verken och en avsaknad av 
verk över 2 MW. Det finns alltså en snedvridning ibland dem som deltagit i enkäten 
mot mindre verk.  

En förklaring till detta är att de större företagen upplever att föreningen inte kan 
tillgodose deras intressen och väljer i de fall de är med i en förening istället att vara 
med i branchorganisationen Svensk Energi.  
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1.5	  Rapportens	  upplägg	  
Den här rapporten är uppdelad i sex huvudområden enligt bilden nedan.  

Ett eftersatt
forskningsområde

Småskalig vattenkraft - 
historia, definition, 

antal

Kraftverket Företaget Företagaren

Sammanfattning
Slutsatser 

Rekommendationer

 
Figur 1 - Rapportens upplägg 
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2	  De	  småskaliga	  vattenkraftverken	  –	  historia,	  definition,	  antal	  

2.1	  Historik	  
På många av de platser där det finns kraftverk idag har energin utnyttjats under en 
mycket lång tid. På de platser som besöktes under förstudien kan man spåra 
utnyttjandet av vattnet tillbaka till medeltiden. Vattnet utnyttjades till att driva kvarnar, 
sågar, stampar och andra vattenverksamheter. Förr utnyttjades vattnet på vissa platser 
i större utsträckning än idag med många fler dammar och lägre fallhöjder.10  

Hur vattnet utnyttjades kunde sedan variera över tid. Ett sågverk och en kvarn kunde 
utnyttja samma vattenmagasin i olika skift där de båda utnyttjade vattnet maximalt, 
genom att tömma magasinet och låta det fyllas upp igen.11 Idag undviker man att 
tappa ut allt vatten på grund av miljöskäl.  

När behovet av el så småningom uppstod var det naturligt att sätta in turbiner i de 
gamla kvarnarna.12 

Elektrifieringen	  
Den elektriska belysningen kom till Sverige under 1880-talet, och då först och främst 
till Stockholm och Göteborg samt till vissa industrier i Mellansverige.13 Under 1890-
talet skedde ett flertal framsteg inom kraftöverföringen såsom trefassystemet och 
växelströmsanläggningen. Likströmsanläggningen kunde endast leverera elektricitet 
ett par hundra meter från kraftverket medan växelströmsanläggningen kunde överföra 
elektricitet över större avstånd. Detta gjorde det möjligt att föra över el till industrier 
som inte var placerade i direkt anslutning till vattendrag.14 Vattenkraften blev allt 
vanligare och år 1900 utgjorde den drygt 60 % av Sveriges totala elproduktion. 15 Ett 
alternativ till vattenkraftverken var ångmaskiner. Men under första världskriget drev 
bristen på kol och olja på utvecklingen av vattenkraft. 	  

Det är en allmänt spridd uppfattning att byggnationen av de små kraftverken var en 
konsekvens av den brist på fotogen som följde av första världskrigets utbrott. 16  

Mellan 1914 och 1916 ökade priset på fotogen från 20 öre per liter till 27 öre. 1917 
när tillförseln från USA avstannade beslagtog staten all kvarvarande fotogen och en 
energikris uppstod17. 

Men 1938 var fortfarande mer än var tionde svenskt hushåll utan el.18 

Med det elektriska ljuset kunde man införa skiftarbete och dela in dygnet i tre 
åttatimmars pass19. När en by elektrifierades var det ofta en industri som drev på 

                                                
10	  Intervju – Sandberg, 2011	  
11	  Intervju – Sandberg, 2011	  
12 Forsgren, 1992 
13 Ekström et. al. 1918 
14 Hjulström, 1940 
15 Ibid. 
16 Forsgren s. 156, 1992 
17 Garnert s. 170, 1993 
18 Drakos, Georg et. al. 1985 
19 Ekström et. al. 1918 
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utvecklingen men när denna fått sin ström kunde också angränsande bostäder ta del av 
elen.20  

Övergången från koltråds- till metalltrådslampor innebar en markant effektökning av 
belysningen samtidigt som metalltrådslampan var betydligt billigare och hållbarare än 
sin föregångare. I ett system på 220 volt kunde en koltrådslampa på 16 normalljus 
bytas mot en metalltrådslampa med en effekt av 25 normalljus (en effektökning på 
55 %) och samtidigt spara cirka 30 till 40 % av elförbrukningen.21 Termen normaljus 
är ett gammalt mått och i 1904 års familjebok finns följande referenser. Ett stearinljus 
avger ca 2 normalljus, en standardfotogenlampa (14 linjer) 13-14 normalljus och den 
vanligaste elektriska glödlampan 16 normalljus. Behovet av arbetsbelysning ansågs 
vara 25 normalljus uppmätt en meter från arbetsplatsen vid utförandet av noggrannare 
arbeten.22  

Först på 1930- och 40-talen blev de elektriska apparaterna något av människornas 
vardag. Elmotorn gjorde det möjligt med rinnande vatten och i och med det också 
vattenburen värme samt vattentoalett23.  

Innan stam- och regionnätet byggdes ut talades det om ”byakraftnät”.24 Ett exempel 
på ett sådant är det i Rydefors i Småland, som besöktes under förstudien.25 Detta 
drevs av fabriksägaren och kunderna i samhället var till stor del också de anställda. 
Byakraftnäten köptes i de flesta fall upp och anslöts senare till de större lokalnäten. 
Det köparna var mest intresserade av vid affärerna var elanvändarna som följde med. 
De små vattenkraftverken följde ibland med i affären men behölls ibland av sina 
tidigare ägare.  

Från 1950 till oljekrisen på 1970-talet stängdes ca 2000 vattenkraftverk ner.26 
Anledningen var att den storskaliga vattenkraften byggdes ut. På 1960-talet 
påbörjades planeringar för kärnkraft i Sverige och det första verket Oskarshamn 1 
startas 1972. Kärnkraften ansågs vid sitt intåg lösa energibehovet.27 Den försämrade 
lönsamheten gjorde att småskalig vattenkraft blev mer av en hobby. Många kraftverk 
drevs så länge som de vitala delarna höll alternativt så länge som ägaren orkade sköta 
om det.28  Verk som idag skulle vara lönsamma kunde lämnas vind för våg utan att 
ägarna låste efter sig eller tog till vara på skrotvärdet.29 

2.2	  Definition	  
Spannet för definitionen av småskalig vattenkraft är ganska stort. Den svenska 
definitionen låg länge på 1,5 MW. Internationellt finns en definition för 
mikrokraftverk med en effekt på upp till 100 kW. Dagens definition på 10 MW 
kommer från EU och ger ett brett spann. I praktiken innebär den att omsättningen 
varierar mellan några tiotals tusen upp till 40 miljoner kronor. Detta innebär i sin tur 
att värdet på verket kan variera från hundra tusen till uppåt 300 miljoner.  

                                                
20 Intervju – Anonym, 2011 
21 Hjulström, 1940	  
22 Nordisk familjebok, s. 1309, 1904  
23 Drakos et. al. 1985 
24 Intervju – Anonym, 2011 
25 Intervju – Vattenkraftverksägare, 2011 
26 Rosén - http://www.svenskvattenkraft.se/doc.asp?M=100000525&D=600002001&L=SE 2011 
27 SVAF – Hemsida, 2012 
28 Intervju – Söderberg, 2011 
29 Intervju – Sandberg, 2011 
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2.3	  Antal	  och	  produktion	  
En ouppdaterad siffra som förekommer på SVAFs hemsida är att det skulle finnas 
1894 småskaliga vattenkraftverk i Sverige med en total produktion på 4,3 TWh. 
Uppgiften bygger på en egen sammanställning som föreningen låtit göra. Denna 
utredning har inte varit tillgänglig för detta arbete. För att undersöka den småskaliga 
vattenkraftens totala produktion görs här i stället en sammanställning som bygger på 
ett alternativt register från vattenkraft.info. Detta register har privatpersonen Leif 
Kuhlin sammanställt under tio års tid. 

En utgångspunkt för att räkna på antalet verk är att göra ett utdrag ur registret över 
verk som är registrerade i elcertifikatsystemet. I rätt effekt är det 111430 verk. Utöver 
dessa har Leif Kuhlin kartlagt ytterligare 117 verk i drift. Det ger ett register på 1231 
småskaliga vattenkraftverk. Det saknas med andra ord 663 verk. 

Utifrån de sammanställda uppgifterna går vi sedan vidare och tittar på elproduktionen. 
1187 av verken i registret har en uppgift om normal elproduktion och den ligger 
sammanlagt på ungefär 3,2 TWh per år. Ytterligare 44 verk har en angiven effekt men 
ingen uppgift om normal elproduktion. Dessa verk har en effekt på sammanlagt 137 
MW vilket räknat lågt med 3800 fullasttimmar ger ytterligare 0,5 TWh. Registret 
innehåller då verk med en elproduktion på totalt 3,8 TWh/år. SVAF uppgift på en 
total elproduktion på 4,3 TWh/år kan bekräftas om resterande 663 verk ha en 
genomsnittlig effekt på 200 kW antaget 3800 fullasttimmar. 200 kW31 är den 
genomsnittliga effekt som verken som deltog i enkätundersökningen hade. 
Jämförelsen av de olika registren och enkäten som ligger till grund för detta arbete 
bekräftar alltså SVAFs siffror.  

2.4	  Energislagen	  och	  elanvändningen	  i	  Sverige	  
Den svenska elmarknaden domineras av vattenkraft och kärnkraft. År 2009 svarade 
vattenkraften för 49 % och kärnkraften för 37 % av produktionen.32 Fördelningen dem 
emellan skiftar från år till år beroende på om det är blöt- eller torrår och hur många 
reaktorer som är i drift och producerar. Den småskaliga vattenkraften utgör ungefär 
3 % av den totala elproduktionen33. Sverige har ambitionen att vara nettoexportör, det 
vill säga att under året exportera mer el till grannländer än vi importerar. Dock har 
alla länder i regionen samma ambition.34 År 2009 nettoimporterade Sverige 4,7 TWh 
el, vilket kan jämföras med en nettoimport på 2,0 TWh året innan.35 

                                                
30 Kuhlin, Vattenkraft.info 20110518	  
31	  Enkät fråga 1.3 – Vad är effekten/verk?	  
32 Energiläget 2010 
33 Hemsida http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elproduktion/, 2011 
34 Intervju – Karlsson, 2011 
35 Energiläget 2010 
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Tabell 2 - Sveriges elproduktion per kraftslag 1970–2009 - Energiläget 2010 

Mellan åren 1970 och 1987 ökade elanvändningen i Sverige med i genomsnitt nästan 
5 % per år. Därefter har användningen planat ut. Den ekonomiska och tekniska 
utvecklingen, energiprisernas utveckling, näringslivets struktur, 
befolkningsförändringar och utomhustemperaturen påverkar elanvändningen.36 

 
Tabell 3 - Elanvändningen i Sverige 1970 – 2009 – Energiläget 2010 

Svensk	  Vattenkraftförening	  (SVAF)	  
SVAF är initiativtagare till detta arbete. SVAF verkar för att främja utvecklingen av 
småskalig vattenkraft i Sverige. Man vill också verka för sunda förutsättningar för 
energiutvinning från småskalig vattenkraft med beaktande av dess miljömässiga 
bidrag till ekologiskt hållbar elproduktion. Föreningen bildades 1980 när 

                                                
36 Energiläget 2010	  
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energipriserna började öka i samband med oljekrisen. Anslutna till föreningen är en 
del lokala föreningar som kan vara uppdelade efter t.ex. landskap.  

Föreningen är också aktiv i frågor rörande småskalig vattenkraft på europeisk nivå.37 
På europeisk nivå är man medlem i föreningen ”European Small Hydropower 
Association” (ESHA). 

Medlemmarna får förutom att någon talar för deras intressen hjälp med information 
rörande verksamheten och fördelaktiga ramavtal för sin el.38 Föreningen har ungefär 
850 medlemmar varav drygt 400 äger vattenkraftverk39. Bland medlemmarna hittar 
man enskilda kraftverksägare, energibolag med egen småskalig vattenkraft, industrier 
med mindre vattenkraftverk, företag speciellt inriktade på småskalig vattenkraft, 
leverantörer, tillverkare samt personer i övrigt som stöder arbetet för den småskaliga 
vattenkraften.  

Medlemsavgiften består dels av en rörlig och fast del. Avgiften består idag av en 
rörliga serviceavgift på 0,29 öre per kWh. Därtill kommer en avgift på 300 kr.40 
Föreningens totala omsättning är ungefär en miljon per år.41  

                                                
37 Rosén, 2011	  
38 Intervju – Ek, 2011 
39 SVAF – Medlemsmatrikel, 2011 
40 Intervju – Ek, 2011 
41 Intervju – Sandberg, 2011 
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3	  Kraftverken	  

3.1	  Vattenkraftverket	  
Tekniken i den småskaliga vattenkraften är densamma som i stora vattenkraftverk. 
Principen är att omvandla nederbördens lägesenergi till elkraft via en turbin som är 
kopplad till en generator. I figur 2 kan denna princip ses. 
 

 
Figur 2 - Principen för vattenkraft A. Damm B. Kraftverksbyggnad C. Turbin D. Generator E. 
Intagsgaller/intagslucka F. Tilloppstub G. Transformator H. Sugrör/avlopp42 

Kraftstationen kan ligga en bit nedanför dammen från vilken vattnet kommer via en 
tub, en kanal eller en tunnel. Typiskt för småskalig vattenkraft är att det oftast inte 
finns möjlighet till magasinering av vatten. Kraftverken får göra det bästa av flödet 
som kommer i vattendraget och kallas då för strömkraftverk. 
 
All utrustning som ses i figur 2 finns i flera varianter. Dammen kan bestå av olika 
material och vara byggd på olika sätt. En vanlig variant som inte syns på figuren är att 
man har en så kallad överfallsdamm. Den samlar upp vatten till en viss nivå och när 
vattnet stiger över denna nivå så rinner det helt enkelt bara över dammen. På dammar 
som inte regleras på detta sätt så måste dammluckor öppnas och slutas för att reglera 
nivån. Detta kan göras manuellt (spettluckor), automatiskt (automatlucka) eller som 
en kombination.  

                                                
42	  Hemsida, www.tva.gov/power/hydroart.htm, 2011	  
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När det är en kombination klarar automatluckan att reglera skillnader inom en viss 
nivå men en person måste vara beredd att sköta luckorna utanför denna nivå.  
 
Vad gäller skötsel så har de flesta delar en lång livslängd men för att de ska hålla 
behöver de naturligtvis smörjas med jämna mellanrum. I den dagliga tillsynen ingår 
att hålla intagsgallret fritt från löv, grenar, stockar och annat. Vid lövfällning kan 
detta behöva göras flera gånger per dag men processen kan också automatiseras. En 
bra indikator på hur väl verket fungerar är att titta på effekten. Om t.ex. intagsgallren 
sätts igen minskar effekten. Ägare som bor långt från sina verk kan skaffa 
fjärrstyrning för att lättare sköta driften. Frågor runt detta finns i enkäten.  
 
Större åtgärder som behöver genomföras, detta kan vara underhåll av turbin eller 
andra vitala delar, innebär oftast att verket måste stängas av och eventuellt att 
tilloppet måste torrläggas. Dessa åtgärder planeras lämpligen till torrperioder när 
produktionen ändå är låg eller avstängd.  
 
Effekten som utvecklas i ett vattenkraftverk är proportionell mot fallhöjden och flödet. 
Denna beräknas nedan.  

Energi	  &	  Effekt	  
Effekt är den fysikaliska enhet som mäter energi per tid43 

 

P=Effekt  (W) 
E= Energi  (J) 
t=tid  (h) 

Grundförutsättningen för att kunna anlägga ett vattenkraftverk är fallhöjd och 
vattenflöde. Den potentiella energin i en vattenmängd ges av formeln: 

  

m = massan  (kg)  
g = gravitationskonstanten  (m/s2) 
h = höjd  (m) 
V=Volym  (dm3) 

I praktiken är det bättre med högre fallhöjd och lägre flöde än tvärt om då låg fallhöjd 
och stora flöden kräver större turbiner, vilket kostar mer.44  

Om energin  på tiden  omvandlas till kinetisk energi och denna omvandlas till 
elektrisk energi blir effekten 

P=Pmax=  

=rörelsemängd  (kg  m/s) 

                                                
43 Beckman et.al. s.18, 2005	  
44 Intervju – Bard, 2011 
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En tumregel i branschen är att dimensionera verken att ta 150 % av 
medelvattenföringen. Detta för att kunna utnyttja mer av det vatten som rinner förbi 
vid höga vattenstånd så som vårflod.45 

Nyttig	  effekt/Verkningsgrad	  
Inne i och i anslutning till verket uppstår förluster och endast en del av natureffekten 
kan erhållas som nyttig effekt. Förhållandet mellan nyttig effekt och natureffekt kallas 
verkningsgrad och betecknas  Verkningsgraden styrs bland annat av valet av 
utrustning i allmänhet och valet av turbin i synnerhet samt slitage på utrustning och 
löv, grenar eller is i intagsgaller och turbin med mera46.  

turbin = Normalt (0,80 – 0,90 vid fullast) 
generator = Ca (0,95) 
växel = Ca (0,97) 

Under intervjuerna i förstudien gavs två exempel på diskussioner runt verkningsgrad. 
En kraftverksägare föredrog en Kaplanturbin och bedömde att detta skulle öka 
effekten med runt fem procent jämfört med den Francisturbin man nu hade. Han 
kunde dock inte motivera denna investering ekonomiskt. En annan ägare upptäckte att 
generatorn var för liten för stationen när han räknade på vad effekten borde vara. Att 
sedan byta generator var en väldigt liten kostnad mot vinsten för effektökningen. 

Årsproduktion,	  vattenkraftverk	  och	  beräkning	  
Formlerna ovan kan vara en utgångspunkt för att beräkna årsproduktionen. 
Produktionen varierar naturligtvis från år till år med vattentillgången och eventuella 
reparationer etc. Vattentillgången får varken vara för liten eller för stor. Vid för stort 
vattenflöde kan det bildas bakvatten vilket minskar effekten. I branschen räknar man 
på fullasttimmar ( ) vilket är det antal timmar med installerad fulleffekt som 
åtgår för att nå energiproduktionen under ett normalår. Siffran erhålls genom att 
dividera normalårsproduktionen med installerad effekt och denna brukar i Sverige 
ligga på mellan 3 800 och 4 500 timmar.47 

Elproduktion	  per	  år	  
Grunden för investeringar i vattenkraftverk är elproduktion per år och ges av formeln: 

E= turbin generator växel 

Vattenmängd	  
En uppfattning om medelvattenföringen är naturligtvis viktigt vid anläggandet av ett 
nytt vattenkraftverk. Men det kan också fungera som ett underlag för att optimera 
verket när natureffekten ställs mot uppmätt effekt vilket Magnus Edvardsson gjorde 
vid sitt verk48. Vid många vattendrag i Sverige har det upprättats avbördnings- och 
varaktighetskurvor.49 Ett överslag kan också göras om man beräknar vattendragets 
nederbördsområde och medelnederbörden.50 

∆s = A(P-E) + G + Qtill - Qut 
                                                
45 Intervju – Sandberg, 2011 
46 Intervju – Anonym, 2011	  
47 Miller et. al. 2004 
48 Intervju – Edvardsson, 2011 
49 Oledal – Vattenturbiner, 1960 
50 Oledal – Vattenturbiner, 1960 
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A = Area 
∆s = Vattenmagasinet 
P = Nederbörd  
E = Avdunstning  
G = Utbyte med grundvattnet 
Qut = Flöde ut ur magasinet vilket är noll i fall alla läckage är tätade  
Qtill = Tillrinning ifrån angränsande avrinningsområden 

1 mm nederbörd motsvarar 1 liter regnvatten per kvadratmeter. I norra Sverige är 
avdunstningen 2- 300 mm per år och i södra 4- 500 mm per år.51 

Miljö	  
Den småskaliga vattenkraftproduktionen genererar inga växthuspåverkande eller 
andra miljöstörande utsläpp till luften och försämrar inte heller vattnets kvalitet. 52 
Som kan ses i kapitlet om miljölagstiftning har kraven på vattenkraften ökat väsentligt 
de senaste hundra åren. De gamla dammarna som många av verken är byggda vid 
utnyttjades ofta utan större hänsyn till miljön. Man tappade vatten så länge det gick 
och lät sedan magasinen fyllas upp över natten.53 Men driften idag medför inte 
ändrade hydrologiska förhållanden uppströms kraftverksdammen eller nedströms 
utloppskanalen. Ett så kallat strömkraftverk reglerar inte vattnet utan släpper igenom 
samma mängd vatten som det tar emot. 

Vattnets kvalitet försämras inte av att tappas genom turbinen. Däremot diskuteras en 
eventuell nedsatt syresättning.54 Vattenkraftverkens lokala miljökonsekvenser skall 
vägas mot de nationella och globala vinningarna. Ett kraftverk med effekten 100 kW 
och 4200 fullasttimmar innebär följande utsläppsbesparing i ton/år:  

Koldioxid 357 
Svaveldioxid 1.218 
Kväveoxider 1.092 
Stoft 0.042 
Slagg och flygaska 23.1 
 	  

Tabell 4 - Småskalig vattenkraft, antalet ton besparade utsläpp beräknade på ett verk med effekten 100 kW.55 

Fiskväg	  
Introduktion 
Vattenkraftverk har lokala miljökonsekvenser och en av dessa är att de hindrar 
vattenlevande organismer att förflytta sig fritt inom vattendragen och till angränsande 
sjöar och hav. Dessa förflyttningar, eller vandringar, är av central betydelse för många 
vattenlevande djur och då i synnerhet för dem vars livscykel kräver att de kan röra sig 
fritt mellan sötvatten och hav så kallade diadroma arter56. När leken inträffar vandrar 

                                                
51 Söderberg, 2005 
52 Söderberg, 2005 
53 Intervju – Sandberg, 2011	  
54	  Söderberg, 2005 
55	  Söderberg, 2005	  
56 Lucas et. al. 2001, Myers, 1949 
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fiskarna upp från havet och in i den älv där de en gång blivit kläckta och präglade som 
smolt.57 

Exempel på sådana arter är Atlantlax, öring (Salmo trutta L.), Östersjövimma (Vimba 
vimba L.) och Europeisk ål (Anguilla anguilla)58.  

Människan har på många olika sätt försökt mildra vattenkraftens negativa effekter på 
djur och natur59. Exempel på sådana åtgärder är kompensationsutsättningar60, att 
fastställa minimiflöden61 och genom att bygga fiskvägar vid vandringshinder62. Det 
vanligaste sättet att återskapa korridorfunktionen i fragmenterade vattendrag är att 
bygga en konstgjord vandringsväg för fisken. En fiskväg kan definieras som ”en 
vattenpassage, runt eller genom ett vandringshinder, som formgivits för att minska 
energin i vattnet och på så sätt underlätta fiskens passage”63.  

Fiskvägar har en lång historia64 och det finns många olika lösningar för att hjälpa fisk 
förbi olika typer av vandringshinder65. Det finns en rad olika tekniska lösningar för 
fiskvägar som t.ex. motströms- och slitsrännor, trappor (bassäng- och kammartrappor), 
hissar, slussar och Estyn-trappa66. Dessa tekniska fiskpassager är vanligen byggda i 
trä eller betong och har nästan uteslutande anpassats till att underlätta 
uppströmspassage för de kommersiellt intressanta salmoniderna. Salmoniderna är i 
jämförelse med många andra arter mycket duktiga på att simma uppför strida 
strömmar och hoppa uppför höga fall67. 

Det är många faktorer som ska stämma om fiskvandring förbi vattenkraftsverk skall 
vara möjlig och effektiv. Ett av de stora problemen för passage uppströms är styrning 
av fisken till fiskvägen. Det har gjorts flera undersökningar som visat att lax vandrar 
mot det största vattenflödet.68 

Det är viktigt att känna till vilken period på året som fiskarnas rörelse sker för att 
kunna konstruera fiskvägar som tar hänsyn till vattenflödet vid den tidsperioden. Det 
gäller även att veta vilken strömhastighet som fiskarna orkar med och hur de lockas 
till fiskvägen.69  

Resultat 
38 % av verken har idag någon form av fiskväg.70 I fråga 2.13 i enkäten frågas vad 
ägaren planerar att investera i de kommande tio åren. 8 % 71 planerar att investera i 
fiskväg. Om dessa investeringar genomförs kommer andelen verk med fiskväg öka till 
45 %. Detta är alltså en ökning som sker i existerande verk utan att det finns några 

                                                
57 Erlandsson, s 20, 1988 
58 Northcote, 1998 
59 Cowx et. al, 1998 
60 Ackefors et al. 1991, Eriksson, 1993 
61 Richter et al., 1997 
62 Jungwirth, 1996, Cowx et. al. 1998 
63 Clay, 1995 
64 Clay, 1995 
65 Larinier, 1998 
66 Jungwirth, 1996, Laine et al., 1998, Sandell et al., 1994 
67 Degerman, 2008 
68 Rivinojas, 2005 
69 Erlandsson, 1988 
70 Enkät, 2.8 Finns det någon fiskväg? 
71	  Enkät, 2.7 Vad planerar du att investera i de kommande 10 åren?	  
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juridiska krav på detta. 80 % av verken som byggts på 2000-talet har fiskväg vilket 
troligen beror på ökade krav för att få miljödom.  

Kommentarer från intervjuerna i förstudien  

En ägare har svårt att tro att det ska gå att få fisken att vandra runt verket:  
”Ja, jag skulle kunna investera i fiskväg. Jag är väl av den uppfattningen att om vi 
ska få acceptans för det här så behöver vi göra vad vi kan. Sen är det ju frågan om 
vad som är en bra lösning. Det är ju svårt att få fisken att vandra i fisktrappor. De 
väljer att gå där det är mest strömt och det är ju genom turbinen.” 

En annan konstaterar: 
”Det fanns ett krav på att det skulle finnas fisktrappor tidigare men det togs bort. Jag 
skulle inte investera i omlöp om jag inte fick krav på mig. Det är myndigheterna som 
styr, det får man anpassa sig till.” 

Flera ägare klagar på ekonomin: 
”Om vi fick ett krav på oss att investera i fiskväg och ingen ekonomisk hjälp med det 
så skulle vi vara tvungna att lägga ner verket. Som det ser ut på platsen med den 
fallhöjd vi har så är det helt enkelt ett jätteprojekt att anlägga en fisktrappa.”  

Att investera i fiskväg är ofta en stor kostnad som ägarna måste stå för själva. 
Förutom att bygga själva fiskvägen som i vissa fall kan vara mycket komplicerat vid 
högre fallhöjder så ska man släppa vatten i den vilket kan minska effekten i verket 
med kanske 10 % eller mer. Detta kan vara kostnader som är ohållbara för vissa ägare. 
Idag planerar drygt 8 % av ägarna att investera i fiskväg trots att det inte finns några 
egentliga krav för att göra detta. Vad som driver utvecklingen är oklart men det kan 
vara ett sätt att möta naturintressen och förbereda sig på krav som ägarna förväntar sig 
ska komma. 

Ålsläpparnätter	  
SVAF uppmanar sedan 2007 sina medlemmar att delta i så kallade ålsläpparnätter.72 
Ålen vandrar under ”regniga” höstnätter och medlemmarna uppmanas titta efter ål 
under hösten. Om de ser ål skall de stänga turbinen och öppna alternativa vattenvägar, 
samt stänga av lampor som kan skrämma ålen.  

3.2	  Kraftverken	  –	  Framtiden	  
 
Ökning av effekten 
Eventuella effektökningar framöver kan styras av två saker, möjligheterna 
ekonomiskt och rent fysiskt. I avsnittet på nästa sida tittar vi mer på de fysiska 
förutsättningarna för effektiviseringar av existerande verk. 

Idag sker en omfattande modernisering i verken vilket bör leda till ökad effekt 
framöver. Moderniseringstakten i verken tycks öka med elpriset. Se kurvan i tabell 5. 
Sedan 90-talet har moderniseringstakten ungefär tredubblats vilket antagligen kan 
relateras till ökade intäkter i form av både elpris och elcertifikat. Den ökade intäkten 
gör att tidigare olönsamma moderniseringar och nybyggen kan bli aktuella.  

                                                
72 Rosén, http://www.svenskvattenkraft.se/doc.asp?D=600002215 2012 
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Tabell 5 - Fråga 2.11 Omfattande modernisering 

I förstudien gavs exempel på hur ägare räknat på vattenföring och fallhöjd och utgått 
från beräkningarna för att optimera sina verk. Den som gör denna beräkning får en 
uppfattning om hur verket ligger i förhållande till optimala värden.  

Beräkningen är relativt enkel och borde göras av alla ägare.  

1. Ta reda på medelvattenföring och fallhöjd. 
2. Titta på produktion och beräkna utnyttjandegraden. 
3. Om utnyttjandegraden är för låg, gå igenom delarna i verket och se vilken/vilka 
delar som begränsar effekten.  
4. Gör en lönsamhetsberäkning på investeringar för att öka effekten. 

Det insamlade materialet ger oss möjligheten att gå igenom punkterna 1 och 2 i denna 
lista.  

Frågorna 2.1 och 2.5 handlar om fallhöjden och medelvattenföringen vid verket. 
Dessa uppgifter hade lämnats av 108 respondenter. Uppgifterna kan ligga till grund 
för att räkna ut effekten enligt formeln: 

turbin generator växel  

Verkningsgraden valdes till turbin 90 %, generator 95 % och växel 97 %. Verken 
dimensionerades enligt tumregeln 150 % av medelvattenföringen. Detta är höga 
värden som ett nytt verk med optimala förutsättningar kan väntas uppnå.73  

Den uträknade effekten ställdes sedan mot fråga 1.3 om angiven total effekten. Nu 
finns 92 respondenter kvar som gett tillräckligt med information för att göra 
beräkningen. 3 av dessa har fler än 3 verk. I enkäten kan man endast ange fallhöjd och 
medelvattenföring för 3 verk. Därför saknas vissa uppgifter och dessa måste tas bort 
från sammanställningen. Detta resulterar i totalt 89 verk. Resultatet för dessa 
sammanställs i tabell 6. 

Spridningen bland de svarande var stor. 18 % av ägarna hade angett en totaleffekt 
som var högre än den uträknande. Några av dessa kan förklaras som avrundningar 
uppåt som respondenten gjort vid svarstillfället. Andra kan bero på att man av 
okunskap angett en för hög effekt för verket/verken alternativt en för låg 
medelvattenföring eller fallhöjd. Verket kan också vara dimensionerat som större än 
de antagna 150 % av medelvattenföringen. Detta har blivit vanligare i och med att 
                                                
73 Intervju –Sandberg, 2011 
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energipriserna ökar.74 Man kan överdimensionera för att kunna ta hand om så mycket 
som möjligt av vattnet under perioder med högvatten.  

Svaren som ligger för högt gör det rimligt att anta att några också gett felaktiga svar 
som visar på för låga värden. Det är svårt att göra antaganden om hur många detta 
skulle vara utan att åka ut till verken och mäta de angivna värdena.  

Utnyttjandegrad	   Antal	  verk	   Procent	  
Över	  120%	   9	   10%	  
105-‐120%	   7	   8%	  
105-‐80	  %	   12	   13%	  
80-‐60	  %	   24	   27%	  
60-‐40	  %	   22	   25%	  
40-‐20	  %	   0	   0%	  
20-‐5	  %	   15	   17%	  

Tabell 6 - Verkens angivna totala effekt mot uträknad optimal effekt baserad på fallhöjd och medelvattenföring. 
Totalt antal svar 89 st. 

Initialt görs en undersökning av verken med utnyttjandegraden 20 -5 %. Dessa verk 
kan öka sin effekt med 5 – 20 ggr. En uträkning av potentialen för vart och ett av de 
15 verk som finns i kategorin visar en effektpotential på 3,8 MW.  

För att undersöka hela kategorin ställs verken i vattenkraft.infos register i spannet 0-2 
MW mot dem som deltagit i enkäten. Se tabell 7. Resultatet är en potentiell 
energiökning på 4,6 TWh.  

Då är inte de 663 verk som saknas i registret medräknade. Om dessa verk har den 
genomsnittliga effekten 200 kW och också representeras av de 89 i undersökningen 
skulle detta innebära en potential på ytterligare 1,5 TWh. 

Detta ger en potentiell effektökning i spannet 0-2 MW på 6,1 TWh per år eller mer än 
2,4 gånger dagens totala effekt. En siffra som alltså skulle kunna vara ännu större då 
verk i kategorin 2-10 MW inte är inräknade.  

Utnyttjandegrad	  
Verk	  i	  detta	  
spann	   Ökningspotential	  	  

Antalet	  verk	  
st	   Effekt	  kW	   Energi	  TWh	  

105-‐80	  %	   13%	   1.1	   150	   61082	   0.3	  
80-‐60	  %	   27%	   1.4	   300	   157069	   0.7	  
60-‐40	  %	   25%	   2.0	   275	   201571	   0.8	  
40-‐20	  %	   0%	   3.3	   0	   0	   0.0	  
20-‐5	  %	   17%	   10.0	   188	   687175	   2.9	  

	  
82%	  

	  
914	   1106898	   4.6	  

Tabell 7 - Potentiell effekt och energiökning i vattenkraftverk 0 – 2000 kW Enkät -2011 vattenkraft.info - 2011 

Sammanställningen baseras på enkätfrågorna 1.4, 2.3-2-5 

Den genomsnittliga elproduktionen i verken är baserad på 131 svar och är ungefär 
600 000 kWh/år. Bland dem som svarat på enkäten är det en stor andel som har en för 
låg elproduktion för att kunna leva på verksamheten. Folk i branschen brukar skilja på 
hobbyverksamhet och professionell verksamhet. Men studien visar inte att det inom 
den undersökta gruppen skulle finnas något samband mellan hur väl man förstår sin 
                                                
74	  Intervju –Sandberg, 2011	  
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verksamhet och effekten. Med förståelse menas i det här fallet om att beräkna 
medelvattenföring, teknikintresse eller en teknisk bakgrund. 

50 % av verken ägs av en person, 30 % av två personer, 11 % av tre personer. Verken 
med fler ägare är större och genererar generellt 2,5 gånger mer el per år.  

När verken tagits i drift är ganska jämnt fördelat över de senaste 110 åren men med en 
klar minskning från andra världskrigets slut till oljekrischockerna på 1970-talet. Detta 
bekräftar den bild som SVAF ger av utvecklingen i branschen. När elpriset går ner 
minskar antalet verk.  

 
Tabell 8 - Fråga 2.3 – När togs verket i drift? 
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4	  Företaget	  

4.1	  Den	  ekonomiska	  situationen	  

Allmänt	  
Ekonomin i ett kraftverksbygge beror både på marknaden och på politiska beslut. 
Lagar, skatter och stöd i energisektorn har under årens lopp ändrats ofta vilket 
komplicerar. Kraftverksbyggen innebär långsiktiga kalkyler då de i regel innebär att 
stora mängder kapital måste satsas initialt. För att hitta ett elpris att använda i dessa 
långsiktiga kalkyler måste man således ha en långsiktig förståelse för marknadens 
utveckling, hur marknadens systemgränser utvecklas, teknikutvecklingen och hur 
politiska beslut kan bli. 

Intäkterna i ett vattenkraftverk styrs framförallt av elpriset och elcertifikaten. 
Kostnaderna domineras av kapitalkostnaden då den initiala investeringen är hög men 
driftkostnaderna är relativt låga. De senaste åren har dock fastighetsskatten drivit upp 
dem. Utrustningen håller länge, en vanlig avskrivningstid på turbiner är 40 år. Men 
den verkliga livslängden kan vara hundra år.75  

Kostnader	  för	  att	  investera	  i	  småskalig	  vattenkraft	  
Att investera i ett nytt vattenkraftverk kostar ungefär 4-7kr per års kWh.76 7 kr kan ses 
som en övre gräns för vad som är lönsamt.77 I den kostnaden finns det dock en stor 
osäkerhet runt en eventuellt utdragen juridisk process och den skiftar naturligtvis med 
de lokala förutsättningarna. Generellt kan sägas att små vattenkraftverk har större 
kostnader relaterat till intäkten.78 Detta på grund av att mycket av utrustningen är den 
samma oavsett hur stor effekten är. Priserna på vattenkraftverk som kommer ut på 
marknaden har gått upp. Idag kan de ligga på över 8 kronor per års kWh och Anders 
Bard på SWECO säger sig se affärer som görs på högre priser än vad som ger rimlig 
avkastning på kapitalet.  

 
Tabell 9 – Källa: Riksbanken - Utlåningsräntan mellan 2003 - 2011 

                                                
75 Intervju – Söderberg, 2011 
76 Intervju – Bard, 2011 
77 Intervju – Johannson, 2011 
78 Intervju – Karlsson, 2011 
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Kapitalkostnad	  
Kapitalkostnaden utgör nästan alltid den största kostnaden i företaget och är knuten 
till anläggningskostnad eller kostnad för att köpa verk. Räntan har legat lågt under ett 
par år och kommer med stor sannolikhet att öka. Nivåer på 5-6 % är inte orimliga 
vilket kan komma att påverka vissa ägare med en redan hög kapitalkostnad.  

Kostnad för drift och underhåll visas i grafen nedan. I denna har man inte räknat ihop 
kostnaderna för uppstart i anläggningskostnader utan kallar dessa för 
barnsjukdomskostnader. Efter uppstartsperioden följer en lång period av planerade 
driftskostnader. Verkets delar har ungefär följande livslängd: 10-15 år för 
kontrollutrustning, 25-35 år för övrig elektrisk utrustning samt 40-60 år för tyngre 
mekanisk och elektrisk utrustning som turbin och generator.79 Med tiden ökar 
underhållskostnaderna och man kommer till en punkt där en stor investering måste 
göras eller avväga att kraftverket läggs ner.  

 
Figur 3 - Badkarskurvan, beskriver hur drift- och underhållskostnader fördelas hos vattenkraft 

                                                
79 Elforsk rapport ”El från nya anläggningar 2003”, 2003	  
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Driftkostnad	  
Den mest aktuella statistiken över driftkostnader i ett vattenkraftverk är från 2004. Se 
tabell 10.80 

Tillsyn och normalt underhåll 8 öre/kWh 
Avsättning till större reparation/förnyelse 4 öre/kWh 
Försäkring 1.8 öre/kWh 
Bokföring/administration 1.6 öre/kWh 
Fastighetsskatt 0.6 öre/kWh 
Summa 16 öre/kWh 

Tabell 10 – Kostnad för småskalig vattenkraft 

Dessa kostnader kan anses föråldrade och i tabell 10 används en fastighetsskatt på 
0,5 % men idag ligger den på 2,8 %.81 Om vi räknar upp kostnaderna med en årlig 
inflation på 2 % får man en total kostnad på 18,2 öre/kWh. På detta tillkommer en 
ökad fastighetsskatt som 2013 hamnar på 5,25 öre per kWh. Detta ger en total kostnad 
på 22,8 öre/kWh.  

Intäkter	  
Intäkterna för ett vattenkraftverk kommer från elförsäljning, försäljning av eventuella 
elcertifikat och betalning för nätnytta. Dessa är beskrivna under rubrikerna ”Elpriset” 
och ”Elcertifikat”. I genomsnitt de senaste fem åren har elpriset varit 40 öre/kWh, 
elcertifikaten (i de fall man har dessa) har legat på 24 öre/kWh och ersättningen för 
nätnyttan 3-5 öre/kWh. Men elpriset var nere på i genomsnitt 12 öre/kWh under det 
regniga 2000 och uppe på 55 öre/kWh år 2010. Elcertifikaten var uppe på nästan 32 
öre i genomsnitt under 2009 men var i december 2011 nere på 15,5 öre/kWh.  

Dessa priser baseras på ett genomsnitt av priserna de senast fem åren, de ger en 
uppfattning men bör ses som en ögonblicksbild med tanke på hur mycket priserna 
varierar. Elpriset och elcertifikaten uppfattas i varierande grad väsentligt för 
verksamheten. Elpriset är en betydligt större intäkt som ej heller är tidsbunden och 
rankas också högre.  

5	  avgörande	  
1	  oväsentligt	  

Vad	  betyder	  
följande	  för	  
verksamheten?	  
Elpriset	  

Vad	  betyder	  
följande	  för	  
verksamheten?	  
Elcertifikaten	  

5	   54%	   34%	  
4	   27%	   28%	  
3	   17%	   20%	  
2	   0%	   9%	  
1	   3%	   8%	  

 

Tabell 11 – Vad elpris och elcertifikat betyder för verksamheten. Fråga 3.8, 108 svar. 

                                                
80	  Söderberg et. al. 2004	  
81	  http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elpriser-Skatter/Skatter-och-avgifter-pa-produktion/ (2011)	  
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Elpriset	  
Elpriset har varierat enligt tabell 12 de senaste tio åren. Med elpriset blir det tydligt att 
vattenkraftverken är en del av ett större system för när kärnkraftverken minskar sin 
produktion under höglastperioder ökar priserna. En jämförelse mellan år 2000 och 
2010 visar att årsmedelpriset har mer än fyrdubblats. Men detta var två extrema år där 
2010 var mycket vått och 2010 extra torrt. Under 2010 var det också problem med 
kärnkraften.  

För att göra en beräkning på ersättningen för producerad el tas medelvärdet för 
perioden 2003 till 2010 vilket är ungefär 40 öre/kWh. Många strömkraftverk har 
ingen elproduktion under sommarmånaderna då vattenflödet är för lågt. Under 
sommarmånaderna är också priserna något lägre då behovet av el från marknaden 
sjunker. Detta gör att den verkliga ersättningen är något högre. 

 
Tabell 12 – Historiska elpriser Spotpriset för leverans i Sverige på Nord Pool 2000-2011 SEK/MWh82 

Elcertifikat	  
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka 
produktionen av förnybar energi.83 Systemet startade den 1 maj 200384. Lagen kom 
till som en del av Sveriges långsiktiga energipolitik och bidrar till att öka den 
förnybara elproduktionen och minska utsläppen av växthusgaser. Elcertifikatsystemet 
pågår till och med år 2035. 

Elcertifikatsystemet innebär att producenter av förnybar el får ett (1) elcertifikat av 
staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Genom att sälja elcertifikat får 
producenterna en extra intäkt utöver själva elförsäljningen, vilket skapar bättre 
ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion och stimulerar utbyggnaden av 
elproduktion med förnybara källor. Prisutvecklingen på certifikaten sedan 2006 kan 
                                                
82 http://www.bixia.se/Bixia_Foretag/Produkter/Elpriser/Elpriser.html,	  2011	  
83 Energimyndigheten – http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/ 
20120112 
84 Energimyndigheten – Elcertifikatsystemet, 2010	  
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ses i tabell 13, sammanställ från uppgifter från Energimyndigheten nedan. Ett 
genomsnittligt pris på certifikaten under perioden är ungefär 24 öre per kWh. 

	  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Januari 177.93 204.41 247.05 326.3 306.74 232.60 
Februari 168.58 210.18 274.57 318.9 295.65 219.55 
Mars 179.04 200.95 271.34 309.11 295.87 214.83 
April 168.5 193.86 307.09 312.73 283.03 203.20 
Maj 156.88 199.26 366.76 301.76 269.75 177.20 
Juni 151.28 194.8 354.95 294.26 235.62 163.60 
Juli 152.6 200.7 358.87 305.85 215.43 169.90 
Augusti 149.98 203.85 372.05 312 230.93 177.20 
September 155.13 211.75 365.16 331.11 221.91 182.70 
Oktober 168.77 215.3 361.54 339.58 235.52 175.20 
November 176.02 227.32 328.22 332.24 239.55 173.40 
December 201.47 236.47 296.5 316.98 234.69 154.80 
Genomsnitt/
år 167 208 325 317 255 187 

  

Tabell 13 - Spotpriset på elcertifikat per månad 200601 - 2011 85 

Följande energikällor inkluderas i systemet: Vindkraft, solenergi, vågenergi, 
geotermisk energi, biobränslen, torv i kraftvärmeverk och småskalig vattenkraft.86 

Vattenkraft i certifikatsystemet 
- småskalig vattenkraft som vid utgången av april 2003 hade en installerad effekt om 
högst 1500 kW per produktionsenhet 
- nya anläggningar 
- återupptagen drift i nedlagda anläggningar 
- ökad produktionskapacitet i befintliga anläggningar 
- anläggningar som inte längre kan erhålla långsiktig lönsam produktion på grund av 
myndighetsbeslut eller omfattande ombyggnader 

Systemet ersätter tidigare statliga investerings- och driftbidrag till vindkraft, 
kraftvärme och småskalig vattenkraft. Principen är att det finns en säljare och en 
köpare samt att handel sker mellan dessa. 

Varje år ska de kvotpliktiga användarna uppfylla sin kvotplikt. Det sker genom att de 
kvotpliktiga senast den 1 mars varje år lämnar in en deklaration till 
Energimyndigheten, där de redovisar hur mycket el som de är kvotpliktiga för. Senast 
den 31 mars ska alla kvotpliktiga ha tillräckligt med elcertifikat. 

Den som inte uppfyller kvotplikten måste betala en kvotpliktsavgift som ligger på 150 
procent av medelpriset på elcertifikat ett år bakåt i tiden, från den 1 april. De 
kvotpliktiga som har ett överskott på elcertifikat kan spara dem till kommande års 
behov eller sälja dem.  

                                                
85	  Svensk Kraftmätning www.tricorona.se/priceinfo/history/, 2011	  
86 Regeringskansliets rättsdatabaser - Förordning (2003:120) om elcertifikat - 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030120.HTM, 2012 
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Efterfrågan på elcertifikaten skapas genom en lagstadgad skyldighet för elleverantörer 
och vissa elanvändare att inneha elcertifikat i förhållande till sin elförsäljning 
respektive elanvändning och den i lagen fastställda kvoten, se tabell 14. 

Elleverantörer är skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el 
de säljer, den så kallade kvotplikten. För att uppfylla kvotplikten deklarerar 
elleverantörerna varje år till Energimyndigheten hur mycket el de fakturerat sina 
kunder under föregående år samt lämnar in elcertifikat motsvarande en bestämd andel 
(kvot) av elförsäljningen. Nedan redovisas kvoterna för åren 2003 till 2035. 

Beräkningsår Kvot i% 
2003 7,4 % 
2004 8,1 % 
2005 10,4 % 
2006 12,6 % 
2007 15,1 % 
2008 16,3 % 
2009 17,0 % 
2010 17,9 % 
2011 17,9 % 
2012 17,9 % 
2013 13,5 % 
2014 14,2 % 
2015 14,3 % 
2016 14,4 % 
2017 15,2 % 
2018 16,8 % 
2019 18,1 % 
2020 19,5 % 
2021 19,0 % 
2022 18,0 % 
2023 17,0 % 
2024 16,1 % 
2025 14,9 % 
2026 13,7 % 
2027 12,4 % 
2028 10,7 % 
2029 9,2 % 
2030 7,6 % 
2031 6,1 % 
2032  4,5 %  
2033 2,8 % 
2034 1,2 % 
2035 0,8 % 

 

Tabell 14 - Kvotnivåer för elcertifikat 2003 - 2035 Källa: Energimarknadsinspektionen.  

Gemensamt	  certifikatsystem	  med	  Norge	  
Sverige har från och med den 1 januari 2012 ett gemensamt elcertifikatsystem med 
Norge. Det gemensamma systemet föregicks av flera år av diskussioner och redan i 
december 2010 undertecknade Sveriges näringsminister Maud Olofsson och Norges 
energiminister Terje Riis-Johansen ett gemensamt protokoll för samarbetet.87 Totalt 
ska det nya certifikatsystemet ge 26,4 TWh förnybar energi från 2012 fram till 2020 
varav 13,2 TWh i respektive land. Det motsvarar cirka 10 procent av elproduktionen i 
de båda länderna eller två kärnkraftsreaktorer/ 2500 vindkraftverk.88  

Målet för ökad förnybar elproduktion kan genom sammanslagningen uppnås på ett 
mer kostnadseffektivt sätt eftersom investeringar kommer att ske där förhållandena är 
bäst. Norge har bättre förutsättningar att bygga ut vattenkraft, Sverige har bättre 
                                                
87 Hemsida, www.svenskenergi.se/nyheter/ - 20101208 
88 Hemsida, http://www.svenskenergi.se/sv/Aktuellt/Nyheter/Sverige-och-Norge-nu-ense-om-
gemensam-marknad-for-elcertifikat/ 20101208 
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förutsättningar för biobränslekraft och länderna har ungefär samma förutsättningar för 
vindkraft. 

Uppgifterna om hur mycket norsk vattenkraft som kan byggas ut på kort sikt varierar. 
Risken är att relativt billig norsk vattenkraft sänker priserna på elcertifikaten. 
Energimyndigheten vill inte påverka marknaden och sänka förväntningarna men man 
bedömer att priserna inte kommer att påverkas särskilt mycket långsiktigt i och med 
sammanslagningen.89  

Avgiften	  för	  mätning	  och	  rapportering	  	  
Den som vill sälja sin överskottsproduktion måste betala för mätning och rapportering. 
Här skiljer man på anläggningar med en effekt på över och under 1500 kW. 

Ellag 4 kap 10 § En innehavare av en produktionsanläggning som kan leverera en 
effekt om högst 1 500 kW ska för överföring av el betala endast den del av avgiften 
enligt nättariffen som motsvarar den årliga kostnaden för mätning, beräkning och 
rapportering på nätkoncessionshavarens nät. Innehavaren ska dessutom betala 
engångsavgift för anslutning. Tvister prövas av nätmyndigheten. Den som använder 
mer el än han producerar över ett kalenderår behöver inte betala någon avgift för 
inmatningen.  

Nätnytta	  
Elproducenten har lagstadgad rätt till ersättning - nätnytta - från elnätägaren eftersom 
den nya anslutningens tillskott bland annat minskar nätägarens energiförluster. Värdet 
uppgår till 3-5 ören per kWh och varierar beroende på var anläggningen är belägen. 
Nätnyttan skall beräknas efter de kostnadsminskningar som nätägaren får tack vare 
produktionen. Nätnyttan delas upp i förlustersättning och effektersättning.90 Olika 
bolag använder olika modeller för beräkningen.91 Detta har bidragit till långdragna 
konflikter mellan producenter och nätägare. Gemensamt är att förlustersättning 
beräknas året om och att effektersättningen beräknas vid höglast. Vattenkraft har den 
fördelen att den är pålitlig under vinterhalvåret. I Sverige råder höglast (HL) under 
november – mars, måndag – fredag, 6-22 och då får producenterna betalt några öre 
extra per kWh.92  

Ramavtal	  
SVAF har i närmare tio år tecknat samavtal med olika elhandlare för att på så sätt 
hjälpa medlemmarna till gynnsamma försäljningsvillkor.  

När enkäten gick ut hade SVAF tecknat avtal med Bixia. Under 2012 har man istället 
tecknat ett ramavtal med Nordjysk elhandel A/S.  

Miljölagstiftning	  
Under 1900-talet uppmärksammas påverkan på naturmiljön mer och mer för att 
kulminera under 80- och 90-talet. 1991 infördes krav på en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som skall upprättas innan man gör ett ingrepp i 
vattendraget. Den 1 januari 1999 trädde Miljöbalken i kraft där kravet på MKB:n 
skärpts högst väsentligt. 

                                                
89 Hemsida, http://energimyndigheten.se/Global/Press/ER2010_28.pdf, 2012 
90 Hemsida, http://www.ei.se/For-Energiforetag/El/Egen-elproduktion/, 2011 
91 Intervju - Karlsson, 2011 
92 Intevju – Karlsson, 2011 
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Lagstiftningen i miljöbalken fungerar förebyggande genom att ställa bindande krav på 
den som driver en verksamhet eller kommer att vidtaga åtgärder i ett vattendrag, att 
skaffa sig kunskaper om ingreppens miljöeffekter samt att den som vidtar en åtgärd 
som riskerar att påverka miljön är skyldig att begränsa olägenheterna så långt som 
möjligt.  

Rätten att anlägga och driva vattenkraftverk regleras idag i miljöbalkens 11 kap och i 
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.  Någon 
vattenrättslig tillståndsprövning fanns inte före år 1879/80. Men lagstiftningen som 
reglerar verksamheten kan spåras tillbaka till 1734 som kan ses i tabell 14. Det som 
regleras i lagstiftningen är bland annat uppförande, ändring, lagning och utrivning av 
dammar eller andra vattenanläggningar. Likaså omfattas fyllning, pålning, 
bortledande av vatten från eller grävning, sprängning och rensning i vattenområden, 
samt andra åtgärder i vattenområden om åtgärden syftar till att förändra vattnets djup 
eller läge93. Verk som har varit i kontinuerlig drift sedan innan 1918 kan drivas under 
begreppet urminnes hävd. Detta betyder att verket har funnits på platsen så länge att 
man anser att det utgör ett naturligt inslag i miljön. Denna typ av tillstånd är giltigt 
under förutsättningen att driften varit kontinuerlig.94  

 
 1879/80-1918 1918- 1983 1983- 1998 1999- 
Byggningabalken i 
1734 års lag (20 
kap.) 
 

1879 års 
dikningslag 
 

1918 års vattenlag 1983 års vattenlag 
 

Miljöbalken 

Jordabalkens 
bestämmelser om 
urminnes hävd 
 

1880 års 
vattenrättsförordning 

  Lag med särskilda 
bestämmelser om 
vattenverksamhet 

Särskilda 
bestämmelser om 
kungsådra 
 

Fiskerilagstiftningen    

Fiskerilagstiftningen 
i övrigt (med början 
i 1766 års 
fiskestadga) 
 

    

Näringsrättslig 
lagstiftning 

    

 

Tabell 15 - Lagar som tidigare reglerat och nu reglerar prövning av vattenverksamhet95 

Aktuellt	  om	  tillståndsprocessen	  
Det är idag inte klart hur tillstånden för vattenkraftverken fördelar sig på olika 
rättsliga grunder. Idag pågår en debatt runt rätten till urminnes hävd. Länsstyrelsen i 
Västmanland har inlett en process mot bl.a. Färna kraftverk men fick avslag av mark- 
och miljödomstolen. Länsstyrelsen ifrågasatte delar i begreppet urminnes hävd och 
ville få till en prejudicerande dom.96 Mark- och miljööverdomstolen har sedan 

                                                
93 Miljöbalken 11 kap. 2 §, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM, 2012 
94 Intervju – Karlsson, 2011	  
95	  Jansson & Skarstedt, 2008	  
96 Hemsida - http://www.second-opinion.se/energi/view/1799, 2011 
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upphävt den lägre domstolens beslut och återförvisat ärendet till länsstyrelsen med 
skrivningar som ger länsstyrelsen rätt på flera punkter.97  

4.2	  Vattenkraftföretagande	  
Hur ser företagandet ut? 

Totalt dominerande är företagsformerna aktiebolag och enskild firma som 
tillsammans täcker 90 % av verksamheterna.98 En majoritet av företagen innefattar 
också någon annan verksamhet.  

Den största delen av drift och underhåll sköter ägarna själva. Om man behöver råd 
kan man vända sig till SVAF eller sin lokala förening. Annars har man för vana att 
sköta det mesta själv.  

Kommentarer från intervjuerna i förstudien 

På frågan om vad en av ägarna inte kan göra själv (med verket) svarar denna:  
”..ja det var utskottsluckan. Smidesarbeten lejer vi bort. Ibland blir det så mycket att 
göra, (vid t.ex. stora ismängder) så måste man vara ledig från jobbet men annars 
försöker vi att sköta allt på fritiden. Vi är båda elektriker så vi kan lösa det mesta 
själva.” 99  

En annan ägare tar hjälp med mer:  
”Det är klart jag står för det dagliga underhållet och byter kol och släpringar men 
om det är något större så lejer jag in hjälp. Det är ett företag här på orten som fixar 
det mesta.” 

Kraftverken utgör oftast en mindre del av omsättningen i företaget i genomsnitt lite 
drygt 40 %100 enligt enkäten. Men till skillnad från annan verksamhet kan det vara 
något man fortsätter att driva efter att man gått i pension. Få får huvuddelen av sin 
inkomst från verket men verksamheten ka ge ett extra tillskott vilket kan öka i relation 
till andra inkomster efter pension.  

Hur kan man främja företagandet? 

Majoriteten101 av företagen innefattar också andra verksamheter. Detta bekräftar 
bilden av att ägarna är entreprenörer som är verksamma på flera områden. Men endast 
ungefär 10 % har någon annan typ av energiverksamhet. 102  

Historiskt sett har antalet kraftverk i Sverige ökat och minskat med elpriset103. Idag 
sker en långsam återuppbyggnad av vattenkraften men ägarna ställs inför nya 
utmaningar i sin verksamhet. Länsstyrelsen i Västmanlands försök att olagligförklara 
ett vattenkraftverk som saknar miljödom har påverkat ägarna och en stor andel rankar 

                                                
97	  Sandberg, 2012	  
98 Enkät, 3.1 I vilken företagsform drivs verket/verken? 
99	  Intervju Anonym, 2011	  
100 Enkät, 3.5 Hur stor del av omsättningen utgör verket/verken? 
101 Enkät 3.3 Ingår andra verksamheter? 
102 Enkät 3.4 Ingår andra energiverksamheter? 
103 Rosén, http://www.svenskvattenkraft.se/doc.asp?M=100000571&D=600002031&L=SE, 2011 
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denna utmaning högt. Ungefär en tredjedel av verken drivs idag under urminnes 
hävd.104	  
En annan utmaning är kraven på fiskväg som drivs av framförallt sportfiskarna. 
Lokala förutsättningar så som ett lågt flöde och hög fallhöjd kan göra byggandet av en 
fiskväg dyrt och om ägarna skall stå för kostnaden för denna liksom den minskade 
inkomsten kan detta vara slutet på verksamheten. Om man dessutom har investerat 
mycket tid och pengar och kanske på det har räknat med verket som försörjning efter 
pension så förstår man att dessa krav kan oroa. 

Fråga 3.2 visar att områdena ekonomi, krav på miljödom, krav på fiskväg och brist på 
tid är de utmaningar ägarna rankar högst. Ägare som har angett att verket är 
avgörande för deras försörjning (fråga 3.19) ser generellt större utmaningar i sin 
verksamhet (fråga 3.2).  Framförallt är det ekonomi och krav på miljödom som ses 
som stora utmaningar bland dessa. 

Relationen med andra intressenter gav inga tydliga utslag. Relationen med 
länsstyrelsen var generellt bäst och relationen med miljöintressen var generellt 
sämst.105 Under förstudien påpekade man att relationen med nätägaren var bra men 
alla på orten hade haft problem med driftstopp på grund av luftledningar.  

Under intervjuerna konstaterar en respondent: 
”Det har börjat en ny person på Länsstyrelsen som håller en låg profil. Fiskare ser 
jag inte så mycket av jag fiskar själv så det är väl jag som är fiskaren här omkring.”  

En annan säger: 
Det är ju tjänstemän och ofta är de inte intresserade. De är intresserade av sitt och 
ofta tror de nog att vi gör en massa pengar på det här... …och förstör för alla andra. 
Men jag tycker ju att vi gör det lite bättre för andra. 

Kostnaden 

Bland de svarande utgör kapitalkostnaden 42 %, driftskostnader och övriga kostnader 
utgör 31 respektive 26 % av kostnaderna. 18 % av de svarande hade inga 
kapitalkostnader över huvud taget. De som låtit bygga sitt verk hade högst 
kapitalkostnader och i denna grupp hade endast 7 % inga kapitalkostnader. 

	  	   Kapitalkostnad	   Driftskostnader	   Övriga	  kostnader	  
Alla	   43%	   31%	   26%	  

	  Köpt	  verket	   39%	   36%	   25%	  
	  Låtit	  bygga	  verket	   52%	   23%	   25%	  
	  Ärvt	  verket	   41%	   26%	   23%	  
	  	  	   Helt	  avbetalat	  

	   	  Alla	   18%	  
	   	   	  Köpt	  verket	   18%	  
	   	   	  Låtit	  bygga	  verket	   7%	  
	   	   	  Ärvt	  verket	   21%	  
	   	   	  

                                                
104 Enkät, 3.2 Hur ser du på dessa utmaningar? 
105	  Enkät, 3.10 Hur är relationen med följande intressenter?	  
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Tabell 16 - Fråga 3.7 Totala kostnaden och fråga 2.2 Hur blev du ägare av verket/en? Den nedre delen av tabellen 
visar kategorin utan kapitalkostnad/helt avbetalat. Antal svar 116 

Intäkter 

Ägarnas intäkter varierar med vilket avtal man har skrivit och när. 42 % av ägarna 
säljer sin el till Bixia. 26 % har fast elavtal vilket måste följas upp i efterhand i varje 
enskilt fall för att visa på om det är lönsamt för ägarna. Resterande med rörligt avtal 
har tjänat i genomsnitt ungefär 40 öre/kWh de senaste 10 åren. Under denna period 
kan ägarna ha växlat mellan fast och rörligt avtal.  

Elcertifikaten har legat på genomsnitt ungefär 24 öre de senaste fem åren. Det är 
oklart hur många verk av dem i respondentgruppen som är inne i certifikatsystemet 
men minst 60 % 106 av det totala antalet småskaliga vattenkraftverken är med. I 
studien har 8 % angett att elcertifikaten är oväsentliga för verksamheten vilket kan 
uppfattas som att de inte heller är med i systemet.  

Frågan om ersättning för nätnyttan gav en stor spridning. Av totalt 65 svar angav nio 
att de varken fick förlust- eller effektersättning. En för låg ersättning kan överklagas 
så här kan det vara lämpligt att föreningen informerar medlemmarna om vad 
ersättningen bör ligga på. 10 respondenter angav en total ersättning för nätnytta på 
över 30 öre. Den låga svarsfrekvensen och den stora spridningen antyder att det råder 
en osäkerhet på vad ersättningen ligger på. Ett realistiskt svar bör ligga på mellan 4-
5,5 öre för förlust- och effektersättning.107 Sammanställningen nedan blir 7 öre/kWh 
vilket är väl högt. 

Förlustersättning: 3,4 öre/kWh 
Effektersättning: 3,6 öre/kWh 

 

Tabell 17 - Medianvärde på svaren på fråga 3.11 om nätnytta - Enkät SVAF 

På frågan om i vilken grad den egna försörjningen är beroende av vattenkraftverket 
svarar 45 % obetydligt eller nästan obetydligt mot 27 % som svarar att den är 
avgörande eller nästan avgörande.108 Totalt antal svar 108 st. 

Något samband mellan hur stor del av försörjningen verksamheten utgör och om 
respondenteten var intresserad av att investera i eller anlägga ny vattenkraft fanns inte. 
Men däremot fanns det ett samband mellan att se verksamheten som en 
pensionsförsäkring och hur stor del av försörjningen den utgör. Just uttrycket 
pensionsförsäkring figurerade under förstudien och kan kanske till viss del visa på 
pålitligheten för vattenkraft. De vitala delarna kan ha en livslängd som är längre än en 
människas så ägaren kan ofta lita på verket för att få sin försörjning under en lång tid 
framöver. 60 % av ägarna såg verket som en pensionsförsäkring.  

                                                
106 Kuhlin, Vattenkraft.info 1147 verk / 1900  ≈  60 %, 2011 
107 Intervju - Sandberg, 2011 
108 Enkät, 3.19 Hur är din försörjning beroende av verket?	  
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Hur	  är	  din	  försörjning	  
beroende	  av	  verket?	  

Ser	  du	  verket	  som	  en	  
pensionsförsäkring?	  

5	   91%	  

4	   72%	  

3	   65%	  

2	   50%	  

1	   47%	  
 

Tabell 18 - Samband mellan svar på fråga 3.19 och 3.20. 5 avgörande 1 obetydligt. Antal svar 108. 
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5	  Företagaren	  

5.1	  Entreprenörskap	  
De småskaliga vattenkraftverken ägs generellt av en eller några få personer. Dessa 
personers engagemang blir därför avgörande för nyetableringar samt utveckling av 
verksamheten. Vid mötet med vattenkraftverksägare blir det tydligt att man måste 
behärska många områden för att lyckas med sitt verk.  

Kommentarer från intervjuerna i förstudien 

”Vi försöker göra det mesta själva, hade vi inte haft den inställningen så hade det nog 
varit svårt att få det lönsamt.” 

”…det enda vi inte kan lösa själva är smidesarbeten.” 

Om man utom att sköta driften också tänker sig att utveckla verksamheten krävs en 
uppfattning om ränteutveckling, elpriset med mera. För att förklara utvecklingen i 
småskalig vattenkraft måste man nämna något om entreprenörskap.  

Olika människor har olika uppfattning om vad entreprenörskap står för och lägger 
olika uppfattning i begreppet. ”..för att något skall betraktas som entreprenörskap 
måste marknaden drivas framåt i något avseende, exempelvis genom att någon ny 
produkt introduceras eller att något görs effektivare.” Entreprenörer är en mycket 
heterogen grupp och det är därför svårt att hitta gemensamma egenskaper mellan 
individerna. Det gemensamma ligger istället i viljan att utföra en handling – 
entreprenörerna har en intention. Med intention avses individens intresse att utföra en 
viss handling. Ju mer positiv attityd en individ har till en viss handling, ju mer stöd 
individen har från sin omgivning och ju större kontroll individen har över situationen 
desto starkare är intentionen att utföra handlingen. 109 

Johannison (1998) tar upp fem punkter som entreprenören behöver för att uppleva sig 
själv ha kontroll över starta-eget-situationen: 

• Know what (faktakunskaper) kan vara kunskaper runt budget, utrustning etc. 
• Know who (nätverk) att starta företag är en social företeelse, det krävs ett 

nätverk för att få tag i de resurser som behövs. 
• Know when (timing) timing är viktigt i allt företagande, kontakter måste tas 

vid rätt tillfälle. 
• Know how (konkret handling), entreprenörer är handlingsorienterade, och 

entreprenören måste ha förmågan att ta initiativ och förmågan att genomföra 
sina idéer. 

• Know why (mentalitet) entreprenörskap kräver en mentalitet som befrämjar 
nyskapande och handling.  

Men individens intentioner är inte tillräckliga. Individens livssituation och någon 
form av utlösande händelse krävs också för att komma igång.  

                                                
109 Landström & Löwegren, 2009, s 9, 49  
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Baker & Sinkula (2009) använder begreppet entreprenörsorientering som formar ett 
litet företags kultur och riktning. Entreprenörsorientering handlar om i vilken 
utsträckning företaget antar identifiering och utforskande av nya affärsmöjligheter 
som överordnad princip. Entreprenörsorientering beskrivs i tre dimensioner: 
Innovationsförmåga, förmåga att vara proaktiv, samt graden av risktagande.  

Nätverkande	  småföretag	  
För mindre företag talas om vikten att skaffa sig ett nätverk av affärspartners. Det är 
en följd av att det är svårt att tillhandahålla alla nödvändiga kompetenser själv.110 
Donckels & Lambrecht (1997) talar om nätverk och beskriver fenomenet som 
organiserade system av relationer mellan företaget och dess omvärld. Dessa relationer 
kan anta olika former och det kan röra sig om bindningar mellan företag, vissa 
individer och/eller deltagandet i olika events. Författarna menar att nätverkande är ett 
bra verktyg för entreprenörer, eftersom det innebär ett mer informellt och 
opportunistiskt arbetssätt.  

Stöd	  från	  SVAF	  	  
Ersättningen för de mindre verken kan vara så liten att den endast ger en marginell 
inkomst och då lönar det sig inte att avlöna flera personer. Detta innebär att ägarna 
måste sätta sig in i många områden för att lyckas driva verket. Johannison (1998) 
nämner fem punkter som måste uppfyllas för att entreprenörer ska ha kontroll över 
starta-eget-situationen. Bland de fem punkterna finns två som är särskilt knutna till 
den enskilda företagaren, konkret handling och mentalitet. Två kan SVAF hjälpa till 
med, nätverkande och faktakunskaper. Den sista punkten timing kan ses som knuten 
till händelser i omvärlden som företagaren måste reagera på. För att branschen skall 
fortsätta att utvecklas krävs alltså ett aktivt entreprenörskap bland ägarna men också 
stöd utifrån. 

Under intervjuerna så nämner flera ägare att ytterligare teknikbevakning skulle vara 
intressant: 
”Mer teknikbevakning skulle vara bra, jag är nyfiken på hur de löser det här med 
automatluckorna.” 

5.2	  Företagaren/Ägaren	  
Sammanställningen baseras på enkätfrågorna 1.1-1.4, 2.2, 2.12, 3.14-3.22  

Det är idag lite som är känt runt vattenkraftsägare. I intervjuer har det presenterats en 
bild av att det finns några olika kategorier. Ägare till verk med en lägre effekt som 
kan antas vara upp till 100 kW beskrivs som fixare. Det handlar om personer med en 
praktisk teknisk utbildning som är intresserade av att sköta det mesta av driften själva 
och som är intresserade av främst de tekniska aspekterna. När effekten ökar beskrivs 
ägarna som en kategori som är mer intresserade av teknikföretagande. De är 
framförallt utbildade ingenjörer. Vid någon megawatt i effekt är det så stora värden i 
verket att ägarna framförallt är ekonomer. Det kan nu löna sig att leja bort skötsel och 
underhåll.  

”Det här är mycket av en livsstil och så länge som man tycker att det är kul så är det 
ok. Skulle jag inte tycka att det var kul skulle jag inte hålla på.” 

                                                
110 Vargo & Lusch (2004) 
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”Vi bedrev en teknisk verksamhet sedan tidigare men vi ville bredda oss och då tyckte 
vi att vattenkraft var intressant. Men den främsta drivkraften för oss som företag är 
det ekonomiska.” 

”Jag tycker att det är roligt att producera ström och att titta till det. Det här verket är 
överblickbart och hanterligt. Jag skulle inte kalla det för ett fritidsintresse men det är 
något jag håller på med på min fritid.” 

I förstudien beskrevs en bransch med mestadels äldre personer och detta kan delvis 
bekräftas av enkäten. Ägarnas ålder varierade mellan 30 och 80. Drygt 30 % av de 
svarande är i pensionsålder från 65 och uppåt. Att sköta driften av ett vattenkraftverk 
är något man kan göra långt upp i åren. Ett av de mest ansträngande momenten som 
beskrevs under förstudien är att rensa dammluckorna från is. Under perioder när isen 
lägger sig så kan stora mängder samlas på dammar och intagsluckor och jobbet att 
göra rent detta är ofta väldigt fysiskt krävande. Men fenomenet kan undvikas med 
eluppvärmda luckor och överfallsdammar. För övrigt är den mesta av driften 
överkomlig så länge ägaren håller sig frisk. Åldersfördelningen antyder dock att en 
viss naturlig föryngring kommer att ske framöver men om detta kommer att leda till 
en föryngring i branschen går inte att säga. De yngsta medlemmarna har inte ärvt sina 
verk så någon naturlig koppling till att man får sitt verk i arv som ung finns inte. 
Totalt antal svarande var 116 st.  

Ägaren och verket – Hur styr verksamheten livet i övrigt? 

De ägare som intervjuades under förstudien hade alla kommit in i branschen genom 
någon form av anknytning. Det kunde vara att man jobbade inom ett liknande område 
eller att man hade någon i familjen som gjorde det. I gruppen som deltog i 
undersökningen hade en fjärdedel ärvt sitt verk.  

Kommentarer från intervjuerna i förstudien 

”Min far drev ett glasbruk och man byggde verket för att få kraft till bruket. Vi drev 
verket och det lokala elnätet tillsammans under en period innan jag tog över det.” 

”Ja, jag har ju alltid varit intresserad av sådant här. Jag pratade med ägaren då och 
då och till slut skulle han sälja. Sen dess har jag köpt ytterligare ett verk i närheten.”  

”Jag har svårt att säga hur det blev intressant att börja jobba med vattenkraft. Det 
var nog mycket tillfället som gjorde det. Verket blev till salu och låg i närheten. Om 
det hade legat längre bort hade det nog inte varit lika intressant. Vi är ju tekniskt 
duktiga, det vi inte kan om tekniken det tar vi reda på.”  

Om ägare som har ärvt sina verk kan man ha två teorier. De har fått verket ”på 
halsen” och är måttligt intresserade av att sköta det på ett professionellt sätt. Eller de 
kanske har vuxit upp med verksamheten och har haft hela livet på sig att lära sig hur 
den skall skötas. Enkätsvaren visar att bland ägare som köpt, låtit bygga eller ärvt sina 
verk så är gruppen som ärvt sina verk minst intresserade av att köpa nya verk. Man är 
dock relativt intresserade av att låta anlägga verk. Investeringsbenägenheten i verket 
visar ingen skillnad på hur man kommit över verket.  

De vanligaste inriktningarna på utbildning är teknik och elektriker på samma nivå 
med ungefär 17 % vardera. Därefter kommer jordbruk, ekonomi, energi och 
skogsbruk i fallande ordning som tillsammans står för ungefär 32 %. Tre stora 



36 
 

kategorier är alltså tekniker, elektriker och lantbrukare (inräknat jord- och 
skogsbrukare) men med det gemensamt att båda grupper har ett stort teknikintresse.111  

Bland intressen rankas teknikintresset generellt högt. Allra störst är teknikintresset 
bland ägare som är mycket beroende av sina verk för sin försörjning.  

Ökande krav från omvärlden 

Förutsättningarna för vattenkraftverksägare ändras ständigt. De 15 senaste åren har 
elmarknaden omreglerats och elcertifikatsystemet införts. Ovanpå det kommer nya 
juridiska och miljömässiga krav. Om man mest är intresserad av det tekniska med 
verken så kanske det kan förklara varför vissa ägare inte gått med i 
elcertifikatsystemet och inte väljer att byta elhandlare för att få ökad ersättning.  

I energibranschen varierar priserna naturligt över året men förutom det gör det 
komplexa systemet att det är nästan omöjligt, åtminstone för små aktörer, att ha en 
uppfattning om hur priset kommer att vara. Förutom elpriset varierar priserna på 
elcertifikat och införandet av en gemensam certifikatmarknad med Norge riskerar att 
öka osäkerheten. Ägarnas upplevelse av de ekonomiska förutsättningarna för sin 
verksamhet varierar över tid. Efter införandet av certifikaten 2003 upplever 
majoriteten av respondenterna att lönsamheten går från dålig till god.112 Inför de 
kommande tio åren förväntar sig ägarna inte samma lönsamhet. Det är oklart hur detta 
påverkar till exempel investeringsbenägenheten. 

Utbildning 

Utbildningsnivån bland ägarna fördelar sig ganska jämnt mellan universitetsnivå och 
gymnasium113. När utbildningsnivån ställs mot frågan om respondenten är intresserad 
av att köpa upp ytterligare verk visar det sig att 72 % av ägarna med 
gymnasieutbildning är intresserade av att anlägga nya verk mot minde än 50 % för 
dem med universitetsutbildning. Sambandet stack ut vid analysen men andra icke 
behandlade faktorer kan inte uteslutas. Ägare med universitetsutbildning planerar i 
större utsträckning att göra omfattande investeringar i sina redan existerande verk, 
64 % mot 50 %.  

                                                
111 Enkät, 3.17 Hur skulle du beskriva dig själv?	  
112 Enkät,  3.6  Hur upplever du utvecklingen av verksamhetens ekonomiska situation?	  
113 Enkät, 3.15 Vilken är inriktningen på din utbildning? 
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Fråga 3.2 visar att miljöintressen påverkar ägarnas verksamhet och miljöintressen 
rankas som en av de största utmaningarna mot verksamheten. Om ägarna inte vill 
lämna miljöfrågan i händerna på någon annan kan det vara lämpligt att redan nu titta 
på möjligheterna för fiskväg.  
 

 
Tabell 19 - Fråga 3.2 Hur ser du på dessa utmaningar? 5 är avgörande 1 är liten utmaning? Svaren med 1 och 2 har 
tagits bort. Antal svar 111. 

Parametern ålder ställdes mot ett antal frågor och det visade sig att det finns ett 
ökande intresse att investera i och anlägga ny vattenkraft i relation till ålder enligt 
tabellen nedan. Framförallt att anlägga ny vattenkraft är populärare bland de yngre 
ägarna i relation till övriga grupper. Detta kan vara en parameter att ta hänsyn till i en 
branch med generellt äldre intressenter. 

Födelseår	   Investera	   Anlägga	  
1930-‐42	   42%	   26%	  
1943-‐54	   37%	   37%	  
1955-‐67	   60%	   46%	  
1968-‐80	   67%	   56%	  

 

Tabell 20 - Fråga 1.1 När är du född? Fråga 3.21 Är du intresserad av att köpa ny vattenkraft? 3.21 Är du 
intresserad av att anlägga ny vattenkraft? 
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6	  Sammanfattning,	  slutsatser,	  rekommendationer	  

Sammanfattning/Slutsatser	  	  
Förstudien och enkätundersökningen har på flera områden ökat vår förståelse för den 
småskaliga vattenkraftverksbranschen.  

Ägarna rankar ekonomi, krav på miljödom, krav på fiskväg och brist på tid som de 
största utmaningarna.  

Ekonomi:  

Den största kostnaden är generellt kapitalkostnaden som varierar med räntan. Priset 
på kraftverk är högt idag vilket leder till att den som köper ett existerande verk 
kommer att ha höga kapitalkostnader. Men i undersökningen har generellt ägare som 
låtit bygga sitt verk högst kapitalkostnader.  

Den näst högsta kostnaden är driftkostnader. Driftkostnaden är högst när ett verk 
startas upp och när delar måsta bytas ut. Verkets delar har ungefär följande livslängd: 
10-15 år för kontrollutrustning, 25-35 år för övrig elektrisk utrustning samt 40-60 år 
för tyngre mekanisk och elektrisk utrustning såsom turbin och generator.  

Intäkterna varierar med priset på el och i de fall detta är aktuellt priset på 
elcertifikaten. I studien har 8 % rankat priset på elcertifikaten som oväsentligt vilket 
kan tolkas som att de inte är med i systemet.  

Den låga svarsfrekvensen och spridningen i svaren tyder på att ägarna har en dålig 
uppfattning om ersättningen för nätnyttan. Ersättningen för nätnytta kan förhandlas 
upp. Men okunskapen kan ge en dålig förhandlingsgrund gentemot nätägarna.  

Krav på miljödom: 

Det pågår en process där länsstyrelser har krävt att verk som drivs under en äldre 
lagstiftning skall få en ny miljödom. Att skaffa miljödom rankas som en av de större 
utmaningarna bland ägarna. Ungefär en tredjedel av verken som deltog i enkäten drivs 
genom urminnes hävd.  

Krav på fiskväg: 

Det pågår också en debatt fiskvägar förbi verken. Om dessa krav realiseras kan det 
innebära mycket stora kostnader för vissa ägare. 38 % av de verk som deltog i 
undersökningen hade fiskväg. En siffra som kan stiga till 45 % de närmaste tio åren 
om ägarna genomför sina planerade investeringar.  

Brist på tid: 

En stor del av ägarna sysslar också med någon annan typ av verksamhet. Och verken 
innebär kanske bara en marginell inkomst. Då kan brist på tid vara en stor utmaning 
för driften och utvecklingen av verksamheten.  
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Vattenkraftverksägarna kan i olika utsträckning vara beroende av sina verk, en del 
driver verket på en hobbynivå och då ses den ekonomiska ersättningen som marginell. 
För andra är verket/verken avgörande för deras försörjning. En annan drivkraft än 
pengar kan vara teknikintresse. De mest teknikintresserade i studien har också gjort 
sig mer beroende av sina verk och ser det/dem i större utsträckning som en 
pensionsförsäkring. 

De som befinner sig i den här branschen har olika bakgrunder och olika huvudsakliga 
sysselsättningar. Tre utbildningar är vanligare än övriga, tekniker, elektriker och 
lantbrukare. En tredjedel av de svarande är i pensionsåldern. Beroende på bakgrund 
kan ägaren behöva olika stöd i sin verksamhet. 

Ägarna ser trots utmaningarna relativt ljust på framtiden för sin verksamhet. Ungefär 
40 % är intresserade av att anlägga nya verk och hälften i hela gruppen och så många 
som 70 % i åldern upp till 40 år är intresserade av att investera i ytterligare verk.  

Sammanställningen av materialet från vattenkraft.info visar att den småskaliga 
vattenkraften totalt producerar minst 3,8 TWh. Men detta är inte ett komplett register. 
En samkörning av de olika register som legat till grund för detta arbete samt enkäten 
styrker SVAFs egen uppgift om en total elproduktion på 4,3 TWh förutsätt att antalet 
verk stämmer. Flera av verken som deltog i enkäten har tagits i drift efter det att 
SVAF publicerade uppgiften på 1894 verk. Därför bör uppgiften tas mer som ett 
riktvärde än som ett faktiskt antal.  

Ägarna planerar att göra investeringar för att öka effekten på flera områden. 55 % av 
ägarna planerar att göra investeringar i verket för att få elcertifikat efter 2012.114 Detta 
är intressant då effektökningar i redan existerande verk borde vara en av de mest 
miljövänliga åtgärder som kan göras. Det rör sig om antingen omfattande 
investeringar i utrustningen eller investeringar som ökar effekten i verken. Den 
utrustning som ägarna planerar att investera i är framförallt turbin, luckor och 
generator.115  

68 % av ägarna bedömer att de skulle kunna öka effekten och 55 % planerar att göra 
det inom tio år. Men genom att räkna på medelvattenföring, fallhöjd och 
verkningsgrader som ett modernt verk kan förväntas prestera kan ungefär 80 % öka 
sin effekt. Om alla småskaliga vattenkraftverk i Sverige i kategorin 0-2 MW 
representeras av de värden som de undersökta verken presterar finns det en 
ökningspotential på hissnande 6,1 TWh. Det motsvarar ungefär 4,1 % av Sveriges 
totala elproduktion. En extra undersökning skulle behöva göras för att bekräfta att 
verken i enkäten angivit korrekta siffor.  

15 av verken som deltog i enkäten hade en effekt som låg på under 20 % av den 
tekniskt möjliga. En granskning av dessa verk visar att det finns en potential på 3,8 
MW enbart bland dessa verk. 

Ägare som ser sig själva som entreprenörer är delvis mer intresserade av att investera 
i och anlägga ny vattenkraft. Men anmärkningsvärt är att 56 % av dem som rankar sig 
själva i topp på entreprenörskap inte är intresserade av att anlägga ny vattenkraft. 
Under förstudien intervjuades ägare som hade anlagt vattenkraft, i vissa fall flera 

                                                
114 Enkät, 3.9 Planerar du att investera för att få nya elcertifikat efter 2012? 
115 Enkät, 2.13 Vilken utrustning planerar du att investera i de kommande tio åren?	  
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gånger, och de beskrev processen som byråkratisk och utdragen och drog sig för att ge 
sig in i den igen.  

Rekommendationer	  	  
Frågorna om förlustersättning gav en stor spridning och många av svaren var antingen 
noll eller så höga att de visar på en stor okunskap. Jag föreslår att SVAF sätter 
samman ett informationsmaterial som beskriver hur man räknar ut sin 
förlustersättning samt anger vad den bör ligga på. Samt i de fall som den är för låg 
visar hur detta överklagas. 

Att räkna ut medelvattenföring är långt ifrån enkelt och spridningen i respondenternas 
svar på den och effekten visar på en osäkerhet för den typen av beräkning. Många 
ligger rätt i effekt och ännu fler har säkert gjort korrekta beräkningar men bedömer 
det inte som lönsamt att öka effekten. Men som nämnts tidigare visar en granskning 
av siffrorna att så många som 80 % skulle kunna öka sin effekt. Ytterligare 
undersökningar skulle kunna visa hur mycket av den effekten som är ekonomiskt 
försvarbar. Som ett första steg föreslås SVAF sätta samman ett material för hur 
ägarna själva skall mäta och beräkna flödet. En bra uppfattning om natureffekten är 
en förutsättning för att kunna optimera verket. Under förstudien kom det upp exempel 
på ägare som nyligen gjort denna typ av beräkningar och ökat sin effekt. 

Ett av föreningens syften är att underlätta anläggande ny vattenkraft och studien visar 
att intresset av detta är åldersrelaterat. Det kanske skulle finnas intresse bland de 
yngre medlemmarna att få extra information och kanske träffas vid något tillfälle för 
att få lite extra stöd för sin verksamhet. En annan variant kan vara att arrangera träffar 
mellan ägare som har anlagt vattenkraft och ägare som har ambition att göra det för 
att låta dessa bygga nätverk och lära av varandra. Detta ligger i linje med vad som 
förväntas av nätverkande företag då det är svårt för små företag att hålla alla 
kompetenser själv. 
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Appendix	  
Enkätundersökning	  
Som en del i studien genomfördes en enkätundersökning. Enkäten skickades ut i 
elektronisk form som en ”onlineenkät” och i tryckt form som en pappersenkät. 

Vid utformningen av enkäten valdes den kvalitativa intervjuformen som förstudie och 
den kvantitativa enkäten som huvudstudie. Detta är ett traditionellt angreppssätt men 
kvantitativa studier kan lika gärna vara förstudier.116 Den kvantitativa studien används 
för att kunna ange frekvenser.117 

Pappersenkäten och den elektroniska enkäten utformades för att i så stor grad som 
möjligt likna varandra. Vissa aspekter skiljde dock de båda åt. I pappersvarianten 
saknas möjligheten att variera frågorna utifrån hur respondenten har svarat. Exempel 
på detta är formuleringarna ”du” och ”ni” som genererades i den elektroniska 
versionen beroende på svaret på fråga 1.4. 

Det är lättare att få en överblick över en pappersenkät, den som börjar svara kan 
bläddra igenom den eller känna på tjockleken på pappersbunten för att avgöra hur 
lång tid detta tar. För att kompensera detta så stod det i presentationen till den 
elektroniska enkäten hur lång tid den skulle ta.  

Som ett hjälpmedel för att bygga onlineenkäten användes hemsidan 
www.qualtrics.com (Qualtrics). Sidan används av en rad kända företag så som Nissan, 
Motorola, Microsoft, Toyota, Kodak, HP, MIT och Handelshögskolan. Olika 
onlineenkätföretag erbjuder olika tekniska lösningar och möjligheter att designa 
frågor och utseende på enkäten. Att valet föll på Qualytriks berodde dels på deras 
goda referenser men också för att de erbjöd bra support och ett gratis konto för det 
antal respondenter som den här studien hade. 

En onlineenkät ger ett antal fördelar framför en pappersenkät. Det går att lägga in 
logiska test som tvingar respondenten att svara på en viss fråga eller som testar om en 
viss fråga är rimlig. I den här onlineenkäten var respondenterna endast tvungna att 
svara på frågorna 1.2 och 1.4. Anledningen att dessa frågor var tvingande var för att 
de styrde hur många verk som enkäten skulle handla om samt om frågorna skulle 
ställas i du eller ni-form. Detta gick inte att lösa på något annat vis.118  

Det är framförallt två frågor som har skiljt sig åt mellan pappersenkäten och den 
elektroniska och det är frågorna 3.15 och 3.16. Dessa frågor handlar om vad den 
svarande har studerat och vad han sysslar med för övrig verksamhet. I den 
elektroniska versionen har det bara varit möjligt att välja ett alternativ om man inte 
väljer övrigt och skriver i flera alternativ. På pappersvarianten har det varit vanligt att 
respondenterna markerat flera alternativ. Vid överföringen av pappersenkäten har alla 
de alternativ som markerats skrivits in i övrigt. 

                                                
116 Jan Trost - Enkätboken 
117 Jan Trost – Enkätboken s.23 
118 Jan Trost - Enkätboken 
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I enkäter skiljer man på öppna och icke öppna frågor119. I öppna frågor får 
respondenten själv fylla i svaret och vid icke öppna frågor ges svarsalternativ. Jan 
Trost, författare till Enkätboken, avråder från öppna frågor av flera anledningar. De är 
svåra att hantera, olika respondenter uttrycker sig olika och associerar en fråga olika. 
En respondent kan även välja att helt låta bli att svara. Det tar också längre tid att 
svara på öppna frågor vilket kan leda till ett bortfall120. Av dessa anledningar är 
enkäten utformad med icke öppna frågor. 

Det är viktigt för uppsatsens relevans att de svarande utgör ett representativt urval av 
ägare till småskaliga vattenkraftverk.  

En tumregel är att ju större urvalet är, desto större är sannolikheten för att urvalet är 
representativt för populationen.121  

Volymen på brevutskicket beslutades utifrån parametrarna tid, kostnad och 
representativt urval. Kostnaden för varje brev var 24 kr i porto och tidsåtgången var i 
genomsnitt 5 minuter för tryckning, frankering, avregistrering på listor och 15 minuter 
för att föra in svaren i qualytrics. Tidsåtgången med en antagen svarsfrekvens på 60 % 
(5 x 100 + 15 x 60) / 60 = 23 h  

Totalt svarade 128 personer på enkäten men enstaka frågor hade ett partiellt bortfall 
på över 50 %. Undersökningen omfattar totalt 164 kraftverk då vissa ägare har flera 
verk.  

Internt bortfall skall skiljas från det ursprungliga bortfallet i totaldeltagare och 
redovisas för varje enskild fråga.122  

I enkäten stod SVAF som en tydlig avsändare. För att SVAF antogs ha ett förtroende 
bland respondenterna vilket skulle öka svarsfrekvensen. I telefonintervjuer på 
uppdrag av SVAF under hösten 2010 framgick det att medlemmarna har ett högt 
förtroende för föreningen.123 SVAF finansierade enkäten gavs man också tillfälle att 
ha synpunkter på frågorna samt lägga in en fråga runt medlemsavgiften, fråga 3.23, 
som ligger utanför ramen för det här arbetet. 

I boken Enkäten i praktiken finns en mall för utformningen av följebrevet124.  

1. I inledningen skall undersökningen motiveras, gärna med en formulering som 
gör respondenten intresserad av ämnet. 

2. Varför har den aktuella personen valts ut och vilka andra har valts ut? Finns 
det några positiva konsekvenser för deltagarna? 

3. Enkäter måste vara frivilliga men man kan påpeka att kvaliteten blir bättre 
beroende av de enskilda svaren. 

4. Enkäter skall i de flesta fall behandlas med konfidentialitet; detta skiljs från 
anonymitet är när den svarande inte kan spåras.  

5. Det skall finnas möjlighet att kontakta någon för att ställa frågor.  

                                                
119 Enkätboken s. 74 
120 Enkätboken s.75-76 
121 Enkätboken s. 37 
122 Enkäten i praktiken s.121	  
123 SVAF enkät hösten 2010	  
124 Enkäten i praktiken s.39 
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6. Avslutningen skall innehålla ett tack på förhand och en underskrift. 

Det finns två syften med påminnelser, dels att uppmuntra dem som medvetet avser att 
besvara frågorna men som har skjutit det framför sig. Det andra syftet är att motivera 
dem som är tveksamma till enkäten, så att de verkligen svarar och inte fortsätter att 
vara tveksamma.125 För onlineenkäten gick det totalt ut tre påminnelser men endast 
till dem som inte hade svarat. Den första genererade 16 svar, den andra 18 och den 
tredje 1. 

För att öka svarsfrekvensen lockades de svarande med priser i form av tre stycken 
väderstationer. Totalt var det två personer som hörde av sig om enkäten och av dessa 
samtal att döma var priserna intressanta. Det är dock svårt att uttala sig om vilken 
effekt priserna hade på svarsfrekvensen.  

Validitet syftar till frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. En fråga med hög 
validitet har inget eller litet systematiskt fel. Frågor eller ett frågeformulär kan inte 
valideras i sig själv utan man validerar frågorna i relation till syftet med respektive 
fråga.126  

Med reliabilitet menas huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. Har frågan 
hög reliabilitet skall det slumpmässiga felet vara litet.127  

Personuppgiftslagen (PuL) reglerar vilka personuppgifter som är tillåtet att 
registrera128. Undersökningen berörs av PuL då denna innefattar all slags information 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.129 Men vid 
en enkätundersökning kan man betrakta det faktum att respondenten återlämnar sin 
ifyllda enkät som ett samtycke.130 Ett giltigt samtycke skall vara en viljeyttring som är 
frivillig, särskild och otvetydig. Den skall ges efter tillräcklig information.131  

                                                
125 Enkätboken s.108	  
126 Enkäten i praktiken s.101 
127 Enkäten i praktiken s.99 
128 Enkäten i praktiken s. 108 
129 Personuppgiftslag (1998:204) § 3 
130 Enkäten i praktiken. S.110 
131 Personuppgiftslag (1998:204) § 3 
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Elmarknaden	  	  
Omregleringen av elmarknaden i Sverige 1996 innebar konkurrensutsättning av 
produktion och försäljning. Produktionsmarknaden är idag ett oligopol med tre 
dominerande företag där Vattenfall, E.ON och Fortum tillsammans står för omkring 
90 procent av den svenska elproduktionen.132 Även innan 1996 fanns det flera privata 
aktörer, både bland producenter och återförsäljare på elmarknaden i Sverige. Det har 
skett en viss marknadskoncentration sedan omregleringen där framförallt E.ON. och 
Fortum köpt på sig och ökat sina andelar.  

Både producenter och konsumenter kan välja elhandlare och producenterna får betalt 
enligt fast eller rörligt avtal. Det senare styrs av spotpris på elbörsen Nord Pool. 
Många av de energibolag som verkar på den svenska elmarknaden är involverade i 
både produktion av, distribution av och handel med el133. 

Det svenska elsystemet består av stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet sköts av 
SvK och består av ledningar på 220 kV och 400 kV samt merparten av 
utlandsförbindelserna.  

Regionnät definieras av ellagen 4 kap 5§ som en ledning som omfattas av en 
nätkoncession där spänningen understiger 220 kV. Regionnäten har som huvudsyfte 
att överföra el från stamnätet till lokalnäten och ägs till största delen av Vattenfall, 
Fortum och E.ON.  

Lokalnätet har en spänning som normalt ligger under 40 kV. Lokalnäten ägs av 
ungefär 190 privata, kommunala och statliga bolag.134 Nätägaren har ett nätavtal med 
producenter och elanvändare anslutna till sitt nät.  

Enligt ellagen (Lag 1997:857 Kap. 3§6-7) är elnätsägaren skyldig att ansluta 
elproducenter med en effekt under 1500 kW till sitt elnät. Vidare får elnätsägaren inte 
ta betalt för denna anslutning, men har rätt att ta ut en skälig anslutningsavgift, till 
exempel ersättning för de kostnader som uppstår om det krävs en förstärkning av 
elnätet. 

Elanvändare är den term som används i ellagen på den konsument eller näringsidkare 
som är slutförbrukaren av el. Elanvändaren måste teckna nätavtal med nätägaren för 
den uttagspunkt i elnätet där elanvändarens förbrukningsanläggning är ansluten. 
Nätägaren har ett monopol inom det egna området. Elmarknadsinspektionen (EI) 
granskar skäligheten i elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. 
Granskningen har tidigare skett i efterhand men den 16 juni 2009 beslutade riksdagen 
om ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att elnättariffernas skälighet ska 
övergå till att granskas ex ante, på förhand135.  

  

 

 

                                                
132 Datamonitor 2009:13 
133 Energimyndigheten 2009B 
134 mimer.svk.se/Foretag/ 
135 EI R2010:25 
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Figur 4 - Elmarknaden136 

                                                
136	  Hemsida svk.se, 2011	  
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Att	  söka	  tillstånd	  
	  

 
Figur 5 - Miljökonsekvensbeskrivning mm för små vattenkraftverk - EI 

Den som avser att uppföra eller ändra ett vattenkraftverk, laga eller riva damm eller 
andra anläggningar i vattenområden, leda bort vatten eller gräva, spränga och rensa i 
vattenområde eller göra andra åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller 
läge behöver ett tillstånd för detta.137 

För att anlägga ett verk i ett vattendrag krävs först och främst ett utbyggnadsvitsord. 
Detta innebär att den sökande innehar mer än 50 % av det strömfall som avses att 
utnyttjas för kraftproduktionen. 

Vidare krävs en miljödom för att anlägga verket. Ett nytt verk kan endast få miljödom 
och drivas om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna 
samt skadorna och olägenheterna av denna.  

                                                
137 11 kap. 2 § Miljöbalken 
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Ansvaret för ansökan av en miljödom ligger på den sökande. Processen innefattar en 
rad steg som beskrivs i miljöbalkens 6 och 11 kap.  

Bakgrund 

Den som vill anlägga ett verk skall ta fram ett dokument som beskriver den planerade 
verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda 
miljöpåverkan. 

Tidigt samråd 

Utifrån dokumentet samråder sedan den sökande med framförallt länsstyrelsen men 
också i god tid med särskilt berörda parter. Detta kan vara grannar, naturintressen m.fl. 
som kommer att beröras av verksamheten. Samrådet syftar till att i ett tidigt skede 
samla in synpunkter, ge länsstyrelsen möjlighet att ge sin syn på vad som ska tas med 
i miljökonsekvensbeskrivningen samt kartlägga omfattningen av 
miljökonsekvenserna. Länsstyrelsen begär sedan in yttranden från andra 
tillsynsmyndigheter och fattar därefter beslut om huruvida verksamheten kommer att 
medföra en betydande miljöpåverkan. Om svaret är ja, vilket det i praktiken ofta är 
för småskaliga vattenkraftverk, så krävs en miljökonsekvensbeskrivning.  

Miljökonsekvensbeskrivning 

I den initiala fasen för miljökonsekvensbeskrivningen skall den sökande också 
samråda med berörda kommuner, allmänhet och organisationer. Alla som vill skall 
ges möjlighet att ha synpunkter på verksamheten. Miljökonsekvensbeskrivningen 
skall innehålla följande punkter enligt miljöbalkens 6 kap 7§.  

1. En beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, 
utformning och omfattning.  

2. En beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall 
undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten eller 
åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds.  

3. De uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser 
som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra. 

4. En redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa 
utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har valts, 
dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte 
kommer till stånd. Det senare kallas för nollalternativet alltså en referens till vad hur 
platsen är i ett outbyggt tillstånd.  
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5. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-4. 

I intervjuer med vattenkraftsägare så uttryckte de att en miljökonsekvensbeskrivning 
är en utdragen process där det är vanligt att anlita konsulter för att skriva dokumenten 
och göra de utredningar som behövs. Den sökande får förutom denna kostnad betala 
domstolskostnader. T.ex om byggkostnaden beräknas hamna på mellan 5-10 miljoner 
kronor är grundkostnaden 30 000 kr plus 0,1 öre per beräknad års kWh. Till detta 
tillkommer motpartens omkostnader men dessa skall vara skäliga.138 

                                                
138 Småskalig Vattenkraft, projektering, konstruktion, drift 
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Enkätfrågor	  och	  svar	  
1.1Vilket år är du född? 

 

 

1.2 Hur många vattenkraftverk äger du? 

Antal	  verk	  	   Antal	  svar	  
164	   119	  

 

1.3 Vad är den totala effekten? 

Effekt/Verk	  

200	  kW	  

 1.4 Hur många ägare är ni? 
 
 

1	   50	  
2	   31	  
3	   11	  

4	  el	  fler	   9	  
 



X 
  

 

2. Följande frågor rör vattenkraftverket/en. Det finns möjlighet att svara på 
frågor för upp till tre verk. Har du fler så väljer du tre av verken.  

2.1 Vad är fallhöjden vid verket/en? 

	   Total	  fallhöjd:	  690.72	  
Fallhöjd	  per	  verk:	  6.8	  

Antal	  svar:	  101	  
 

2.2 Hur blev du ägare av verket/en? (kryssa i ditt svar) 

	  
Köpt	   Byggt	   Ärvt	  

	  
53%	   22%	   25%	  

Totalt	  verk	   154	  
	   	  Totalt	  svar	   110	  
	   	    

2.3 När togs verket i drift första gången? (av er eller av tidigare ägare) 

I	  drift	  år:	   Antal	   Procent	  
t.o.m.	  1909	   13	   10%	  
1910-‐19	   21	   16%	  
1920-‐29	   15	   11%	  
1930-‐39	   19	   15%	  
1940-‐49	   6	   5%	  
1950-‐59	   10	   8%	  
1960-‐69	   2	   2%	  
1970-‐79	   3	   2%	  
1980-‐89	   19	   15%	  
1990-‐99	   10	   8%	  
2000-‐idag	   13	   10%	  
Total	   131	   	  	  

 

2.4 Vad är den totala elproduktionen? 

Summa:	   78754500kWh/år	  
Genomsnitt:	   601179	  kWh/år	  
	  
Antal	  svar	  131	  
 

2.5 Vad är medelvattenföringen? 

Vatten	  tot	   534,6m3	  
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Genomsnitt	   4.2m3	  

Antal	  svar	   126.0	  

 2.6 Bedömer du att du skulle kunna öka effekten i verket? 

	  
Svar	  

	  
%	  

Ja	   75	  
	  

68%	  
Nej	   36	  

	  
32%	  

Total	   111	  
	   	   

2.7 Vad skulle du investera i för att öka effekten? 

	   	   	  Växel	   8	   8%	  
Turbin	   78	   82%	  
Generator	   57	   60%	  
Damm	   15	   16%	  
Luckor	   24	   25%	  
Automatisering	   32	   34%	  
Styrutrustning	   38	   40%	  
Rensa	  
vattenvägar	   27	   28%	  
Övrigt	   12	   13%	  
Antal	  svarande	   95	  

	   

2.8 Finns det någon fiskväg?  

Finns	  det	  någon	  fiskväg?	   	  	   	  	  
Nej	  

	  
94	   62%	  

Fisktrappa	  
	  

20	   13%	  
Omlöp	  

	  
28	   18%	  

Övrig	  
	  

10	   7%	  
Totalt	   	  	   152	   	  	  

 

2.9 Var är verket lokaliserat?  

I	  anslutning	  till	  egen	  bostad	   60	  
I	  anslutning	  till	  fabrik/företag	   30	  
I	  ett	  samhälle/tätbebyggt	  
område	   29	  
I	  ett	  skyddat	  område	   7	  
Övrigt	  

	  
35	  

Totalt	  
	  

161	  
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2.10 Är verket möjligt att fjärrstyra? 

Är	  verket	  möjligt	  att	  fjärrstyra?	  
	  Ja	  

	  
57	   38%	  

Nej	  
	  

92	   62%	  
Totalt	  

	  
149	  

	   

2.11 Har kraftverket genomgått omfattande modernisering? 

Ja	   90	   62%	  
Nej	   56	   38%	  
Totalt	   146	  

	   

Vilket	  år	  genomfördes	  moderniseringen?	  
60-‐talet	   2	  
70-‐talet	   3	  
80-‐talet	   14	  
90-‐talet	   17	  
00-‐idag	   58	  
	  

	  
	   

2.12 Vilken typ av tillstånd har verket och från vilket år är tillståndet? (skriv in 
året istället för att sätta ett kryss) 

Vilken	  typ	  av	  tillstånd	  har	  verket?	  
	  Miljödom	  

	  
6	   4%	  

Vattendom	  
	  

89	   62%	  
Urminnes	  hävd	   49	   34%	  
Total	  

	  
144	  

	   

2.13 Vad planerar du att investera i de kommande 10 åren? 

Vad	  planerar	  du	  att	  investera	  i	  de	  kommande	  tio	  
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åren?	  

	   	   	   	  Inget	  
	  

16	   12%	  
Växel	  

	  
8	   6%	  

Turbin	  
	  

59	   45%	  
Generator	  

	  
50	   38%	  

Damm	  
	  

28	   21%	  
Luckor	  

	  
57	   43%	  

Automatisering	   37	   28%	  
Styrutrustning	   56	   42%	  
Fiskväg	  

	  
11	   8%	  

Rensa	  vattenvägar	   16	   12%	  
Bygga	  vägar	  

	  
2	   2%	  

Bygga	  om	  hus	   16	   12%	  
Övrigt	  

	  
24	   18%	  

Antal	  verk	  
	  

132	  
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3. Följande avsnitt handlar om dig och ditt företagande 

 

3.1 I vilken företagsform drivs verket/verken? 

I	  vilken	  företagsform	  drivs	  verket?	  
Aktiebolag	   46	   44%	  
Enskild	  firma	   47	   45%	  
Handelsbolag	   9	   9%	  
Kommanditbolag	   2	   2%	  
Total	   104	  

	   

3.2 Hur ser du på dessa utmaningar för utvecklingen av din 
vattenkraftsverksamhet? Ranka utmaningarna från 1 – 5 där 1 är en liten 
utmaning 3 stor utmaning och 5 är avgörande.  

Hur	  ser	  du	  på	  följande	  utmaningar?	  
Brist	  på	  tid	  

	  
2.29	  

Brist	  på	  kunskap	   1.79	  
Ekonomi	  

	  
2.56	  

Eftersatt	  renoveringsbehov	   2.01	  
Krav	  på	  fiskväg	   2.25	  
Krav	  på	  miljödom	   2.44	  
Miljöintressen	   2.26	  
Utrustning	  

	  
1.89	  

Övrigt	  
	  

1.31	  
 
3.3 Ingår andra verksamheter än vattenkraftverket/verken i företaget? 

Ja	  
	  

65	  
Nej	  

	  
44	  

Total	  
	  

109	  
 
3.4 Om ja, ingår annan energiverksamhet/er? 

Ingår	  andra	  energiverksamheter?	  
Ja	  

	  
14	  

Nej	  
	  

46	  
Total	  

	  
60	  

 
3.5 Hur stor del av verksamheten (omsättningen) uppskattar du att 
verket/verken utgör? 

	   	  

Genomsnittligt	  
svar	  

Kraftverket	  del	  i	   44.65	  
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verksamheten	  
 

3.6 Hur upplever du utvecklingen av verksamhetens ekonomiska situation? 
Ange siffrorna 1-5 där 1 är dålig lönsamhet och 5 är god lönsamhet. 

Hur	  upplever	  du	  verksamhetens	  ekonomiska	  
situation?	  
Före	  år	  2003	  

	  
2.05	  

Mellan	  2003	  och	  idag	  
	  

3.55	  
Tio	  år	  framöver	  

	  
3.27	  

	  

3.7 Hur stor del av den totala kostanden utgör följande delar? (totalsumman 
måste bli 100) 

	   	   	  

Genomsnittligt	  
svar	  

Kapitalkostnad	  (Räntor	  avskrivningar)	   39.89	  
Driftskostnader	  

	  
31	  

Övriga	  kostnader	  
	  

29.11	  
	  

3.8 Vad betyder följande för verksamheten? Ange siffrorna 1-5 där 1 är 
obetydlig och 5 är avgörande. 

Vad	  betyder	  följande	  för	  verksamheten?	  
Elpriset	  

	   	  
4.21	  

Elcertifikaten	  
	  

3.65	  
 

3.9 Planerar du att göra investeringar i kraftverket/verken för att få nya 
elcertifikat efter 2012? 

Ja	  
	  

34	   55%	  
Nej	  

	  
28	   45%	  

Total	  
	  

62	  
	   

3.10 Hur är relationen med följande intressenter? Ange siffrorna 1-5 där 1 är en 
dålig relation 3 varken eller och 5 är en bra relation.  

Hur	  är	  relationen	  med	  följande	  
intressenter?	  

Genomsnittligt	  
svar	  

Nätföretag	  
	   	  

3.95	  
Elhandlare	  

	   	  
4.29	  

Länsstyrelse	  
	   	  

2.94	  
Lokala	  politiker	  

	  
3.05	  

Miljöorganisationer	  
	  

2.65	  
Fiskeintressen	  

	  
2.88	  
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3.11 Hur mycket får ni betalt för nätnyttan? (i genomsnitt per år) 

	  

Förlustersättning	  
öre/kWh:	  

Effektersättning	  
öre/kWh:	  

Median:	   3.4	   3.6	  
Svar:	   65	  

	   

3.12 Till vem säljer du elen? 

Till	  vem	  säljer	  du	  elen?	  
	   	  Säljer	  ingen	  el	   3	   5%	  

Bixia	  
	  

27	   42%	  
DinEl	  

	  
11	   17%	  

E.on.	  
	  

6	   9%	  
Fortum	  

	  
0	   0%	  

Mälarenergi	  
	  

0	   0%	  
Skellefteå	  Kraft	   1	   2%	  
Vattenfall	  

	  
1	   2%	  

Annan	  
	  

16	   25%	  
Total	  

	  
65	   100%	  

 

3.13  Vilka avtal har du? 

Försäkringsavtal	   26	   42%	  
Nätavtal	  

	  
27	   44%	  

Elavtal	  -‐Rörligt	   45	   73%	  
Elavtal	  -‐	  Fast	   16	   26%	  
Driftavtal	  -‐	  Någon	  som	  sköter	  
driften	   4	   6%	  

 

3.14 Vilken utbildningsnivå stämmer bäst på dig? 

Högstadium	  
	  

3	   5%	  
Realskola	  

	  
3	   5%	  

Gymnasium	  
	  

25	   38%	  
Folkhögskola	   2	   3%	  
Universitet	  

	  
25	   38%	  

Annan	  
	  

7	   11%	  
Total	  

	  
65	   100%	  
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3.15 Vilken är inriktningen på din utbildning?  

Vilken	  är	  inriktningen	  på	  din	  utbildning?	  
Arkitektur	  

	  
0	   0%	  

Bygg	  
	  

1	   2%	  
Data/it	  

	  
1	   2%	  

Ekonomi	  
	  

8	   13%	  
Elektriker	  

	  
10	   16%	  

Energi	  
	  

2	   3%	  
Fastighet	  

	  
1	   2%	  

Grafiker	  
	  

1	   2%	  
Hotell	  

	  
1	   2%	  

Humaniora	  
	  

0	   0%	  
Jordbruk	  

	  
8	   13%	  

Juridik	  
	  

0	   0%	  
Jägmästare	  

	  
0	   0%	  

Livsmedel	  
	  

0	   0%	  
Medicin	  

	  
1	   2%	  

Pedagogik	  
	  

0	   0%	  
Psykologi	  

	  
0	   0%	  

Skogsbruk	  
	  

3	   5%	  
Teknik	  

	  
9	   14%	  

Veterinär	  
	  

0	   0%	  
Åkeri	  

	  
0	   0%	  

Övrig	  
	  

18	   28%	  
Total	  

	  
64	   100%	  

 

3.16 Vilken annan verksamhet håller du på med? 

Vilken	  annan	  verksamhet	  håller	  du	  på	  med?	  
Allmän	  

	  
0	   0%	  

Arkitektur	  
	  

0	   0%	  
Bygg	  

	  
4	   6%	  

Data/it	  
	  

2	   3%	  
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Ekonomi	  
	  

0	   0%	  
Elektriker	  

	  
3	   5%	  

Energi	  
	  

3	   5%	  
Fastighet	  

	  
3	   5%	  

Grafiker	  
	  

0	   0%	  
Hotell	  

	  
1	   2%	  

Humaniora	  
	  

0	   0%	  
Jordbruk	  

	  
5	   8%	  

Juridik	  
	  

0	   0%	  
Jägmästare	  

	  
0	   0%	  

Livsmedel	  
	  

0	   0%	  
Medicin	  

	  
0	   0%	  

Pedagogik	  
	  

0	   0%	  
Psykologi	  

	  
0	   0%	  

Politik	  
	  

0	   0%	  
Skogsbruk	  

	  
15	   23%	  

Teknik	  
	  

4	   6%	  
Veterinär	  

	  
0	   0%	  

Åkeri	  
	  

1	   2%	  
Övrig	  

	  
24	   37%	  

Total	  
	  

65	   100%	  
 

   
   

3.17 Hur skulle du beskriva dig själv? Ange siffrorna 1-5 där 1 stämmer dåligt 
och 5 stämmer mycket väl.  

	  	  
Teknikintresse	   4.18	  
Naturintresse	   3.94	  
Engagemang	  i	  samhällsfrågor	   3.15	  
Entreprenörskap	   3.88	  

 

3.18 Hur ser du på framtiden för verket/verken? Ange siffrorna 1-5 där 1 är 
negativt och 5 är positivt. 

Hur	  ser	  du	  på	  framtiden	  för	  verket?	  
	  Ange	  din	  uppfattning	  

	   	  
3.94	  

 

3.19 Hur är din försörjning beroende av verket/verken? Ange siffrorna 1-5 där 1 
är obetydligt och 5 är avgörande. 

Hur	  är	  din	  försörjning	  beroende	  av	  verket?	  
Ange	  din	  uppfattning	  

	  
2.8	  

Totalt	  antal	  svar	  	  
	   	  

66	  
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3.20 Ser du verket/verken som en pensionsförsäkring?  

Ser	  du	  verket	  som	  en	  pensionsförsäkring?	  
Ja	  

	  
39	   60%	  

Nej	  
	  

26	   40%	  
Total	  

	  
65	  

	   

3.21 Är du intresserad av att köpa upp ytterligare vattenkraftverk?    

Är	  du	  intresserad	  av	  att	  köpa	  upp	  ytterligare	  
vattenkraftverk?	  
Ja	  

	  
34	   52%	  

Nej	  
	  

32	   48%	  
Total	  

	  
66	   100%	  

 

3.22 Är du intresserad av att anlägga nya vattenkraftverk? 

Är	  du	  intresserad	  av	  att	  anlägga	  nya	  
vattenkraftverk?	  
Ja	  

	  
26	   41%	  

Nej	  
	  

37	   59%	  
Total	  

	  
63	   100%	  

 

3.23 De småskaliga verken har på senare tid allt oftare ifrågasatts av 
myndigheter och miljöorganisationer. SVAF:s styrelse menar att föreningens 
politiska bevakning måste ökas kraftigt - och till det krävs ökade resurser. Hur 
mycket skulle du vara villig att öka serviceavgiften? 

25	  %	  (från	  965	  till	  1.205	  kr	  vid	  500	  000	  
kWh)	   25	   38%	  
50	  %	  (från	  965	  till	  1.450	  kr	  vid	  500	  000	  
kWh)	   14	   22%	  
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100	  %	  (från	  965	  till	  1.930	  kr	  vid	  500	  000	  
kWh)	   11	   17%	  
Ingen	  ökning	   15	   23%	  
Total	  

	  
65	   100%	  

 

 

Ser	  du	  dig	  
själv	  som	  
entreprenör?	  

Är	  du	  intresserad	  
av	  att	  köpa	  upp	  
ytterligare	  
vattenkraftverk?	  
JA	  

Är	  du	  intresserad	  
av	  att	  anlägga	  
nya	  
vattenkraftverk?	  
JA	  

5	   56%	   44%	  
4	   45%	   35%	  
3	   40%	   40%	  
2	   43%	   43%	  
1	   40%	   20%	  

Fråga 3.17 Ser du dig själv som entreprenör 1-5, 1 stämmer ej, 5 stämmer helt. Fråga 3.21 och 3.22 Är 
du intresserad av att köpa upp respektive anlägga nya vattenkraftverk? 
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