
Den svenska

vattenkraften ställer om

Förslag till nationell plan för omprövning av 

svensk vattenkraft till moderna miljövillkor



Ny lagstiftning sätter ramarna

• Ny lagstiftning from. 1 januari 2019

• Vattendirektivet - Energiöverenskommelsen

• Alla vattenkraftverk ska omprövas för att få 

moderna miljövillkor

• Nationell plan med nationell helhetssyn

”Största möjliga nytta för vattenmiljön och 

för nationell effektiv tillgång till   

vattenkraftsel” 



Processen

• Avstämningar med Lst/VM, RAÄ, NV, MMD, Kammarkollegiet

• Dialogmöten med bransch, myndigheter och intresseorganisationer mars 2019 

• Samråd perioden 6 maj – 28 juni

• Samrådsmöten Stockholm, Nässjö, Örebro, Sundsvall och Umeå

• Miljöbedömning och framtagande av MKB

• Anmälan till NAP: ca 2 400 st. kraftverk och regleringsdammar

• Ca 170 remissvar 
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Vad innehåller planen?

• Anger en nationell helhetssyn 

• Lägger grunden för ett systematiskt arbetssätt

• Är vägledande för myndigheter och verksamhetsutövare

• Innehåller prövningsgrupper och en tidsplan för inlämning av 

ansökningar till domstol

• Tar upp behov för genomförandet och föreslår vidare 

uppföljning

• Till förslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning som 

beskriver riskerna med planen och hur de kan minimeras



Förslag till nationell plan

Uppdraget

•Vilka omfattas av planen

•Vad ska planen innehålla

•Genomförd dialog och samverkan

Förslag till nationell plan

•Prövningsgrupper och tidsplan

•Riktvärde för betydande negativ påverkan

•Vattenkraft och Natura 2000

•Kraftverk som har störst betydelse för reglerförmåga

•Elberedskap

•Dammsäkerhet

•Ökning av effekt och reglerförmåga

•Kulturmiljö

Vattenmiljö och effektiv tillgång till vattenkraftsel

•Vattenmiljönytta

•Effektiv tillgång på vattenkraftsel

Genomförande och uppföljning

• Identifierade behov för nationella planen s genomförande

•Fortsatt arbete efter första beslutet om NAP

Bilagor
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Nationell helhetssyn 

• Prövningsgrupper och tidsplan

• Riktvärde på nationell och huvudavrinningsområdesnivå (HARO-värden)

• Viktigaste reglerkraftverken

• Risk för konflikt vattenreglering - Natura 2000

• Viktiga områden för elberedskap och dammsäkerhet

• Förutsättningar för ökad effekt/reglerförmåga

• Kulturmiljö
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Prövningsgrupper och tidsplan

• Prövningsgrupper (189 stycken)

• HARO = en prövningsgrupp

• Fler än 30 kraftverk = flera prövningsgrupper

• Justerat efter inkomna synpunkter, miljö- och reglermässiga samband

• Tidsplan (1 feb. 2022 - 1 feb. 2037)

• Huvudavrinningsområdesperspektiv

• Naturvärde/komplexitet

• Jämn fördelning domstolar
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Fördelning per domstolsområde
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Vad kommer efter planen?

• Regionala samverkansprocesser, 

ytterligare utredning tas fram 

• VM ser över klassificering/normsättning

• Länsstyrelsen ser över bevarandeplaner

• HaV tar fram nya/uppdaterade 

vägledningar

• Omprövningarna påbörjas, myndigheter 

med talerätt bevakar och agerar i 

prövningar



Processen



Genomförandet av planen
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Genomförande och Uppföljning

• Behov av uppdrag och resurser

• Länsstyrelsen ansvarig för regional samverkansprocess

• Uppdrag till länsstyrelserna att se över bevarandeplaner

• Behov av ytterligare myndighetsvägledning 

• Regionala samverkansprocessen

• Kulturmiljöunderlag

• Miljöanpassning vattenkraft

• Behov av uppföljning

• av prövningarna, miljöåtgärderna samt effekten i miljön och på elsystemet
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Tack!


