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Ljungan, Ljusnan, Indalsälven och Gullspångsälven. Det innebär 
också att Fortum varje år fångar in drygt 1000 fiskar och fysiskt 
transporterar dessa förbi vattenkraftstationerna med tankbilar. 
Ytterligare exempel på miljöåtgärder är insatser för att bevara sär-
skilt skyddade arter så som flodpärlmusslan, utsättning av lekgrus 
som avser förbättra möjligheterna för vandrande fiskar att föröka 
sig samt byggande av biokanaler och faunapassager som gör att vat-
tenlevande djur kan att ta sig förbi kraftstationerna.  

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR – NY STRATEGI 
Sverige har en lång tradition inom vattenkraftsproduktion som 
sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. Vid få tillfällen har vat-
tenkraften dock upplevt så stora förändringar på det lagstiftande 
och regulatoriska området som under de senaste tre åren. Dessa 
förändringar har, i viss mån, inneburit utmaningar, men också 
skapat förutsättningar för kraftproducenterna. Fortum anser därför 
att tiden nu är mogen att anta en ny strategi för hur bolaget kom-
mer att arbeta med att modernisera sina vattenkraftanläggningar i 
Sverige.

Det är denna strategi som är föremål för denna rapport.

Strategin slår fast de kriterier som Fortum kommer att tillämpa när 
beslut fattas om vilka vattenkraftverk som ska moderniseras och 
vilka åtgärder som ska implementeras. Med ”modernisera” avses åt-
gärder som antingen syftar till att öka flexibiliteten/reglerbarheten 
samt produktionen vid ett visst kraftverk och/eller miljöförbättran-
de åtgärder. Fortums målsättning och bedömning är att strategin 
kommer resultera i att fler miljöförbättrande åtgärder installeras 
vid bolagets anläggningar. Enligt Fortums tidigare modell var pro-
duktionsmålen överordnade miljömålen, men framgent kommer 
dessa att vara likvärdiga.

Fortum har påbörjat en översyn av samtliga älvsträckor där bolaget 
bedriver vattenverksamhet. Översynen utgår från den nya strategin 
och syftar till att identifiera konkreta flexibilitetshöjande/produk-
tionshöjande och miljöförbättrande åtgärder längst respektive älv. 
Den älvsträcka som först analyserats är Dalälven.

DISPOSITION 
Denna rapport inleder med att behandla de händelser som möj-
liggjort för framtagandet av en ny strategi varpå huvuddragen i 
strategin presenteras. Följaktligen kommer fyra konkreta fall från 
Dalälven att belysas som visar på strategins tillämpning. Slutligen 
behandlar rapporten utmaningar som hindrar vattenkraftsprodu-
centerna från att ta ett större miljöansvar och maximera vatten-
kraftens mångsidiga bidrag till samhället. Inom ramen för denna 
diskussion föreslår Fortum även konkreta regulatoriska ändringar 
och lagändringar.

VATTENKRAFTENS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 
Det är svårt att överskatta vattenkraftens betydelse för Sverige. Un-
gefär hälften av vår elproduktion kommer från landets cirka  
2 200 vattenkraftstationer. Vattenkraften utgör en förutsättning 
för att industrin och tjänstesektorn ska kunna skapa arbetstill-
fällen och generera tillväxt, vilka i sin tur är en utgångspunkt för 
vårt välfärdssamhälle. Vattenkraften innebär också att de svenska 
hushållen kunnat vänja sig vid en ständig och pålitlig tillgång till 
elektricitet. När medborgare i länder världen över får finna sig i 
återkommande strömavbrott, kan vi i Norden känna en trygghet 
i en stabil elförsörjning.  Allmänheten kan därmed förlita sig på 
att lampor, uppvärmning, kylskåp och elberoende bekvämligheter 
fungerar genom ett enkelt knapptryck.

Förutom vattenkraftens betydelse i att skapa välstånd och tillväxt 
har den möjliggjort för Sverige att ta på sig ledartröjan på miljöom-
rådet. Medan länder både inom och utanför Europa fortfarande, 
till stor del, är beroende av fossila bränslen för sin elproduktion kan 
vi stoltsera med att över 95 procent av produktionen kommer från 
koldioxidneutrala energikällor. Enkelt uttryckt har vattenkraften 
historiskt bidragit till att kraftigt minska och hålla nere Sveriges 
klimatpåverkan.

Därtill spelar vattenkraften idag en avgörande roll i den pågående 
energiomställningen till andra förnyelsebara källor som vind- och 
solkraft. På grund av att dessa intermittenta energislag är väderbe-
roende fungerar vattenkraften som ett gigantiskt batteri som träder 
in när solen inte skiner eller vinden inte blåser. Vattenkraftens roll 
som reglerkraft är med andra ord en direkt förutsättning för att 
kunna öka elproduktionen från förnyelsebara källor. Med tanke 
på att det råder politisk konsensus kring att öka produktionen från 
sol- och vindkraft kan vi därför konstatera att vattenkraftens po-
sition i det svenska energisystemet lär stärkas ytterligare under de 
kommande decennierna.

VATTENKRAFTENS UTMANINGAR 
Även om vattenkraften skapar omfattande samhällsnyttor, kan 
förändrade vattenflöden medföra att strandmiljöer, ekosystem, djur 
och växter påverkas. Ibland leder det till positiva effekter, andra 
gånger till negativa effekter. Vattenkraftsproduktion kan därtill 
innebära hydromorfologiska förändringar. Hydromorfologi är en 
term som används i förvaltningen av avrinningsområden för att 
beskriva hydrologiska (vattenflöde, energi etc.) och geomorfologis-
ka processer och egenskaper hos floder, sjöar, flodmynningar och 
kustvatten. Förenklat handlar det om vattnets sammansättning och 
vikten av att detta håller så hög kvalitet som möjligt.

För att motverka detta implementerar Fortum miljöförbättrande 
åtgärder. För Fortums del innebär detta, exempelvis, att vi årligen 
föder upp och sätter ut totalt 500 000 smolt i Klarälven, Dalälven, 
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hetsutredningen, vars förslag Fortum avfärdat.

I det delbetänkande som VVU presenterade i oktober 2013, Ny tid 
ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler 2, föreslogs exem-
pelvis att den svenska vattenkraften bör omprövas i grunden uti-
från tvetydigt formulerade miljömål i miljöbalken. Detta utan att 
ta hänsyn till vad som är möjligt att genomföra i praktiken utan att 
dramatiskt påverka produktionen av el och därmed hela det svens-
ka energisystemet. Även VVU:s slutbetänkande, I vått och tort – för-
slag till ändrade vattenrättsliga åtgärder 3, föreslog att i princip samtliga 
Sveriges vattenkraftverk ska behöva söka nya miljötillstånd utan att 
genomföra en relevant samhällsekonomisk konsekvensanalys.

Därför var HaV:s och Energimyndighetens mer balanserade tillvä-
gagångssätt, som tar hänsyn till både miljö- och produktionsmål, 
ett välkommet inspel. I det fall vattenkraftsproducenterna ska 
kunna investera i miljöförbättrande åtgärder vid sina anläggningar 
erfordras en stabil elproduktion som genererar intäkter. Utan dessa 
finns inga medel att investera i biokanaler, lekgrus, faunapassager, 
utrivningar och andra lösningar, så som trap and transport, som 
innebär att man fångar in återvandrande lekfisk som sedan trans-
porteras förbi kraftverken i älvens huvudfåra. 

Det handlar helt enkelt om en krass verklighet där det måste finnas 
täckning för de miljöinvesteringar som ska göras.

ENERGIÖVERENSKOMMELSEN 
Den blocköverskridande Energiöverenskommelsen visar att politi-
ken förstår den betydelse som vattenkraften spelar både i att skapa 
tillväxt och nå uppsatta miljömål. I det dokument som energiöver-
enskommelsen utmynnade i skrev partierna bland annat att:  
”Vattenkraften spelar idag en central roll för Sveriges förnybara elförsörjning. 
En fortsatt hög produktion av vattenkraft är en viktig del i arbetet för att 
uppnå en ökad andel el från förnybara energikällor såsom vind- och solkraft.”

Energibolagen visar vägen och gör kontinuerligt stora investe-
ringar i miljöförbättrande åtgärder. I juni 2017 presenterades den 
miljöfond som syftar till att samordna solidarisk finansiering av 
miljöförbättrande åtgärder längs de svenska älvarna. Både stora och 
mindre aktörer kommer kunna ansöka om medel från fonden för 
att förbättra närmiljön i anslutning till vattenkraftverken i Sverige. 
Fonden blir därför av stor betydelse i strävan att leva upp till EU:s 
ramvattendirektiv. 

Sammantaget innebär Havs- och vattenmyndighetens Strategi för 
åtgärder i vattenkraften – som betonar vikten av att ta hänsyn till både 
produktionsmål och miljömål – och energiöverenskommelsen – som 
frigör resurser som tidigare betalades in till statskassan – att For-
tum kunnat ta fram en ny och mer ambitiös strategi för hur våra 
existerande vattenkraftverk i Sverige ska moderniseras.

Fortum har, på eget initiativ, länge arbetat med att stärka närmiljön 
i anslutning till våra vattenkraftstationer. Därtill finns lagstiftning, 
exempelvis EU:s ramvattendirektiv, som syftar till att etablera 
övergripande och enhetliga regler för skydd av europeiska sjöar och 
vattendrag. Det handlar främst om att förbättra vattenrelaterat mil-
jöarbete genom en gemensam lagstiftning för vatten.

Fortums strävan är att accelerera moderniseringen av existeran-
de vattenkraftverk, det vill säga installera miljöförbättrande och 
produktionshöjande åtgärder. Tills nyligen har dock vattenkrafts-
branschen upplevt två konkreta hot som påverkat möjligheterna att 
genomföra investeringar:

• Vattenverksamhetsutredningen (VVU), som fick i uppdrag 
av tidigare regeringen att föreslå hur EU:s ramvattendirektiv 
tydligare kunde omsättas i svensk lagstiftning. Utredningen 
tog enbart hänsyn till snävt definierade miljömål och inte till 
produktionsmål. Förslagen från VVU skulle kraftigt ha minskat 
vattenkraftsproduktionen och därmed också elproducenternas 
intäkter, vilket i sin tur skulle ha minskat de tillgängliga medlen 
för att investera i miljöförbättrande och produktionshöjande 
åtgärder. Denna osäkerhet fick flera vattenkraftsproducenter att 
avvakta med att implementera ambitiösare investeringsplaner.

• Fastighetsskatten, innebar att medel som skulle kunnat gå till 
moderniseringar i stället gick till den svenska statskassan. 

Under de senaste tre åren har händelser på det politiska området, 
samt gemensamma utspel från myndigheter, dock lett till nya förut-
sättningarna för vattenkraftsproducenterna. I juli 2014 presenterade 
Havs-och vattenmyndigheten (HaV) och Energimyndigheten till-
sammans en Strategi för åtgärder i vattenkraften och i juni 2016  
enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpar-
tiet och Kristdemokraterna om energiöverenskommelsen. 

I ljuset av dessa händelser har Fortum därför beslutat att anta en ny 
vattenkraftsstrategi – Dalälvsstrategin. Denna strategi utgör  
ett viktigt underlag i vår pågående översyn av vattenkraften.

STRATEGI FÖR ÅTGÄRDER I VATTENKRAFTEN 
I Strategi för åtgärder i vattenkraften1 föreslog ovannämnda myndig-
heter åtgärder som syftar till att minska ”vattenkraftens miljöpå-
verkan och åtgärder som innebär ökad produktion för att klara 
framtida behov i energisystemet”. HaV:s och Energimyndighetens 
ansats var att gemensamt föreslå hur EU:s ramvattendirektiv bör 
implementeras i Sverige och vad förslagen skulle innebära i prakti-
ken för landets vattenkraftsproducenter. 

Även om Fortum tycker att det är olyckligt med ett produktions-
bortfall på upp till 2,3 procent (1,5 TWh) på årsbasis, i samband 
med att miljöåtgärder implementeras, välkomnar vi att HaV och 
Energimyndigheten kombinerar produktions- och miljöintressen. 
Som tidigare nämnts står detta i stark kontrast till Vattenverksam-

Bakgrund till framtagandet  
av ny strategi

1  Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten (rapport 2014:14). Strategi för åtgärder i vattenkraften. 
2  Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande (SOU 2013:26). Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler. 
3  Vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2014:35). I vått och tort – förslag till ändrade vattenrättsliga åtgärder.
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För Fortum är fiskpassager ett av flera tänkbara instrument i verk-
tygslådan som kan fungera i vissa fall, men de bör inte betraktas 
som en universallösning.

Fisktrappor har länge används i Sverige för att möjliggöra passage 
förbi vandringshinder, så som vattenkraftverk, för att minska hin-
drets miljöpåverkan. Historiskt har trappor utformats främst för att 
möjliggöra passage för starksimmande fiskar, så som lax och öring.

Erfarenheter från nordvästra USA bekräftar att det i många älv-
sträckor med fiskpassager är ett mycket litet antal fiskar som använ-
der passagerna. Passagerna är inte sällan anpassade för specifika 
fiskarter, varför många fiskar inte använder passagerna. Andelen 
fiskar som lyckats vandra hela vägen upp för älven har i vissa fall 
visat sig vara nära närmare noll procent. I andra fall handlar det 
om 3 procent till 32 procent av en fiskarts population som når sina 
lekområden. 

Det här visar med tydlighet att huruvida fiskpassager är en fram-
gångsrik metod eller ej, beror på de lokala förutsättningar som 
finns. I vissa fall kommer de att fungera, medan de i andra fall 
kommer att vara verkningslösa. 

Idag diskuteras ofta begrepp som faunapassager framför fisktrappor 
eller fiskvägar. Faunapassager är tänkta att fungera som passage för 
samtliga vattenlevande organismer och skapa konnektivitet – för-
bindelser – för såväl fiskar som näringsämnen, växter och insekter.

Innan det blir aktuellt att bygga faunapassager eller fiskvägar, 
erfordras omfattande analysarbete. Det är exempelvis viktigt att 
utreda om platsen där trappan ska byggas har utgjort ett naturligt 
vandringshinder innan kraftverket byggdes. Ett naturligt vand-
ringshinder innebär att fisk historiskt sett inte kunnat passera förbi 
platsen, på grund av till exempel ett brant fall eller en stor häll. Ge-
nom att släppa upp fisk förbi vandringshinder, där de aldrig tidigare 
eller för mycket länge sedan funnits, kan hela ekosystemet komma 
att förändras.

Det är samtidigt viktigt att uppnå största möjliga miljönytta per 
investerad krona. Här får fisktrappor i många fall ses som slöseri 
med resurser. Då det i många fall finns effektivare metoder som ger 
större nytta per spenderad krona. Är syftet att låta särskilda fiskar-
ter passera onaturliga hinder, så som vattenkraft, finns möjligheten 
för att samla upp fiskarna vid hindret och för att sedan släppa av 
dem på andra sidan. Metoden kallas trap-and-transport och har 
framgångsrikt nyttjats av Fortum i flera år. Fiskpassager längs en 
älvsträcka kan kosta flera hundra miljoner kronor. I de fall enbart 
ett antal laxar eller öringar använder passagerna blir kostnaden per 
lax eller öring flera miljoner kronor, vilket knappast ter sig rimligt.

En allt större andel av vår el kommer att komma från väderbero-
ende energislag som sol- och vindenergi. För att låta vattenkraften, 
med sin reglerkraft, också i framtiden få tjäna som en grundbult i 
Sveriges förnyelsebara energisystem är en av målsättningarna med 
Dalälvsstrategin att göra vattenkraften mer modern. Redan idag 
investerar Fortum omkring en miljard kronor per år i underhåll av 
befintliga vattenkraftverk. Detta underhållsarbete är nödvändigt 
för att säkerställa att våra vattenkraftverk förblir hållbara och i drift.

Denna typ av investeringar kommer att vara nödvändiga för en 
lång tid framöver. För att säkerställa ett hållbart energisystem, med 
vattenkraften i centrum, kommer vi låta att oss guidas av Dalälvs-
strategins principer som följer nedan.

LIKA HÄNSYN TILL PRODUKTION OCH NÄRMILJÖ 
En viktig del med Dalälvsstrategin är att möjliggöra för framtida 
investeringar i vattenkraften. En av utgångspunkterna i strategin 
är att hänsyn till närmiljön och produktionsförbättrade åtgärder 
föreslås bli mer jämbördiga.  Här är det dock viktigt att skilja på 
miljö och närmiljö. Redan tidigare har vattenkraftsproducenterna 
tagit stor hänsyn till miljö. Som tidigare antytt har den klimatvän-
liga vattenkraften varit, och är fortfarande, avgörande för att hålla 
nere Sveriges utsläpp av växthusgaser som bidrar till den skadliga 
globala uppvärmningen – vår tids kanske största utmaning. Därtill 
är vattenkraften en direkt förutsättning för att kunna slussa in mer 
koldioxidneutral sol- och vindkraft i energisystemet. Men ytterli-
gare insatser behövs för att skydda närmiljön, det vill säga de växter 
och djur som lever i direkt anslutning till de älvsträckor där det 
bedrivs vattenkraftverksamhet.

Det är här som Fortum nu – i samband med att bolaget ser över 
tänkbara moderniseringar av sina existerande vattenkraftverk – 
kommer att ta lika stor hänsyn till produktionsmål som till närmil-
jö i de avvägningar som måste göras gällande vilka kraftverk som 
ska moderniseras och hur detta ska ske. I praktiken innebär detta 
att Fortum kommer identifiera, prioritera och genomföra specifika 
åtgärder vid de anläggningar där bolaget ser att både närmiljön och 
produktionen gynnas. Åtgärder kommer också att genomföras vid 
kraftstationer där det finns tydliga positiva effekter för miljön och 
liten, alternativt ingen, påverkan på produktionen, eller där det går 
att implementera produktionsökningar med minimal påverkan på 
närmiljön.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR UTIFRÅN LOKALA  
FÖRUTSÄTTNINGAR 
En annan viktig komponent i Dalälvsstrategin är att miljö- och 
produktionshöjande åtgärder skräddarsys utifrån lokala förutsätt-
ningar. Delar av miljörörelsen framhåller inte sällan fiskpassager 
som en universallösning för att värna om närmiljön längs de svens-
ka älvarna. Syftet med sådana fiskpassager är att öppna upp älvarna 
och tillåta vandrande fiskarter att röra sig uppströms till sina lek-
områden. Studier kan dock bekräfta att fiskpassager, i flera fall, är 
verkningslösa. 

Grundpelarna i Fortums         
 Vattenkraftstrategi
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Rent praktiskt innebär Fortums strategi att bolaget aktivt kommer 
identifiera och prioritera åtgärder som:

• Har positiva effekter på både produktion och närmiljö; 

• Har betydande positiva effekter på närmiljön och liten,  
alternativt ingen, påverkan på produktionen;

• Har betydande positiva effekter på produktionen och liten, al-
ternativt ingen, påverkan på närmiljön.

Utöver det underhållsarbete som Fortum regelbundet behöver 
genomföra vid sina anläggningar, kommer bolaget att genomföra 
produktionshöjande och miljöförbättrande åtgärder vid flera av 
sina kraftverk. Moderniseringen av vattenkraftverken kommer att 
genomföras och utvärderas enligt nedan:

HELA ÄLVSTRÄCKAN MÅSTE TAS I BEAKTANDE 
Innan åtgärder genomförs vid individuella kraftstationer måste en 
analys göras och en plan tas fram för hela den berörda älvsträckan. 
I många fall kan enstaka åtgärder, som initialt kan tyckas gynna 
produktionen eller närmiljön, visa sig ineffektiva på grund av de 
förutsättningar som råder längre upp eller ner i älven. Exempelvis 
är det fruktlöst att riva ut en damm, i syfte att underlätta för vand-
rande fiskarter, om fiskarna ändå kommer att fastna vid nästa kraft-
station uppströms.

SAMMANFATTNING AV STRATEGIN 
Fortums strategi utgår från att:

• Fler av bolagets vattenkraftverk ska moderniseras, det vill säga 
installera produktionshöjande och/eller miljöförbättrande åt-
gärder. 

• Produktionshöjande åtgärder och miljöåtgärder likställs vid 
bedömningar om vilka kraftstationer som ska moderniseras och 
hur detta ska ske.

• Hela älvsträckan måste tas i beaktande. Både när det gäller pro-
duktionshöjande och miljöförbättrande åtgärder. 

• Valet av specifika produktionshöjande och/eller miljöförbätt-
rande åtgärder kommer avgöras utifrån de lokala förutsättning-
ar som råder vid varje individuellt kraftverk i syfte att  
uppnå största möjliga nytta per investerad krona. 

• De åtgärder som väljs kommer att skräddarsys utifrån rådande 
lokala förutsättningar.

Har positiva effekter på både  
produktion och närmiljö

Har betydande positiva effekter på 
närmiljön och liten, alternativt ingen, 
påverkan på produktionen

Har betydande positiva effekter på 
produktionen och liten, alternativt  
ingen, påverkan på närmiljön

Tar hela älvsträckan i bektande

Stor produktions- och/eller närmiljö- 
nytta per investerad krona
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OREÄLVEN – ÅTGÄRDER SOM FRAMFÖR ALLT  
GYNNAR SJÖLEVANDE ÖRING OCH LEDER TILL  
EFFEKTIV ELPRODUKTION  
Oreälven binder samman Orsasjön och sjön Skattungen i nedre 
Dalälven. Längst denna sträcka äger Fortum Hansjöns (19 GWh/år), 
Unnåns (13 GWh/år) och Skattungbyns (8 GWh/år) kraftstationer. 

I området fanns tidigare en älvspecifik öringpopulation, Han-
sjööringen, vars population minskat under de senaste decennierna 
på grund av fiske, vattenkraftutbyggnad och förstörda strömvatten-
miljöer. Fortum undersöker möjligheterna att lansera ett pilotpro-
jekt med fiskvägar förbi både Hansjöns och Unnåns vattenkraftverk 
för att möjliggöra en reetablering av en älvspecifik sjövandrande 
öring som kan nyttja de viktiga oreglerade och restaurerade biflö-
dena Unnån och Ämån. 

Redan år 2012 öppnade Fortum upp vattenvägar i Oreälvens biflö-
den i syfte att gynna den biologiska mångfalden. Under sommaren 
2012 revs dammar i Djurån och Idån varpå de ersattes med trösklar 
vid sjöarnas utlopp. De var båda ursprungligen byggda för flottn-
ingsändamål. Sedan flottningen upphörde har dammarna haft en 
viss betydelse i kraftproduktionshänseende. Denna betydelse har 
endast varit marginell och därför beslutades att dammarna skulle 
rivas ut. År 2014 genomförde Fortum ytterligare en utrivning, den-
na gång av Stackmoradammen där avsikten specifikt var att möj-
liggöra för strömlevande fisk att kunna vandra upp- och nedströms 
samt få tillgång till en större yta lämpligt strömvattenhabitat.  

Fortum beräknar att de föreslagna fiskvägarna vid Hansjöns och 
Unnåns kraftstationer kommer medföra en investering på ungefär 
44 miljoner kronor och leda till ett produktionsbortfall på mellan 
1,2 och 1,7 GWh. Ansökan skulle dock kombineras med att Fortum 

Under de kommande åren kommer Fortum att genomföra en över-
syn av samtliga älvsträckor där bolaget bedriver vattenverksamhet. 
Översynen utgår från den nya strategin och syftar till att identifiera 
konkreta produktionshöjande och miljöförbättrande åtgärder längs 
respektive älv. Detta arbete inleddes tidigare under 2017 då en in-
ventering gjordes av Dalälven. 

Dalälvens avrinningsområde är Fortums största – det omfattar 
33 480 kvadratkilometer och 39 vattenkraftverk som tillsammans 
genererar en årlig produktion på 4,5 – 5 TWh vilket motsvarar en 
normalstor svensk kärnreaktor. 

Inventeringen av Dalälven renderade i ett antal konkreta förslag  
på åtgärder som Fortum har för avsikt att genomföra vid sina 
kraftstationer. Fyra av dessa kraftstationer, och de åtgärder som 
Fortum vill genomföra vid respektive anläggning, finns beskrivna 
nedan och visar på hur den nya strategin kommer att tillämpas  
i praktiken.

Möjligheten att gå från ord till handling kommer i slutändan att 
vara beroende av sedvanliga tillståndsprocesser som samtliga 
vattenkraftsproducenter måste gå igenom. Dessa är ofta långa och 
komplicerade och kan ta lång tid. I fallet med Untra kraftstation, 
som ligger i nedre Dalälven i Tierps kommun i Uppland, ansökte 
Fortum redan 2007 om att få genomföra åtgärder. I mars 2017, efter 
att ha ändrat ansökan vid flera tillfällen, har Fortum fått klartecken 
från Mark- och miljödomstolen i Nacka kommun. Men beslutet  
har överklagats på nytt och kommer därmed att dra ut ytterligare 
på tiden.

Från Fortums håll är målsättningen med åtgärderna nedan att de 
ska genomföras så snart det är möjligt.

Strategins betydelse för Dalälven
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i ytterligare 50 år. Vid renoveringen bytte Fortum både turbin och 
generatorer i de två aggregat som funnits i kraftverket sedan det 
byggdes 1949. Samtidigt förbättrades arbetsmiljön på verket och 
risken för miljöpåverkande utsläpp reducerades.

Anläggningen producerar årligen235 GWh och släpper igenom 400 
kubikmeter vatten per sekund, i enlighet med rådande vattendom. 
I och med renoveringen av vattenkraftverket i Skedvi är det numera 
anpassat för att klara 440 kubikmeter per sekund, men i och med 
att vattendomen inte ändrats måste allt överskott över 400 kubik-
meter spillas. Fortum avser därför ansöka om att få vattendomen 
ändrad och tillåtelse att utnyttja vattenkraftverkets fulla kapacitet 
under vår och höst. I det här fallet handlar det inte om att öka 
reglerkraften, då stationen helt saknar magasin och därför inte har 
möjlighet att lagra vattenmassor, utan enbart kunna få ut maximal 
produktion.

Åtgärden skulle innebära en produktionshöjning på upp till 8 GWh 
och inte ha någon inverkan på närmiljön. Andra tänkbara åtgärder, 
som exempelvis faunapassager eller trap-and-transport, är inte ak-
tuella i Skedvi eftersom det helt saknas fiskarter som för att kunna 
sluta sin livscykel är beroende av att vandra, i området.  
I stället domineras vattnen av gädda och abborre.

HOVRAN – HÖJD VATTENNIVÅ INNEBÄR BÄTTRE FÖRUT-
SÄTTNINGAR FÖR RÖDLISTADE VÄXTER OCH DJUR 
Hovran är en selsjö utanför Hedemora i södra Dalarna och ingår i 
Dalälvens huvudavrinningsområde. Fortums kraftstation i Avesta 
reglerar hur hög vattennivån är i Hovran och påverkar därmed 
växt- och djurlivet i sjön, som ligger i ett Natura 2000-område 
 med rödlistade arter.

begär att få använda sig av så kallad reglerad tappning, i stället för 
rak tappning som idag. Rak tappning innebär att samma mängd 
vatten släpps igenom vattenkraftverken utan möjlighet att reglera 
produktionen på dygnsbasis, medan reglerad tappning skapar för-
utsättningar att producera olika mängd elektricitet under dygnet 
utifrån behov och yttre omständigheter. 

Exempelvis innebär reglerad tappning att vattenkraften effektivt 
kan träda in när vinden inte blåser eller solen inte skiner – det vill 
säga när det uppstår ett produktionsbortfall från dessa intermitten-
ta energikällor. Det innebär också att Fortum kan producera mer 
elektricitet på dagen och kvällen när den faktiskt behövs och priset 
på elektricitet är högre, och mindre på natten när behovet minskar 
och priset är lägre. För Fortums del skulle därför produktionsbort-
fallet i och med fiskvägarna kompenseras av att bolaget kan få in 
extra intäkter genom att gå från rak till reglerad tappning.

Oreälven exemplifierar väl hur Fortums nya strategi fungerar i 
praktiken. Den tar dels hänsyn till både produktions- och miljö-
intressen som båda gynnas av de föreslagna åtgärderna, dels tar 
förslagen hänsyn till hela älvsträckan från Orsajön till Skattungen. 
Vidare gör Fortum bedömningen att det i detta unika fall finns 
goda lokala förutsättningar för att fiskvägarna ska kunna fungera 
och bidra till att den sjölevande öringen kan ta sig till och från vik-
tiga lek- och uppväxtområden.

SKEDVI – ANSÖKAN OM ATT FÅ NYTTJA  
VATTENKRAFTVERKETS FULLA KAPACITET 
Under sommaren 2015 totalrenoverades Skedvi vattenkraftverk i 
Säters kommun. Drygt en kvarts miljard kronor lades på en mo-
dernisering som innebär att kraftverket kan producera förnybar el 

Har positiva effekter på både  
produktion och närmiljö

Har betydande positiva effekter på 
närmiljön och liten, alternativt ingen, 
påverkan på produktionen

Har betydande positiva effekter på 
produktionen och liten, alternativt  
ingen, påverkan på närmiljön

Tar hela älvsträckan i bektande

Stor produktions- och/eller närmiljö- 
nytta per investerad krona

X

X

X

Har positiva effekter på både  
produktion och närmiljö

Har betydande positiva effekter på 
närmiljön och liten, alternativt ingen, 
påverkan på produktionen

Har betydande positiva effekter på 
produktionen och liten, alternativt  
ingen, påverkan på närmiljön

Tar hela älvsträckan i bektande

Stor produktions- och/eller närmiljö- 
nytta per investerad krona

X

X

X
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ALDERÄNGARNA – MILJÖÅTGÄRDER UTAN PÅVERKAN  
PÅ PRODUKTIONEN 
Natureservatet Alderängarna ligger i ett delta vid Österdalsälven  
15 kilometer nordväst om Mora. Natura2000-området präglas av 
ett rikt djurliv med rödlistade arter som brun gräsfjäril, svävflugelik 
dagsvärmare och guldsandbi. Totalt finns 27 utrotningshotade arter 
i området. 

I syfte att skydda och förbättra förutsättningar för djur och växter 
i Alderängarna vill Fortum öppna upp en gammal vattenfåra som 
varit stängd under decennier. Fördämningen har inneburit att delar 
av naturreservatet torkat ut vilket påverkat känsliga arter. Fortum 
vill därför gräva ner två vägtrummor, det vill säga stora rör, som 
skulle leda in friskt vatten till Alderängarna under våren. Samtidigt 
som åtgärden tydligt förbättrar miljön kommer den inte ha någon 
inverkan på produktionen, det vill säga elproduktionen, vid Spjut-
mo.

I ett nästa steg avser Fortum lämna in en ansökan till Mark- och 
miljödomstolen efter ha samrått med kommun, länsstyrelse och 
boende i området samt ha genomfört en noggrann miljökonse-
kvensbeskrivning. Processen väntas ta ett till två år.

Hovran är väl känt som en av Mellansveriges viktigaste rast-  
och häckningslokal för fåglar. Hovran utsågs redan 1989 till ett 
område av särskilt internationellt skyddsvärde för fågellivet, ett 
så kallat CW- eller Ramsarområde. Även växtlivet är unikt då 
sjöområdet ligger utmed den naturliga norrlandsgränsen vilket 
innebär att sydliga och nordliga arter möts. Bland de mer ovanliga 
växtarterna finns exempelvis krusnate, kalmus, ängsruta, bågsäv 
och mandelpil.

Enligt en äldre vattendom är Fortum skyldiga att sänka vattennivån 
i Hovran under sommartid för betande boskap. Sommardomen 
gäller fortfarande trots att antalet boskap som betar kring Hovran 
minskat kraftigt. Av denna anledning avser Fortum ansöka om att 
tappa mer vatten i Avesta kraftstation och därmed höja  
vattennivån med 35 centimeter under sommaren. Hedemora  
kommun och Länsstyrelsen i Dalarna har redan uttryckt stöd för en 
sådan ansökan. 

Förutom uppenbara positiva effekter på den lokala närmiljön 
skulle produktionen öka med 8 GWh utan att några investeringar 
erfordras. Åtgärden stämmer därmed väl överens med Fortums 
nya strategi då den gynnar både produktionen och den biologiska 
mångfalden.

Har positiva effekter på både  
produktion och närmiljö

Har betydande positiva effekter på 
närmiljön och liten, alternativt ingen, 
påverkan på produktionen

Har betydande positiva effekter på 
produktionen och liten, alternativt  
ingen, påverkan på närmiljön

Tar hela älvsträckan i bektande

Stor produktions- och/eller närmiljö- 
nytta per investerad krona

X

X

Har positiva effekter på både  
produktion och närmiljö

Har betydande positiva effekter på 
närmiljön och liten, alternativt ingen, 
påverkan på produktionen

Har betydande positiva effekter på 
produktionen och liten, alternativt  
ingen, påverkan på närmiljön

Tar hela älvsträckan i bektande

Stor produktions- och/eller närmiljö- 
nytta per investerad krona

X

X

X
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terande vattendom för Avesta vattenkraftverk, som ålägger Fortum 
att sänka vattennivån i sjön Hovran under sommaren. Borttagandet 
av formuleringen skulle innebära att Fortum i större utsträckning 
kan bidra positivt till närmiljön genom att skapa bättre förutsätt-
ningar för det lokala växt- och djurlivet. I samband med att en så-
dan ansökan lämnas in genomför dock Mark- och miljödomstolen, 
i samråd med andra myndigheter, även en prövning av hela vatten-
kraftverket. Det innebär att Fortum kan åläggas att installera andra 
åtgärder som ligger utanför bolagets ansökan.

Här saknas ofta en enhetlighet och förutsägbarhet där länsstyrel-
serna i vissa län, och andra myndigheter i samrådsprocessen med 
Mark- och miljödomstolen, är särskilt aktivistiska och snabba att 
förespråka universallösningar som exempelvis faunapassager. Detta 
får till följd att man som vattenkraftsproducent kan vara obenägen 
att ansöka om produktionshöjande och miljöförbättrande åtgärder i 
de delar av landet med denna typ av aktivistiska länsstyrelser. 

Förutsättningarna för vattenkraften har förbättrats under de senas-
te åren, inte minst av att fastighetsskatten kraftigt reducerats. Beslu-
tet innebär att Sveriges vattenkraftsproducenter kan implementera 
fler åtgärder som gynnar både produktionen och närmiljön vilket 
är bra både för den biologiska mångfalden och samhället i stort.

Men fortfarande finns hinder, främst på det regulatoriska området, 
som försvårar för energibolagen att ta ett större miljöansvar och bi-
dra i ännu större utsträckning till att skapa jobb och tillväxt. Dessa 
hinder, men också förslag på lösningar, behandlas nedan.

FÖRENKLA ANSÖKNINGSPROCESSERNA 
För att bedriva vattenverksamhet erfordras ett tillstånd enligt  
miljöbalken eller motsvarande äldre lagstiftning. I tillståndet fram-
går hur verksamheten får bedrivas och vilka åtgärder som måste 
implementeras för att minimera påverkan på närmiljön. Ansökan 
om tillstånd lämnas in till Mark- och miljödomstolen  
där tillståndsprövning sker i nära samverkan med myndigheter, 
som exempelvis Kammarkollegiet och Länsstyrelsen, och enskilda 
berörda organisationer och individer. För att genomföra under-
hållsarbete, ombyggnation eller implementera produktionshöj- 
ande och/eller miljöförbättrande åtgärder krävs först samråd med 
Länsstyrelsen och sedan ett godkännande av Mark- och miljödom-
stolen.

Processen är ofta lång där  många olika särintressen kan överkla-
ga domstolens beslut. Inte sällan tar det flera år innan det första 
spadtaget kan tas, vilket medför att åtgärder som avser förbättra 
produktionen och närmiljön uteblir i avvaktan på ett beslut samti-
digt som den utdragna processen blir mycket kostsam för elprodu-
centerna. Sammantaget gör detta att flera energibolag undviker att 
modernisera sina existerande vattenkraftsbestånd.

Vattenkraftsproducenterna tar dessutom alltid en risk i samband 
med att existerande domar öppnas upp. I ett fall, som redovisats 
tidigare i denna rapport, önskar Fortum stryka en mening i en exis-

Fortum föreslår därför att länsstyrelserna får 
tydligare instruktioner från regeringen an-
gående vilka regler som gäller i syfte att skapa 
enhetlighet i hur länsstyrelserna agerar. Därtill 
bör ansökningsprocesserna kortas ner drama-
tiskt. I de fall det handlar om mindre justeringar 
av existerande domar, som i exemplet i Skedvi, 
bör enbart beslut från Länsstyrelsen erfordras 
utan att en fullskalig prövning äger rum där 
snäva särintressen har möjlighet att överklaga.

Regulatoriska 
förslag  
och lösningar
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PEKA UT FLER VATTEN SOM KRAFTIGT MODIFIERADE 
Enligt EU:s ramvattendirektiv ska det råda god ekologisk status i 
landets vattendrag. Med detta begrepp menas att växt- och djurliv, 
vattnets vägar och flöden, struktur på bottnar och stränder inte får 
uppvisa mer än små avvikelser från vad som betraktas som natur-
liga förhållanden. Det finns emellertid situationer då undantag är 
tillåtna. Detta gäller inte minst konstgjorda eller kraftigt modifiera-
de vatten (KMV) – exempelvis större vattenkraftverk.

I artikel 4, Miljömål (2000/60/EG) står att EU:s medlemsstater får 
definiera en ytvattenförekomst som konstgjord eller kraftigt modi-
fierad för ”vattenverksamhet för vilka vatten lagras, t.ex. dricksvattenför-
sörjning, kraftproduktion eller bevattning.” 

Svenska myndigheter har dock, till skillnad från sina motsvarighe-
ter i många andra europeiska länder, varit sparsamma med att klas-
sificera vattenförekomster som kraftigt modifierade och därmed 
sänka kravet på vad som ska uppnås till god ekologisk potential. 
Detta resulterar i att myndigheter ålägger vattenkraftsproducen-
terna åtgärdsförslag, som exempelvis faunapassager och ekologiska 
flöden, där de får liten eller ingen effekt. 

Fortum är av åsikten att om större vattenkraftverk inte klassifice-
ras som KMV så kommer detta innebära oproportionerligt höga 
kostnader för dyra åtgärder till förmån för en eventuell och osäker 
ekologisk nytta. Att exempelvis bygga en faunapassage vid en myck-
et stor kraftstation kan kosta tiotals miljoner kronor och skulle i 
många fall få mycket begränsad positiv inverkan på den biologiska 
mångfalden. 

Oviljan att använda KMV-klassificeringen har i flera konkreta fall 
gått för långt. Exempelvis ansågs inte Höljesdammen vara KMV vid 
en tidigare klassificering av Länsstyrelsen i Värmland, trots att den 
är en av Sveriges största dammar som regleras upp och ned cirka 
femton meter under året. Därtill gör myndigheter i landet olika 
tolkningar av vad som ska klassificeras som KMV, vilket leder till 
ytterligare osäkerhet.

MILJÖBALKEN MÅSTE TA HÄNSYN TILL GLOBAL  
UPPVÄRMNING 
Miljöbalken syftar till att ”främja en hållbar utveckling som inne-
bär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en häl-
sosam och god miljö.” Det låter bra, men tyvärr har tillämpningen 
av lagen brister på så sätt att domstolarna enbart bedömer om en 
verksamhet kan tänkas påverka den lokala närmiljön och inte tar 
hänsyn till vår tids kanske största utmaning – den globala upp-
värmningen. Därtill tar domstolarna inte hänsyn till vattenkraftens 
roll i att möjliggöra andra förnyelsebara energislag så som vind- och 
solkraft.

Fortum föreslår därför att regeringen ger  
svenska myndigheter i uppdrag att följa den 
praxis som utvecklats i våra grannländer,  
exempelvis Finland, där en betydligt större  
andel av de stora vattenkraftverken klassif-
iceras som kraftigt modifierade. Detta skulle 
få till följd att vattenkraftsproducenterna inte 
åläggs genomföra dyra åtgärder som kan  
leda en mycket begränsad eller helt utebliven 
samhälls- och/eller miljönytta.

Fortum föreslår därför att all lagstiftning kring 
vattenkraft – på regional, nationell och EU-
nivå – måste ta hänsyn till tre olika perspek-
tiv: miljönyttan på lokal och global nivå samt 
vattenkraftens betydelse inom ramen för vårt 
framtida energisystem. Av detta följer behovet 
av att modernisera miljöbalken så att lagstift-
ningen tar hänsyn både till biologisk mångfald 
och den globala uppvärmningen.
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