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Förnybart och hållbart
Vattenkraften spelar idag en 
central roll för Sveriges förny-
bara elförsörjning och för att 
vi ska ställa om elsystemet till 
100% förnybar elproduktion.  
   Totalt finns det ungefär 2100 
vattenkraftverk i Sverige som 
under ett normalår producerar 
67 TWh. Det motsvarar 45% av 
elproduktionen. Stora delar av 
vattenkraftsproduktionen kan 
snabbt anpassas utifrån förbruk-
ningen, så kallad reglerförmåga. 
Denna nytta kommer bli ännu 
viktigare i ett energisystem med 
en högre andel förnybar el från 
sol- och vindkraft. 
   Samtidigt som vattenkraften 
har en avgörande betydelse för 
elsystemet så har djur- och växt-
liv i sjöar och vattendrag under 
lång tid påverkats negativt på 
flera olika sätt till följd av däm-
ning, torrläggning och ändrade 
vattenflöden. Endast en myck-
et liten del av de svenska vatten-

kraftverken och dammarna har 
under åren miljöanpassats till 
moderna miljökrav.
   Svensk vattenkraft behöver 
miljöanpassas och det svenska 
prövningssystemet ordnas så att 
den blir prövad enligt miljöbal-
kens krav. På det sättet säker-
ställs att beslut tas om de villkor 
som behövs för att uppfylla 
miljöbalkens krav och därige-
nom de krav som följer av EU:s 
ramdirektiv för vatten.

Del i genomförandet av 
energiöverenskommelsen
Det förslag om vattenkraftens 
miljöanpassning som regering-
en lägger fram är en viktig del i 
genomförandet av den överens-
kommelse om Sveriges långsik-
tiga energipolitik som slöts 2016 
mellan regeringspartierna Soci-
aldemokraterna och Miljöpartiet 
samt Moderaterna, Center-
partiet och Kristdemokraterna.

Nationell plan för moderna 
miljövillkor
Miljöanpassningen ska ske 
genom omprövning på verk-
samhetsutövarens initiativ. All 
vattenkraft ska ha moderna mil-
jövillkor.
   För att säkerställa att miljö-
förbättrande åtgärder genom-
förs systematiskt och på ett sätt 
som ger största nytta för både 
vattenmiljön och för vattenkraf-
tens betydelse för elsystemet, 
ska prövningen ske med stöd av 
en nationell plan.
   Planen ska tas fram av Havs- 
och vattenmyndigheten, 
Energimyndigheten och Affärs-
verket svenska kraftnät, men 
regeringen kommer att fatta be-
slutet om att anta planen. Havs- 
och vattenmyndigheten kommer 
att samordna arbetet och i den 
rollen även verka för att berörda 
bransch- och intresseorganisa-
tioner, verksamhetsutövare och 
företrädare för kommuner och 
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landsting ges möjlighet att på 
lämpligt sätt medverka i arbetet 
med planen.
   Planen utgör beslutsunderlag i 
prövningarna för moderna 
miljövillkor och är vägledande 
för avvägningen mellan behovet 
av miljöförbättrande åtgärder 
och behovet av en nationell ef-
fektiv tillgång till vattenkraftsel. 
   Skyldigheten att ha moderna 
miljövillkor gäller alla kraftverk 
och dammar som har eller har 
tillkommit för att ha en funk-
tion för elproduktion. 
   Genom att anmäla sig till den 
nationella planen kan en verk-
samhetsutövare få vänta med att 
modernisera sin verksamhet till 
den tidpunkt som framgår av 
den nationella planen.

Miljökvalitetsnormer för vat-
ten i plan och prövning 
Sverige är indelat i fem vatten-
distrikt. De länsstyrelser som 
ansvarar för vattenförvaltning-

en i distrikten kallas vattenmyn-
digheter. 
   Den nationella planen vägle-
der vattenmyndigheterna i be-
dömningen av vilken översyn av 
klassificeringar och miljökvali-
tetsnormer som behövs för att 
tillgodose planens syfte. 
   Vattenmyndigheterna blir skyl-
diga att utnyttja de möjligheter 
till undantag och lägre ställda 
krav som ramdirektivet för vat-
ten möjliggör. På detta sätt 
säkerställs rätt balans mellan 
krav på miljöförbättrande åtgär-
der och dess påverkan på vatten-
kraftverk och dammar.
   Utöver den kontroll av klass-
ning och normer som ingår som 
ett led i arbetet med den natio-
nella planen kommer frågan 
även att kunna lyftas till vatten-
myndigheten vid prövning för 
moderna miljövillkor. Om 
vattenmyndigheten då inte anser 
att någon ändring bör göras, 
kommer myndigheten att ha en 

skyldighet att lyfta frågan till re-
geringen för avgörande. 
   Regeringen kan ändra miljö- 
kvalitetsnormerna.

Finansiering genom fond
Åtta stora kraftbolag har under 
namnet Vattenkraftens Miljö-
fond skapat en branschgemen-
sam finansieringslösning.
   Den som anmält sin verksam-
het till den nationella planen 
har rätt till ersättning för hu-
vuddelen av de kostnader som 
är förknippade med en pröv-
ning för moderna miljövillkor.

Foto: IBL Bildbyrå
Produktion: Miljö- och 
energidepartementet
Tel: 08-405 10 00
E-post: m.registrator@
regeringskansliet.se
www.regeringen.se


