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Inom projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven, 
2015–2018, har Dalälvens vattenregleringsföretag, 
Fortum, Vattenfall och länsstyrelserna i Dalarnas, 
Gävleborgs och Uppsala län utarbetat en åtgärds-
plan för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven. 
Åtgärdsplanen omfattar ett 15-tal åtgärdspaket 
med ca 45 enskilda åtgärder. Ambitionen är att 
genomföra planen inom en femtonårsperiod. 
Planen kan dock behöva revideras i förhållande 
till den nationella planen för prövning av moderna 
miljövillkor. För vissa åtgärder har tillstånds- 
processen påbörjats medan det för andra grupper 
av åtgärder behövs fördjupade undersökningar 
och avvägningar innan tillståndsprocessen inleds 
och åtgärder genomförs. Planen omfattar även 
samordnade analyser av potentialer för effekt- 
utbyggnad och miljöanpassad korttidsreglering.
Inom projektet har det identifierats behov av 
fortsatt samverkan för att gemensamt öka kun- 
skapen om vattenkraftens påverkan på Dalälvens 
naturvärden och miljöåtgärders utformning. 
Länsstyrelser och kraftbolag behöver också 
gemensamt bidra till att vidareutveckla samråden 
inför tillståndsprocessen (PM 2018). 
 Berörda kraftbolag och länsstyrelser har 
beslutat att bilda ett Förvaltningsråd för att 
förvalta och omsätta Åtgärdsplanen för vatten- 
kraftens miljöåtgärder i Dalälven samt även 
i övrigt verka för ökad kunskap om Dalälvens 
energi-, natur-, och kulturvärden. Förvaltnings- 
rådet förväntas samverka med pågående projekt 
inom Dalälvens sex geografiska delområden.

Förvaltningsrådets syfte är att:
• Stödja genomförandet av Åtgärdsplanen för 

vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven (2018).  
• Genom omvärldsbevakning bedöma planens 

aktualitet i förhållande till nationella planer och 
styrdokument för vattenkraftens miljöåtgärder.    

• Vid behov ajourföra planen och ompröva en- 
skilda åtgärders utformning och genomförande. 

• Dokumentera genomförda åtgärders effekter 
på miljö-, energi- och kulturvärden. 

• Verka för att effektivisera samråds- och 
tillståndsprocessen. 

• Arbeta för att samordna länsstyrelsernas 
regionala miljöövervakning och kraftbolagens 
egenkontroll samt initiera gemensamma 
utvärderingar.  

• Bidra till att sprida kunskap om vattenkraftens 
miljöarbete i Dalälven.  

Förvaltningsrådet består av en styrgrupp och 
arbetsgrupper inom geografiskt avgränsade 
områden.

Avgränsningar
Förvaltningsrådet övertar inte länsstyrelsers 
och kraftbolags ansvar och arbetsuppgifter. 
Verksamhetsutövaren kommer således även 
fortsättningsvis att ansvara för åtgärders 
genomförande och uppföljning samtidigt som 
länsstyrelserna har lagstyrda arbetsuppgifter 
vad gäller tillsyn etc. Förvaltningsrådet är inte ett 
forum för att diskutera pågående tillsynsärenden 
eller prövningsprocesser utan snarare ett forum 
för att planera och effektivisera framtida processer 
och insatser samt identifiera samordningsvinster. 
Förvaltningsrådet kommer dock att utbyta 
information om pågående åtgärder.

Samverkansöverenskommelse
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Genomförandeorganisation
Styrgruppen 
Styrgruppen har följande sammansättning och 
arbetsuppgifter:

• Styrgruppen består av totalt sex personer 
med representanter från Fortum, Vattenfall, 
Vattenregleringsföretaget och länsstyrelserna 
i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län.

• Ordförandeskapet alternerar mellan parterna 
och inkluderar sekreterarfunktion.  

• Styrgruppen sammanträder vid behov, 
dock minst två gånger per år.

• Styrgruppen fattar beslut i konsensus.  
• Styrgruppens fastställer revideringar av åt-

gärdsplanen, när åtgärder har genomförts i 
enlighet med planens intentioner samt åtgär-
dernas slutgiltiga effekter på energi-, miljö- 
och kulturvärden. 

• Styrgruppen bildar vid behov arbetsgrupper 
och utser koordinator.

• Styrgruppen tar initiativ till gemensamma 
insatser för hela Dalälven exempelvis gällande 
effektivisering av samråds- och tillstånds- 
processen, utveckling av vattenkraftens 
egenkontroll eller informationsinsatser.

Arbetsgrupper för geografiska områden
Arbetsgrupperna har följande sammansättning 
och uppgifter: 

• Arbetsgruppen består av representanter 
från berörda länsstyrelser och kraftbolag.   

• Koordinator för gruppens arbete utses inom 
berörda länsstyrelser. 

• Externa aktörer kan adjungeras till arbets- 
gruppen.

• Arbetsgruppens syfte och arbetsuppgifter 
är att:

 -  samordna insatser för att stödja 
åtgärdsplanens genomförande.

 -  genom kompletterande åtgärder verka 
för att vattenkraftens miljöåtgärder får 
så stor miljönytta som möjligt.

 -  planera de insatser i form av utredningar 
etc. som behövs för resp. åtgärdspaket.

Camilla Fagerberg Littorin
Länsråd

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Christer Ljunggren
VD

Vattenfall

Veronica Lauritzsen
Länsråd

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Jonas Bengtsson
VD 

Dalälvens Vattenregleringsföretag

Johan von Knorring
Länsråd

Länsstyrelsen i Uppsala län

Toni Kekkinen
Chef för Fortums vattenkraft

Fortum



Åtgärdsplanen har utarbetats av en bred projektorganisation med deltagare från Fortum, Vattenfall,  
Dalälvens vattenregleringsföretag samt Länsstyrelserna i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län.

Åtgärdsplan

Cirka 45 åtgärder
genomförs

48Identifiera
naturvärden åtgärdspaket

30Prioritera områden 
med högst naturvärden åtgärdspaket

19Beräkna påverkan på elproduktionen 
Gruppera mindre åtgärdspaket åtgärdsgrupper

15Avväg miljönytta – energipåverkan åtgärdsgrupper

15Fördjupad plan i nedre Dalälven 
Åtgärder för korttidsreglering åtgärdsgrupper

Projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven har pågått 2015–2018. 
Resultatet är en åtgärdsplan med cirka 45 miljöåtgärder i Dalälven 

 Ambitionen är att genomföra planen inom femton år. 

Berörda kraftbolag och länsstyrelser har nu bildat ett Förvaltningsråd 
som bland annat ska stödja genomförandet av åtgärdsplanen, 

dokumentera effekten av genomförda åtgärder, verka för att effektivisera 
processer samt sprida kunskap om vattenkraftens miljöarbete i Dalälven.

Den här foldern beskriver deras samverkansöverenskommelse 
samt vilka aktörer som är delaktiga.


