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Att använda energin i våra mindre vatten-
drag är något vi gjort i många sekler. Tidigt 
bosatte vi oss vid vattenfall där den meka-
niska kraften kunde underlätta tillvaron, 
t ex driva skvaltor, sågar och hammare. 
Vattenkraften har varit och är en hörnsten 
i vårt samhälles utveckling, idag tack vare 
elproduktionen. Men om man ska tro på 
mediebilden och vissa särintressen, är små-
skalig vattenkraft  något mycket negativt. 
Den åsikten härrör från en idealiserad bild 
av en fjärran dåtid med  orörda vatten.

Den blocköverskridande energiöverens-
kommelsen har satt rampljuset på den 
småskaliga vattenkraftens många värden 
i samhällsutvecklingen, särskilt eftersom 
huvuddelen av den kraften finns i södra 
Sverige där det behövs tillskott av både 
grön el och reglermöjligheter. De befintli-
ga kraftverken går att utveckla inom givna 
ramar. Kapaciteten kan bli den dubbla.

Givna ramar betyder att kulturvärden 
(industri, fiske och rekreation), vatten-
försörjning, fauna och flora samt inte 
minst det allmänna intresset av en säker 
och klimatvänlig elförsörjning och 
nätstabilitet fortsätter att existera. Det 
betyder också att många olika experter 
och intressenter behöver ha en ingående 
dialog som ett alternativ till att beslut 
om förelägganden drakoniskt fattas, vil-
ket varit fallet hitintills när länsstyrelser 
har drivit frågan om miljötillstånd.

Vår ambition är att denna skrift ska vara 
en start på en konstruktiv dialog och 
ge det andrum som behövs. Vi ser fram 
emot synpunkter och kontakter den 
närmaste tiden.

Per Eliasson, ordförande 
Svensk Vattenkraftförening

Småskalig vattenkraft  
en möjlighet och en lösning, inte ett problem

Den blocköverskridande 
energiöverenskommelsen lägger grunden

Dom om Schwarze Sulm visar vägen för 
svensk småskalig vattenkraft

Viktigt nationell på ett alternativt sätt  
– alla kan bidra

Fyra enkla åtgärder som löser dagens 
knutar i tillståndsprocessen

Ett modernt småskaligt 
 vattenkraftverk

Småskalig vattenkraft – naturharmonisk 
energi för framtiden med tradition
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All vattenkraft har påverkat omgivning, 
människors livsbetingelser och miljön 
både positivt och negativt. Sett över den 
långa tid de småskaliga vattenkraftverken 
funnits är det dock få som skulle hävda att 
den negativa påverkan är överskuggan-
de, tvärtom. Det är en grannlaga uppgift 
att väga samman olika önskningar och 
åtgärder så att det blir ett bra resultat ur 
sociala, klimat- och miljömässiga samt 
ekonomiska aspekter. Det gäller så väl för 
samhället i stort som de människor och 
näringsidkare som bor och verkar utmed 
vattendragen, och som är beroende av 
vattenverksamheterna. Här finns kultur-
värden (industri, fiske och rekreation), 
vattenförsörjning, fauna och flora samt 
trygg energiförsörjning att ta hänsyn till 
när prioriteringarna ska göras.  

Den blocköverskridande energi-
överenskommelsen lägger grunden
Den blocköverskridande energiöverens-
kommelsen lägger grunden för svensk 
energipolitik och produktionen av elek-
tricitet. I överenskommelsen poängteras 
vattenkraftens centrala roll för Sveriges 
förnybara elförsörjning och att en fortsatt 
hög produktion av vattenkraft är en 
viktig del i arbetet för att uppnå en ökad 
andel el från förnybara energikällor.

I överenskommelsen slås även fast att 
prövningssystemen för svensk vatten-
kraft ska utformas så att det inte blir 
onödigt administrativt och ekonomiskt 
betungande för den enskilde i förhållan-
de till den eftersträvade miljönyttan.

Vattenkraftens utbyggnad ska främst ske 
genom effekthöjning i befintliga verk 
med moderna miljötillstånd. 

Domen om Schwarze Sulm 
visar att vattenkraft – är ett 
allmänintresse
Energiöverenskommelsen påpekar ock-
så att Sverige ska leva upp till EU-rätten 
och dess krav på vattenverksamheter. 
Att ha moderna miljötillstånd förhin-
drar inte en utbyggnad av småskaliga 
vattenkraftverk. EU-kommissionen vill 
inte att Sverige stänger ner den små-
skaliga vattenkraften eller river mindre 
dammar för att uppnå god ekologisk 
status. Det visar också EU-domstolen 
som i maj 2016 beslutade att bygget 
av ett vattenkraftverk i Schwarze Sulm 
i Österrike var ett allmänintresse och 
därmed förenligt med EU-direktivet på 
vattenpolitikens område.

Den blocköverskridande 
energiöverenskommelsen och dom i 
EU visar vägen framåt 

”Reglerna för omprövning 
av vattenverksamheter som 
vattenkraftverk och dammar bör 
förenklas så långt det är möjligt 
med hänsyn till behov av att 
säkerställa en hållbar utveckling 
där våra vattenresurser inte kan 
betraktas som vilken resurs som 
helst.”

 
– Energiöverenskommelsen 2016 
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I Europa vill man använda potentialen i 
den småskaliga vattenkraften. Renewable 
Energy Sources Transforming Our Regi-
ons (RESTOR) Hydro är ett europeiskt 
projekt för att öka den förnybara energin 
från småskalig vattenkraft. Projektet 
identifierar och restaurerar lämpliga his-
toriska vattenkraftanläggningar, kvarnar, 
sågar och andra vattenkraftverk som för 
tillfället inte är i drift. 

Återstart av vattenkraftverk ger el för 
lokalt bruk samtidigt som det bidrar till 
ökad produktion av förnybar och inhemsk 
elektricitet och en förbättring av stabilite-
ten i elnätet. RESTOR Hydro identifierar 
de anläggningar som är mest lämpade för 
renovering och återstart. Identifikatio-
nen och upprustningen följer metodiska 
riktlinjer som bygger på hänsyn till miljö, 
ekonomi och samhällsvärderingar.

Inventering av möjliga anläggningar har 
genomförts i åtta utvalda länder varav 
Sverige är ett. Övriga länder är Belgien, 
Frankrike, Grekland, Italien, Litauen, 
Polen och Slovenien.

Småskalig vattenkraft i Sverige kan mer än 
fördubbla sitt bidrag till 100 % förnybart 
främst genom att effektivisera och öka 

kapaciteten i befintliga kraftverk men också 
genom att återstarta nedlagda anläggningar.  

Viktigt nationellt på ett 
alternativt sätt – alla kan bidra
I och med energiöverenskommelsen har 
nu den småskaliga vattenkraftens bidrag 
även på nationell nivå kommit i rampljuset. 
Det gäller särskilt som denna kraft främst 
finns i södra Sverige där behovet av el är 
stort (Svenska Kraftnät, prisområde 4) och 
där finns relativt få tillgängliga geografiska 
ytor för storskaliga förnybara alternativ. 
Det är också så att regeringen har beslutat 
att åtgärdsprogrammen för vattenkvalitet 
ska väga in dessa aspekter, dvs produktion, 
balans- och reglerförmåga.

I och med regeringens förtydligande 
beslut om konsekvensanalyser blir det 
lättare för den småskaliga vattenkraften 
att bidra till att klimatmålen nås utan att 
vattenkvalitet och andra värden även-
tyras. De åtgärder som behöver göras 
i framtiden och den modernisering av 
tillstånd som också behöver göras kan 
tack vare beslutet bidra till trygg energi-
försörjning, god vattenkvalitet, tillräck-
lig vattenförsörjning, rekreativ miljö, 
givande fiske samt levande bygder med 
industrier och jordbruk.

”Det ska vidare understrykas 
att byggnationen av ett sådant 
vattenkraftverk som det avses 
i det omtvistade projektet 
faktiskt kan omfattas av ett 
allmänintresse av större vikt.”

 
– EU-domstolen den 4 maj 2016

”Det ska bli enklare att vara 
en småskalig producent av el.”

 
– Energiöverenskommelsen 2016

Foto: Jan-Åke Jacobson

Hjoån, Mullsjön: Speciell konstruktion för att förse 
fiskvägen med vatten. Den klarar variationer i 
Mullsjöns vattennivåer på 80 cm.
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Träbena kvarn

Träbena kvarn som finns i övre delen av Ätran sydost om Åsarp mellan Falköping 
och Ulricehamn har använts för vattenverksamhet sedan mitten av 1500-talet och 
från början av 1900-talet har där producerats el. När anläggningen brann ned 1972 
upphörde verksamheten. 

Efter 33 år lagligförklarades dammen och i slutet på 2005 kunde vattenkraftverket 
starta. Arbetet skedde i samråd med länsstyrelsen. Det goda samarbetet och 
insikten om att de som äger den här typen av små vattenkraftverk är privatpersoner 
eller små bolag med synnerligen begränsad ekonomi bidrog till att kostnaderna 
för utredning och rättsliga prövningar uppgick till mindre än 100 000 kronor. Ett 
föredöme för andra länstyrelser och myndigheter runt om i landet.

Situationen för den småskaliga vatten-
kraften är trängande. Detta har reger-
ingen uppmärksammats på genom såväl 
tillkännagivanden som motioner och in-
terpellationer i riksdagen samt inte minst 
i den energipolitiska överenskommelsen. 
Nu krävs det att länsstyrelserna avvaktar 
med förelägganden. Det behövs ett and-
rum för att energiöverenskommelsen ska 
kunna verka, att Havs- och vattenmyndig-
hetens prioritering med bästa teknik ska 
preciseras, och att branschens finansie-
ringsmodell ska kunna implementeras.
Andrummet ska vara tillräckligt långt 
för att kunna skapa det hållbara regel-
verk som de många intressenterna både 
förväntar sig och vill ha. Men detta nya 
regelverk måste bygga på enkla åtgärder 
som löser upp knutarna till dess att ett 
långsiktigt regelverk med tillståndspro-
cesser för vattenverksamheter kan vara på 
plats och som är flexibelt och anpassat till 
varje enskild småskalig verksamhet.

Dessa fyra punkter är redan uppmärk-
sammade av regering och riksdag, men 
de är inte hanterade. Landshövdingen i 
Värmland skriver i ett brev till regering-
en, daterat den 18 maj 2016 att:

”Tillståndsprocessen innebär stora 
kostnader för verksamhetsutövaren, dels 
för en nödvändig miljökonsekvensbe-
skrivning och dels för själva domstols-
processen med bland annat kostnader 
för deltagande myndigheter. Dessa kost-
nader är många gånger, med hänsyn 
till verksamheternas småskalighet och 
elprisets nuvarande nivå, mycket svåra 
att bära för den enskilde. Det är därför, 
enligt min mening, befogat att se över 
kraven och processen för att få till stånd 
moderna tillstånd med miljövillkor 
för en befintlig verksamhet med svag 
ekonomisk bärkraft, såväl ur samhällets 
synpunkt som för den enskilde verksam-
hetsutövaren.”

Fyra enkla åtgärder som löser 
dagens knutar i tillståndsprocessen
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Hjoån: Fiskens väg ansluter till huvudfåran.

Hjoån

Hjoån rinner i ett område av riksintresse för 
naturvården. Ån utgör ett mycket viktigt lek- och 
uppväxtområde för bland annat Vätterns öring. 

Ett projekt finansierat av bland annat Svenska 
Naturskyddsföreningens miljöfond har 
möjliggjort samexistens mellan småskalig 
vattenkraft och ökad biologisk mångfald 
i vattendragen. Genom projektet kan 
Vätternöringen nu för egen kraft vandra genom 
hela Hjoån, upp i de tillrinnande bäckarna där 
öringen för hundratals år sedan hade många av 
sina viktigaste lekplatser. 

Sedan projektet initierades har det blivit 
en ökad fiskproduktion och ökad biologisk 
mångfald samtidigt som den småskaliga 
vattenkraften kunnat drivas vidare. 

Våra fyra enkla åtgärder löser upp de välkända och erkända knutarna i 
tillståndsprocessen

I ansvariga myndigheters 
konsekvensanalyser ska alla 

slags konsekvenser tydligt redovisas, 
inte minst vattenkraftens bidrag till 
energitillförsel, effekttillgång och 
nätstabilitet, och verksamhetsutövarens 
situation enligt regeringens beslut om 
prövning av vattenmyndigheternas 
förslag till åtgärdsprogram 2015-2021.

Alla vattendrag med vatten-
verksamheter klassas som så 

kallade kraftigt modifierade vatten 
(KMV), en klassning som kan ge-
nomföras med existerande processer.

Använd och främja de goda ex-
emplen av samarbete som redan 

finns, till exempel Hjoån och Träbena 
kvarn. Detta i syfte att finna en avväg-
ning mellan olika samhällsintressen 
och belysa vilka konkreta nyttor som 
ett genomförande av åtgärdsprogram-
men förväntas leda till samt ge bran-
schens finansieringsmodell utrymme 
att förverkligas. (Se regeringens beslut 
om prövning av vattenmyndigheternas 
förslag till åtgärdsprogram 2015-2021.)

Ett tillägg till 5 § i Lag om in-
förande av miljöbalken införs 

så att s k äldre rättigheter återfår den 
rättskraft de alltid haft.

1.

2.

3.

4.

Foto: Jan-Åke Jacobson
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Småskalig vattenkraft har mött ett förnyat 
politiskt intresse det senaste året. Det 
finns flera förklaringar men en av dem är 
att länsstyrelserna har bråttom att införa 
EUs vattendirektiv (kvalitén i dricksvat-
ten) innan Sverige drabbas av böter för 
försummelse. Nu är detta inte ett pro-
blem eftersom energiöverenskommelsen, 
regeringsbeslutet om konsekvensanalyser 
och vattendirektivet innehåller verktyg för 
att kunna hantera Sveriges verklighet med 
närmare 1 900 små vattenkraftverk som 
ägs och drivs av mindre företag, kommu-
ner och enskilda personer.

Det är inte bara den samlade elproduktio-
nen som är intressant (4,3 TWh som kan 

bli 10 TWh efter effektivisering och ut-
byggnad) utan lika mycket den momentana 
kapaciteten att leverera el (effekttillgång) 
som är det viktiga. Här kan den småskaliga 
vattenkraften redan idag stå för 10 procent 
av toppanvändningen (med effektivisering 
och utbyggnad 17 procent) i södra Sverige.

Ett modernt småskaligt 
vattenkraftverk

Kolbäcksån, Västerkvarn: Ombyggnad av Mälarenergis kraftverk byggt 1915. Ett kraftverk med 2,1 MW och 
8 GWh elproduktion. Småskaliga kraftverk har effekt från några kW till 10 MW. Ny fisktrappa i 17 steg för 
uppvandrande fisk och en ny avledare med speciella hindrande grindar framför turbinerna för nedvandrande fisk 
samt 20 procent ökad elproduktion. Vid Västerkvarn finns öring, asp, småål, löja, mört, braxen m fl arter. 

Mindre än
10 MW

Större än
10 MW Totalt

Antal 1869 206 2075

Produktion, 
normalt år 4,3 60,7 65,0

Andel i 
procent 7 93 100

Foto: Johan Lind, M
älarenergi
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Ett ytterligare positivt bidrag är att den 
småskaliga vattenkraften stabiliserar 
kvaliteten i den el som levereras. Balans-
förmågan gör att frekvensen och spän-
ningen (50 Hertz och 400/230 Volt) kan 
hållas stabil vilket är mycket viktigt för 
alla industriella verksamheter men också 
för all utrustning som har stöd av IT och 
telekommunikation.

Men det är också så att ett modernt små-
skaligt kraftverk kan hantera åtgärder för 
flora och fauna om utgångspunkten inte 
är att allt ska återställas till ett ursprung-
ligt läge, dvs så som vattendraget såg ut 
innan utvinningen av energi påbörjades 
(många gånger så långt tillbaka som 
under medeltiden). Idag finns åtskilliga 
exempel på att olika intressen så som 

fritid och fiske kan vägas samman med 
en fortsatt miljö- och klimatvänlig elpro-
duktion som vattenkraften är.

En byggnation så att fiskar kan vandra 
både uppströms och nerströms är inte på 
något sätt omöjligt, men det kräver att 
varje enskilt vattenkraftverk med sina 
speciella omständigheter och lokala mil-
jö får sin egen unika lösning utifrån hur 
det ser ut idag, inte hur det idealt såg ut 
när vattendraget var orört av människan. 
Här kan således inte generella åtgärds-
program vara ansvariga myndigheters 
utgångspunkt. Det måste vara det enskil-
da verket som är utgångspunkten. Det är 
inte heller bråttom eftersom regeringen 
beslutat att tidigare åtgärdsprogram gäl-
ler tills vidare.

Västerkvarn: Ombyggnadsarbetet tog ett år och miljöanpassningen stod för cirka 10 procent av kostnaden. 
Uppskattad minskad total kostnad med 20-30 procent tack vare god samordning. Detta är exempel på en lyckad 
ombyggnad i ett lite större småskaligt kraftverk. Varje småskaligt kraftverk har sina unika miljömässiga och 
ekonomiska förutsättningar.
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Svensk Vattenkraftförening främjar utvecklingen av småskalig vattenkraft och 
verkar för sunda förutsättningar för denna. Vi vill både förvalta den tradition som 
finns med småskalig elproduktion och utveckla densamma för att kunna bidra till 
minskade koldioxidutsläpp. Vi vill ha moderna hållbara villkor för verksamheter-
na för att kunna bidra på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. 
Den här skriften, skriven i november 2016, beskriver de fyra enkla åtgärder som 
behövs för att detta ska kunna uppnås vid denna tidpunkt.

• Produktion av vattenkraft, balanskraft och effektbidrag tas med i 
konsekvensanalysen i enlighet med regeringsbeslut.

• En klassning av alla nuvarande vattenverksamheter som så kallade kraftigt 
modifierade vatten (KMV).

• Kända goda exempel av samarbete mellan alla intressenter ska tjäna som 
vägledning för att avväga mellan olika samhällsintressen och genomförandet 
av branschens finansieringsmodell.

• Ett tillägg införs i 5 § i Lag om införande av miljöbalken så att äldre 
rättigheter erkänns.

Sammantaget: Länsstyrelserna måste avvakta med förelägganden för att ge 
andrum och därmed möjlighet att genomföra dessa åtgärder.

Svensk Vattenkraftförening  
Telefon: 0346-200 01 
E-post: info@svenskvattenkraft.se 
Webb: http://svenskvattenkraft.se/ 
 
Kvarnvägen 2 
311 64 VESSIGEBRO

Småskalig vattenkraft  
– naturharmonisk energi med 

tradition för framtiden 


