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Remissvar på samrådsdokumentet Arbetsprogram med tidtabell och 
Översikt över väsentliga frågor 

Svensk Vattenkraftförening (SVAF) är en organisation för den småskaliga vattenkraften under 
10 MW. Här återfinns 1900 kraftverk, som tillsammans producerar knappt 5 TWh, tillför 1000 
MW effekt, har stor potential att ytterligare öka bidraget till nätstabiliteten och kan öka säkerhe-
ten i elförsörjningen genom ö-drift. De flesta av kraftverken ligger i södra Sverige, där både 
produktions- och överföringskapacitet är begränsade. Större delen av produktionen sker under 
höglastperioden november – april. De minskar klimatutsläppen med 7 %, motverkar extremflö-
den, är viktiga för vattenförsörjningen, skapar förutsättningar för bad, båtfart, fiske och annan 
rekreation, vidmakthåller månghundraåriga landskapsbilder och kulturmiljöer. SVAF har fem 
regionala föreningar och fler planeras. 

Sammanfattning 

Dokumentet avspeglar den allt extremare linje Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och vatten-
myndigheterna (VM) slagit in på och den ensidiga inriktningen på vattenmiljön bryter flagrant 
mot EU:s ramvattendirektiv (RDV), som i artikel 4.3 räknar upp en lång rad samhällsintressen 
som ska beaktas, ett av dem är kraftproduktion. 

Till yttermera visso har det mycket litet stöd i EU-rättens RDV och CIS-dokument (Common 
Implementation Strategy). Desto tyngre lutar man sig mot föreskrifter och vägledningar från 
HaV, som tagits fram av aktivistiska handläggare. 

Energiöverenskommelsen 2016-06-10 och den politiska uppgörelsen bakom propositionen Vat-
tenmiljö och vattenkraft 2018-04-12 gör samrådsdokumentet fullständigt obsolet. Ska VM ha 
något existensberättigande gäller det att omgående 

• klassificera om alla vattenförekomster med vattenkraft (och andra vattenverksamheter) som 
Kraftigt Modifierade Vatten (KMV). Alla vattenförekomster med vattenkraftproduktion ska 



 
 

2 
 

förklaras som KMV, om åtgärder för att nå god status har betydande negativ påverkan på den 
enskilda verksamheten (Vattenförvaltningsförordningen, VFF, 4:3); 

• i samråd med verksamhetsutövarna utifrån RDV och CIS-dokument ta fram ett förslag till 
tillämpning av God Ekologisk Potential och God Ekologisk Status; 

• i samråd med verksamhetsutövarna utifrån RDV och CIS-dokument revidera de nu gällande 
förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen så att dessa anpassas till de nya politiska riktlin-
jerna för att sedan anhålla om att regeringen fastställer de nya versionerna; 

• lägga det första samrådet vad gäller vattenkraften på hyllan eftersom det dels uppenbart bryter 
mot EU-rätten och dels är fullständigt överspelat av den politiska uppgörelsen och regeringens 
proposition Vattenmiljö och vattenkraft; 

• skjuta på den planerade andra samrådsomgången och låta den bli en genomgång vattendrag för 
vattendrag av hur vattenmiljön kan förbättras när alla vattenförekomster med vattenverksamhet 
har KMV-klassats. 
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