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Synpunkter på Vattenmyndigheternas samrådsunderlag 
avseende Åtgärdsplan, Förvaltningsplan och 
Samhällsekonomisk analys 
 Svensk Vattenkraftförening, SVAF, har beretts möjlighet att inkomma med 
synpunkter på rubricerade handlingar. Vi kommer i allt väsentligt att begränsa våra 
kommentarer till de delar som berör sådan vattenverksamhet som ligger till grund 
för elproduktion från vattenkraft och där främst småskalig vattenkraft. Då de fem 
vattenmyndigheterna i mycket presenterar samma underlag med undantag för de 
faktiska förhållandena avseende sjöar, älvsträckor och vattenverksamheter och – i 
någon mån, prioriteringar i det egna området, gäller detsamma SVAF:s yttranden.  
SVAF ansluter till Svensk Energis synpunkter och till LRF:s synpunkter gällande 
(småskalig) vattenkraft, men har ytterligare invändningar och lämnar därför 
följande synpunkter som är av stor betydelse för våra medlemmar 
 
 

Sammanfattning: 
Svaren på vattenmyndighetens frågor om det framgår vem, vad, hur, när, vilka, som 
berörs av myndigheternas styrmedel och de fysiska åtgärder som det gäller är: 

• Tolkning och implementering av Ramdirektivet för vatten, RDV. blev fel från 
början: Gör Rätt – Gör om. 

• Utpekande av Kraftigt Modifierade vattenförekomster och undantag har i allt 
väsentligt inte genomförts i Sverige. 

• Det saknas helhetssyn, såväl ekologiskt, samhällsekonomiskt, juridiskt och 
sett till natur- och kulturmiljö. 
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• Det framgår inte om mänsklig påverkan på vattendrag alls ska anses som 
tillåten eller om tanken är att återgå till någon form av ursprungligt tillstånd. 
Frågan är vilket detta tillstånd är; i.e. var ”år noll” står att finna. 

• Det framgår inte om och i så fall varför en allmännyttig och noga 
kontrollerad påverkan i form av elproduktion, ska åläggas högra krav på 
åtgärder än andra typer av vattenverksamhet som exempelvis särintressen 
som bevattning av golfbana.  

• Kravet från ”EU” är att alla vatten i Unionen ska nå ”god ekologisk status” 
eller ”god ekologisk potential”. Då det sämsta mätvärdet styr klassningen är 
detta mycket svårt, inte minst då ständigt nya ämnen/partiklar visar sig både 
vara skadliga för vattenlevande organismer och svåra att eliminera i 
reningsverk. 

• För den småskaliga vattenkraftens del är kraven på åtgärder redan kända 
eftersom många länsstyrelser arbetar med förelägganden, förbud och tvingar 
fram, för tillståndsökanden/ vattenverksamhetsutövaren mycket kostsamma 
tillståndsprocesser för befintliga anläggningar som hittills setts som lagliga 
och via anmälningsmodellen kunnat utvecklas och förändras. Detta är 
kontraproduktivt: pengar läggs på processkostnader – inte minst i form av 
ersättning till kammarkollegiet och andra myndigheter och även till andra 
sakägare vars fastigheter redan fått ersättning i tidigare förfaranden – 
istället för på motiverade och visat verkningsfulla åtgärder i vattendragen. 

• Denna myndighetshantering har inneburit att många av – för att inte säga alla 
- våra medlemmar helt tappat förtroendet för myndigheter och domstolar 
som framstår styrda av medarbetare med ett enda miljömål i fokus.  

Synpunkter 
Gällande framförallt felaktigheterna vid implementering framstår det som om en 
eventuell förbättring kan komma av att HaV i samverkan med Energimyndigheten, 
Svenska Kraftnät, Riksantikvarieämbetet/länsantikvarierna och kraftverksbranschen 
ska ta fram en prioriteringsmodell för identifiering av anläggningar och 
verkningsfulla åtgärder, något som vi från SVAF:s sida efterlyst länge. Frågan är om 
detta sker alltför sent. 

Det pågår också ett arbete för att ta fram riktlinjer för fastställande av Kraftigt 
Modifierade Vattenförekomster, KMV. Dock dras en gräns, som det framstår, vid 
vattenkraftverk på 1,5 MW, vilket automatiskt innebär att alla verkligt småskaliga 
vattenkraftverk, oavsett hur historiska och betydelsefulla för natur- och kulturmiljö 
tvingas in i modellen God Ekologisk status, d.v.s. återställande till någon form av 
naturliga förutsättningar från en inte fastställd tidpunkt. 

De möjligheter som Ramdirektivet för vatten genom Guidance Document No 4;  
Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies och 
Guidance No 20 on Exemptions to the Environmental Objectives, (Identifiering och 
utpekande av kraftigt modifierade och artificiellt vattenförekomster samt Undantag 
från miljömålsättningar), har inte utnyttjats i Sverige. 
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Svensk Vattenkraftförenings inställning till förslagen i Vattenverksamhets-
utredningens betänkanden framgår av våra remissvar: Viktigast i aktuellt 
sammanhang är: 

• En förenklad tillståndsprocess för befintliga småskaliga anläggningar är ett 
måste. 

 

SVAF vill också framhålla följande: 

Vattenmyndigheternas påståenden att vattenkraftverk är det största problemet sett 
till konnektivitet framstår inte speciellt trovärdigt då de flesta dammar inte är 
kraftverksdammar. 

Det framstår som om tillsynsmyndigheterna har svårt att hantera och kontrollera 
ex. vattenuttag för bevattning och/eller artificiella dammar. Dessa vattenuttag 
påverkar vattenföringen i vissa vattendrag mycket, i synnerhet när det är torrt och 
naturligt låg vattenförening. Problemen drabbar vattenkraftverken i dessa 
vattendrag, men ofta väljer myndigheterna att lägga skulden på samma kraftverk i 
stället för att utöva tillsyn över de som skapar problemen. 

Vad gäller reglerkraften (genomgående storskalig) bör betonas att de miljöproblem 
som uppkommer av de behov av ökad korttidsreglering som krävs p.g.a.. mer 
intermittent kraft – vind och sol – måste anses uppkomna just på grund av vind- 
eller sol-el och inte belasta vattenkraften.  

I krav på faunapassager prioriteras genomgående modeller som medger att även 
svagsimmande fiskar tar sig fram; trots att inga kvarnar, sågar, hammare etc. 
någonsin byggdes där det inte fanns ett vattenfall, d.v.s. ett naturligt 
vandringshinder. 

Sverige har valt att kräva ”bästa möjliga teknik” istället för normalkravet ”bästa 
tillgängliga teknik”. Detta orsakar problem och kostnader i sig. Då myndigheterna 
valt att via utredningar med utgångspunkt enbart ur ekologisk anse sig kunna peka 
ut nämnda teknik, framstår styrningen som inflexibel och ensidig. 

I kraven på utrivning av dammar eller naturlika omlöp enligt ovan framstår det som 
om myndigheterna sällan eller aldrig tar hänsyn till vare sig naturliga 
vandringshinder, kulturmiljöer, risk för invasiva arters ytterligare spridning, 
orimliga kostnader eller spridning av stora mängder skadligt sediment från 
befintliga dammar. 
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Bakgrund: 
Vattenkraft är viktig som ett bidrag till klimatfrågans lösning. Småskalig vattenkraft 
är viktig ur många aspekter; 
,  

• som ekonomisk förutsättning för att bevara kulturhistoriska miljöer,  
• som bas för många av våra äldsta, i bruk varande, industrihistoriska 

verksamheter,  
• som balanskraft lokalt, inte minst i södra delarna av Sverige (med balanskraft 

i detta sammanhang menas den timvisa produktionen som köpare av 
småskalig kraft använder i sina balansprognoser), 

• som lokala småföretag, 
• för sysselsättning på landsbygden, 
• som det mest effektiva sättet att generera förnybar utsläppsfri elektricitet 
• som en del för uppfyllande av klimatmålet 

 
Redan nu tvingas många ägare till vattenkraftverk som funnits i flera hundra år att 
söka nya tillstånd. Detta gäller både de som bygger sin verksamhet på hävd, på 
privilegiebrev eller på vattendom enligt 1918 år lag (som gällde till 1983). Detta är 
enligt vår uppfattning inte förenligt med egendomsskydd och gällande lagstiftning. 
SVAF förespråkar omprövning, inte nyprövning. 
 
Nyprövning innebär genomgående en mycket omfattande prövning av anläggningen, 
där det exempelvis i miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisas vattendraget och 
miljön där omkring i en situation som att befintlig anläggning inte finns.  
 
Detta är en orimlighet med dammanläggningar som kan en månghundraårig 
historia. Det kan bli mycket dyrt - och är det oftast. Vi anser att pengar bör läggas 
på motiverade miljöåtgärder på de platser de ger mest nytta och inte på processer.  
 
Att verksamhetsutövare tvingas lägga stora pengar på omfattande rättsprocesser för 
befintliga anläggningar som hittills ansetts lagliga, uppfattas redan i dag av våra 
medlemmar genomgående som ett försök från myndigheter och vissa s.k. 
miljöorganisationer med talerätt att ruinera verksamhetsutövarna. 
 
 De föreliggande förslagen från vattenverksamhetsutredningen och den något 
diffusa skrivningen i HaV:s och Energimyndighetens gemensamma nationella 
strategi som kan innebära att 1 000 småskaliga vattenkraftverk kommer att rivas ut, 
förstärker den bilden. 
 
Metoden att tvinga fram nyprövningar (laglighetsprövning och miljötillstånd) av 
anläggningar som under mycket lång tid ansetts lagliga innebär också att alla 
kostnader läggs över på ägaren/verksamhetsutövaren oavsett om den process som 
tvingas fram i slutledet leder fram till nytt tillstånd eller utrivning. Detta stämmer 
illa med egendomsskydd och det som hittills varit den svenska rättsstaten. 
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Detta har inneburit att många av – för att inte säga alla - våra medlemmar helt 
tappat förtroendet för myndigheter och domstolar. SVAF:s syn är att rättssäkerhet 
och legitimitet i den statliga styrningen inte längre kan anses vara gällande för 
(småskalig) vattenkraft. 
 
Grunden till våra medlemmars och andra vattenkraftsägares problem ligger, enligt 
SVAF:s åsikt, i den misslyckade form av governance som tillämpats gällande 
ramdirektivet för vatten vilket lett till både felaktig(a) tolkning(ar) och felaktig 
implementering. 
 
Det bör uppmärksammas att såväl Eurelectrics som ESHA:s representanter i 
slutprotokollet reserverade sig mot den slutliga utformningen av CIS Guidance 
Document NO 31 Ecological Flows som ansågs alltför ensidigt inriktat på ett enda 
miljöproblem och en typ av åtgärder.  
 
 

Vi vill i sammanhanget påminna om SVAF:s miljöpolicy: 

 
Svensk Vattenkraftförening har som rikstäckande förening för medlemmar som bedriver verksamhet 
med småskalig vattenkraft ett ansvar att tydliggöra och informera sina medlemmar om vikten av att 
hålla en hög kvalitetsnivå på sina anläggningar och lyfta fram ett ansvarsfullt kunnande om den 
miljövänliga energiomvandling som bedrivs genom denna förnybara energikälla. 
 
Policyn för Svensk Vattenkraftförening är därför starkt knuten till det ansvar som var och en av våra 
verksamhetsutövare har att följa enligt de regler och lagar som gäller för verksamheten och som 
utfärdats i enlighet med de tillstånd och olika domar som ligger till grund för verksamheten. 
 
Verksamhetsutövaren ska besitta sådan kunskap att verksamheten inte på något sätt strider mot 
miljöbalken eller villkoren i lämnade tillstånd oberoende om dessa är baserade på Urminnes hävd, 
Hävd, Häradsdom eller Vattendom . 
 
Grundläggande är att dessa tillstånd för verksamheten ska följas och bevakas genom det kontroll‐ 
och tillsynsansvar som finns föreskrivet för verksamhetsutövaren, som att: 

• Egenkontroll av dammar ska kontinuerligt utföras 
• Dammkontroll ska utföras av Svenska Kraftnät rekommenderad besiktningsman 
• Loggbok ska föras över verksamheten eller DTU manual skall upprättas (DTU = Drift, 

Tillståndskontroll och Underhåll) 
• Pegel eller motsvarande teknik ska finnas med dämnings‐ och sänkningsgräns utmärkt 
• Fisktrappor och omlöp ska underhållas och skötas enligt givet tillstånd. 

 
Vår policy bygger på att verksamhetsutövaren: 

• Tar ansvar för oljor och övriga kemikalier och använder miljövänliga alternativ där så är 
möjligt 

• Håller byggnad, maskinhall, elektriska anläggningar i gott skick och i god ordning. 
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• Håller de närliggande miljöerna och omgivningarna runt kraftverken i sådan ordning att man 
föregår med gott exempel och med stolthet kan vinna omgivningens förtroende för den 
verksamhet som bedrivs. 

• Samverkar med andra intressegrupper runt vattendraget och uppmuntrar till eget ansvar och 
tar initiativ till miljöförbättrande åtgärder runt kraftverken som till exempel att underlätta 
ålvandring och fiskvandring. 
 

Svensk Vattenkraftförening värnar också de kulturhistoriska miljöer många av våra medlemmars 
kraftverk befinner sig i. Vår policy är därför att medlemmarna så långt det är möjligt bevarar och 
vårdar dessa kulturhistoriska platser och byggnader. 
 
Ledstjärnan för Svensk Vattenkraftförening är att såväl den lokala som den globala miljön ska värnas 
genom den verksamhet medlemmarna bedriver. 
 
Idag beviljar EU och svenska staten frikostiga bidrag för återställande av 
våtmarksområden mm för att åtgärda den miljöproblematik som markavvattningen 
numera anses ha skapat. En kontrast är då att statens linje i 
vattenkraftsammanhang är att verksamhetsutövaren ska bekosta alla miljöåtgärder 
(eller återställning om kraftverket rivs ut). Motivet är vanligen att det är en pågående 
näringsverksamhet. Skillnaden mot pågående jordbruksverksamhet i 
våtmarksprojekt mm är dock obefintlig. 
 
Svensk Vattenkraftförening vill också tillägga att Länsstyrelsen i Västra Götaland 
som hittills förelagt 35 verksamhetsutövare att söka nya tillstånd verkar ha insett 
de omfattande problem som man skapat då myndigheten i sitt remissvar till ”I Vått 
och Torrt” skriver: ”En tillståndsprövning enligt nuvarande regler kan vara 
betungande för många verksamhetsutövare och Länsstyrelsen bedömer, utifrån 
erfarenheter från tillsynen, att enklare prövningsregler bör övervägas för vissa 
vattenverksamheter.”  
 

 

Kommentarer  
För den småskaliga vattenkraftens del är detta redan känt eftersom många 
länsstyrelser redan arbetar med förelägganden, förbud och tvingar fram, för 
tillståndsökanden/ vattenverksamhetsutövaren mycket kostsamma 
tillståndsprocesser. 
 
Vår bedömning är att framtvingade tillståndsprocesser för befintliga anläggningar 
som hittills setts som lagliga och via anmälningsmodellen kunnat utveckla och 
förändras är kontraproduktiva: pengar läggs på processkostnader – inte minst i 
form av ersättning till kammarkollegiet och andra myndigheter och även till andra 
sakägare vars fastigheter redan fått ersättning i tidigare förfaranden – istället för på 
motiverade och bevisat verkningsfulla åtgärder i vattendragen. 
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Denna myndighetshantering har inneburit att många av – för att inte säga alla - våra 
medlemmar helt tappat förtroendet för myndigheter och domstolar. Något som 
givetvis har en kraftigt negativ inverkan på medlemmarnas vilja att själva eller via 
SVAF konstruktivt delta i samråd och dialoger.  

När det i skriftväxlingar inför huvudförhandling och under huvudförhandling 
framstår som om myndigheter vill tillfoga sökanden största möjliga ekonomiska 
och verksamhetsmässiga skada raseras all tilltro och det är mycket, mycket svårt att 
bygga upp sådan igen. 

En eventuell förbättring kan vara att HaV i samverkan med Energimyndigheten, 
Svenska Kraftnät, Riksantikvarieämbetet/länsantikvarierna och kraftverksbranschen 
ska ta fram en prioriteringsmodell för identifiering av anläggningar och 
verkningsfulla åtgärder, något som vi från SVAF:s sida efterlyst länge. 

Ang. Vattenverksamhetsutredningen 
Svensk Vattenkraftförenings inställning till förslagen i Vattenverksamhets-
utredningens betänkanden framgår av våra remissvar: Viktigast i aktuellt 
sammanhang är: 

• Nyprövning över 98 procent av alla vattenkraftverk etc. skulle allvarligt hota 
elförsörjningen. 

• En förenklad tillståndsprocess för befintliga småskaliga anläggningar är ett 
måste. 

SVAF vill också framhålla följande: 

Vattenmyndigheternas påståenden att vattenkraftverk är det största problemet sett 
till konnektivitet framstår inte speciellt trovärdigt då de flesta dammar inte är 
kraftverksdammar. 

Vad gäller reglerkraften (genomgående storskalig) bör betonas att de miljöproblem 
som uppkommer av de behov av ökad korttidsreglering som krävs p.g.a.. mer 
intermittent kraft – vind och sol – måste anses uppkomna just på grund av vind- 
eller sol-el och inte belasta vattenkraften.  

I krav på faunapassager prioriteras genomgående modeller som medger att även 
svagsimmande fiskar tar sig fram; trots att inga kvarnar, sågar, hammare etc. 
någonsin byggdes där det inte fanns ett vattenfall, d.v.s. ett naturligt 
vandringshinder. 

I kraven på utrivning av dammar eller naturlika omlöp enligt ovan framstår det som 
om myndigheterna sällan eller aldrig tar hänsyn till vare sig naturliga 
vandringshinder, kulturmiljöer, risk för invasiva arters ytterligare spridning, 
orimliga kostnader eller spridning av stora mängder skadligt sediment från 
befintliga dammar. 
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Slutsatser 
Svensk Vattenkraftförening anser att Vattenmyndigheten måste arbeta för en bättre 
helhetssyn och kommunikation. Vi instämmer till fullo i LRF:s synpunkt: att det 
svenska systemet för tolkning och implementering av RVD utgör som ett hinder för 
ett rättvist, rimligt och effektivt uppnående av vattendirektivets målsättningar.  
SVAF anser också likt LRF att det finns en rad grundläggande systemfel som 
behöver åtgärdas och vattenmyndigheternas förslag tydliggör bristerna.  

SVAF har kritiserat bristerna i systemen i många olika sammanhang, ex. i yttrande 
över miljömålsberedningen och miljömyndighetsutredningen. 

SVAF instämmer med LRF i att en utredning bör tillsättas för att göra en 
förutsättningslös utvärdering av hela genomförandet av Ramdirektivet för vatten i 
Sverige 

SVAF vill också påminna om att nuvarande arbetsätt kraftigt skadar våra 
medlemmar vilja till samarbete. Då det är svårt att hålla isär Vattenmyndigheten och 
länsstyrelse – inte minst eftersom många medarbetare är desamma – vill SVAF peka 
på att den nuvarande metoden, (som den framstår) att i åtgärdsprogram göra 
nedslag mot de verksamheter som är enklast att ”komma åt” och som kan tvingas 
betala för såväl rättsprocesser som åtgärder, definitivt inte bidrar till att skapa 
förtroende och samarbetsvilja.  

 

 

Gunvor Axelsson, ordförande 
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