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Vad sker i och med 

ändringarna i lagen i 

Södermanland
NAP

• Anmälan löpande tom 1 juli 

2019 (1 oktober)

• Prövningsgrupperna 

fastställs och info. till 

verksamheter

• Samordningsträffar i 

prövningsgrupperna 

• Tillsyns runda på alla 

dämmen 2019-2023 

Övrig dämmen

• Samordningsträffar i 

prövningsgrupperna (ska ta 

hänsyn till mellanliggande 

dämmen). 

• Tillsynsrunda på alla 

dämmen 2019-2023 

• Mål att alla dammar och 

dämmen är lagliga enliga 

MB…
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Vilka får anmäla sig till den nationella 

planen

De vattenverksamheter som får ingå i den nationella 

planen, vilket är frivilligt, är:

• De som i dag har elproduktion.

• De regleringsdammar eller motsvarande anläggningar 

som tillkom i syfte att reglera för elproduktion (avser 

alltså både reglering för pågående elproduktion samt 

nedlagda vattenkraftverk). Även dammar som 

används som årsregleringsmagasin för produktion av 

vattenkraftsel omfattas.

• De som byggdes för att producera vattenkraftsel men 

som nu är nedlagda.
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Karttjänsten i instruktionerna
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Länsstyrelsens 

webbGIS, 

https://ext-

geoportal.lansst

yrelsen.se/stan

dard/?appid=7b

933d2ea9084c4

dab4bfe38dd87f

7ec

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7b933d2ea9084c4dab4bfe38dd87f7ec


Steg 1 av 5: Huvudanläggningen och 

dess egenskaper

• Huvudanläggningens namn

• Geografiska koordinater för verksamheten 

(SWEREF_TM (3006))

• Finns elproduktion? • JA om vattenverksamheten har pågående 

elproduktion • NEJ om vattenverksamheten är nedlagd.

• Var anläggningen avsedd för elproduktion vid 

anläggningstillfället?

• Uppgifter om kraftverkets egenskaper

• Installerad effekt (MW)

• Årsproduktion (MWh)
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Steg 2 av 5: Tillhörande anläggningar

• Finns tillhörande anläggningar som är direkt 

eller tekniskt sammankopplade med 

huvudanläggningen?

• Tillhörande anläggningar
• Anläggning: 1

• Anläggnings namn

• Anläggningens funktion

• Geografiska koordinater för tillhörande 

anläggningar
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Steg 3 av 5: Ange länsstyrelse samt 

uppgifter om sökande

• Ange Länsstyrelse

• Ange verksamhetsutövare

• Görs anmälan av ombud till sökande?

▪ Ange typ av ombud

▪ Kontaktperson ombud
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Steg 4 av 5: Dokument som bifogas 

anmälan

• Ett dokument (1-2 sidor) som visar att 

anläggningen producerar el eller uppfördes i 

syfte att producera elkraft ska bifogas. 

• Om det finns separata tillstånd för tillhörande 

anläggningar bör även en kopia för dessa 

bifogas.

• Om det inte finns en vattendom eller 

motsvarande tillstånd, ska en kort beskrivning 

av vattenverksamheten bifogas (1-2 sidor). 
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Steg 5 av 5: Granska

• 1. Läs igenom och granska

• 2. Bekräfta att du har granskat

• 3. Skicka in
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Handläggning 

• Sker löpande

• Kompletteringar 

• Beslut
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Mer information

• Havs- och vattenmyndighetens hemsida 
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--

fakta/samverkansomraden/program-vattenmiljo-och-vattenkraft/nationell-

plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html

• Regeringens hemsida https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/proposition/2018/04/prop.-201718243/

• Länsstyrelsens hemsida 
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-

natur/vatten/vattenverksamhet/dammar-och-vattenkraftverk/nationell-

plan-for-miljoprovning-av-vattenkraftverk.html
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