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• svarar för 40-50 % av Sveriges 

årliga elproduktion

• förnybar och har därmed en 

stor betydelse ur ett 

klimatperspektiv

• nyckelroll i det svenska 

elsystemet,  viktig för att 

upprätthålla balansen i 

elsystemet 

Vattenkraften viktig för det svenska 

elsystemet 



3

• vattenkraftens påverkan på 

vattendrag, växter, djur är 

stor 

• fragmentering 

• förändrar det naturliga flödet 

i vattendrag 

• fysiska vandringshinder en 

av de största hindren för att 

nå  EU:s ramdirektiv för 

vatten (god ekologisk status) 

Vattenkraftens påverkan på ekosystem 



Varför behövdes den förra 

lagstiftningen revideras? 
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• Av 9000 dammar endast 2000 

tillstånd enligt miljöbalken

• EU Kommissionen kritisk till hur 

Vattendirektivet införlivats i 

svensk lagstiftning. Projekt tillåtas 

även fast de kan äventyra MKN 

• Prejudicerade EU domar: 

Verksamhet inte tillåtas om försämra 

miljökvalitetsnorm (Weserdomen) 

• Otydlighet gamla rättigheters 

laglighet 

• Omprövning krånglig 



Energiöverenskommelsen
Ramöverenskommelse s, m, mp, c och kd Proposition juni 2018 
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• Moderna miljökrav på svensk 

vattenkraft

• Omprövning av vattenkraftverk och 

dammar bör förenklas så långt det är 

möjligt 

• Vattenkraftens utbyggnad ska ske 

genom effekthöjning i befintliga verk 

med moderna miljötillstånd 

• Nationalälvarna ska fortsatt skyddas 

från utbyggnad

• Vattenkraftsbranschen finansierar 

kostnader för omprövning och åtgärder 

genom en fondlösning



De huvudsaklig förändringarna 

sen januari 2019 
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1.Moderna miljövillkor 

2.Nationella plan för omprövning 

3.MKN får inte äventyras

4.Äldre tillstånd lagliga  



1. Moderna miljövillkor 
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(11 kap 27 §)
”Den som bedriver en tillståndspliktig 

vattenverksamhet för produktion av 

vattenkraftsel ska se till att verksamheten 

har moderna miljövillkor. Med detta avses 

att tillståndets villkor eller bestämmelser till 

skydd för människors hälsa och miljön har 

bestämts enligt denna balk genom en 

dom eller i ett beslut som inte är äldre 

än fyrtio år……..”

Fortsätta bedriva verksamheten, om

1. ansökt om tillstånd eller omprövning för 

moderna miljövillkor, eller

2. omfattas av nationella planen och inte 

är försenad med att ansöka om prövning



Vattenverksamhet för produktion av 

vattenkraftsel (11 kap 6 § )

Med vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel avses i detta kapitel 

en vattenverksamhet som innebär vattenreglering, vattenbortledning, 

vattenöverledning eller annan påverkan på vattnets flöde och 

1. är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i 

strömmande vatten, eller

2. när verksamheten påbörjades, var avsedd för sådan produktion

En och samma verksamhet om de bedrivs med anläggningar som direkt 

eller genom andra vattenanläggningar är tekniskt sammankopplade med 

varandra och har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband.

2019-02-25



2. Nationell Plan (11 kap 28 §) 

Det ska finnas en nationell plan 
för de prövningar som avses i 27 
§. Planen ska ange en nationell 
helhetssyn i fråga om att 
verksamheterna ska förses med 
moderna miljövillkor på ett 
samordnat sätt med största 
möjliga nytta för vattenmiljön och 
för nationell effektiv tillgång till 
vattenkraftsel. Planen ska 
beslutas av regeringen.

2019-02-25
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Nationell plan för moderna miljövillkor 

inom vattenkraften
Avvägningar med nationellt helhetsperspektiv (propositionen)

– Planen ska vara vägledande för myndigheternas arbete med omprövningarna och för 

vattenförvaltningen arbete med klassificering och normsättning

– Verksamheter ska omprövas i ett sammanhang för att säkra en helhetssyn i linje med det 

nationella perspektivet 

– Planen ska avväga behovet av åtgärder som förbättrar vattenmiljön och behovet av nationell 

effektiv tillgång till vattenkraftsel.

– I den enskilda prövningen beaktas regionala och lokala energisystemet, andra miljönyttor, 

berörda och verksamheter

– Arbetet med planen bör bedrivas så att omprövningarna kan genomföras snabbt och 

resurseffektivt genom att bl.a. ha god storleksmässig spridning på prövningarna, 

– ge förutsättningar att fortlöpande kunna följa upp hur väl resultatet av omprövningarna kan 

förväntas uppfylla planens syften



Nationell plan för moderna miljövillkor 

inom vattenkraften

• 24 § förordning om vattenverksamheter

• Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med Statens energimyndighet 

och Affärsverket svenska kraftnät ta fram ett förslag till den nationella plan för 

moderna miljövillkor som avses i 11 kap. 28 § miljöbalken och ta fram förslag 

till de ändringar i planen som behövs för att hålla den uppdaterad.  
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3. MKN får inte äventyras 
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• Myndigheter som 

prövar 

vattenverksamhet se 

till att verksamheten 

inte försämrar 

vattenkvalitén, 

äventyrar att rätt 

kvalité kan uppnås



4. Äldre särskilda rättigheter 

om en verksamhet 

bedrivs med stöd av 

urminnes hävd, 

privilegiebrev eller annan 

äldre s.k. särskild 

rättighet, ska den 

rättigheten anses ha 

tillkommit enligt 

motsvarande 

bestämmelser i 

miljöbalken
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Moderna miljövillkor (11 kap 27 §)

2019-02-25

”Den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för produktion av 

vattenkraftsel ska se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Med detta 

avses att tillståndets villkor eller bestämmelser till skydd för människors hälsa och 

miljön har bestämts enligt denna balk genom en dom eller i ett beslut som inte är 

äldre än fyrtio år……..”

Fortsätta bedriva verksamheten, om

1. ansökt om tillstånd eller omprövning för moderna miljövillkor, eller

2. omfattas av nationella planen och inte är försenad med att ansöka om prövning



2. Nationella plan för 

omprövning 
• avvägning, åtgärder vattenmiljön och 

en nationell effektiv tillgång till 

vattenkraftsel.

• planen anger vilka verksamheter som 

bör prövas i ett sammanhang och när 

prövningen senast bör ha påbörjats. 

• en verksamhet bedrivas utan att ha 

moderna miljövillkor till dess det är 

dags för prövning enligt planen.
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