
Nationell plan för omprövning 
av vattenkraften



Vattenmiljö och vattenkraft

Prop. 
2017/18:243

• 12 april 2018

Prop. 
2017/18:243 
beslutades

•13 juni 2018

Förordning 
2018:2102  

•21 december 2018

Lagen trädde i 
kraft

•1 januari 2019

Förslag på NAP 
till regeringen

•1 oktober 2019

Kontrollstation

•18 månader efter 
lagens 
ikraftträdande ska 
uppföljning 
påbörjas



Tidplan – framtagande av förslag på Nationell 
plan

Förstudie 
jan-sep 2018

Samverkan 
okt 2018

Arbete med 
NAP 

okt-april 2019

Anmälan 
jan - 1 juli 

2019

Samråd
maj-juni 2019

Till regeringen
1 okt 2019

Om-
prövningar



Anmälan till NAP - webbformulär

• Uppgift om vem som är 
verksamhetsutövare. 

• Koordinater.
• Produktionsuppgifter.
• En kopia av verksamhetens 

tillstånd, eller det dokument 
som verksamheten bedrivs 
med stöd av, eller 
beskrivning av 
verksamheten.

• Sista anmälningsdagen den 
1 juli 2019.



Havs- och vattenmyndigheten har en 
vägledande roll

• Vägledning i form av frågor och svar finns på webben.
• Frågor kan skickas in via webben: 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--
fakta/samverkansomraden/program-vattenmiljo-och-
vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/fragor-och-
svar-om-den-nationella-planen.html

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/program-vattenmiljo-och-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft/fragor-och-svar-om-den-nationella-planen.html


Nationell plan för omprövning av vattenkraften

Avvägningar med nationellt helhetsperspektiv 
• Avvägningarna i den nationella planen ska vara vägledande för myndigheternas 

arbete med omprövningarna och för vattenförvaltningsarbetet.

• Verksamheter ska omprövas i ett sammanhang.

• Anger plan för när i tiden omprövningarna sker.

• 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 kraftsystemet:

• Andra verksamheter.

• Andra berörda.

• Andra miljönyttor.



Vad innebär avvägning mellan åtgärders 
miljönytta och effektiv tillgång på vattenkraftsel

Avvägningar med nationellt helhetsperspektiv 
• Ett nationellt riktvärde för hur mycket vattenkraft som kan tas i anspråk innan 

väsentlig påverkan på verksamheten nås.

• Ett förslag till olika åtgärdsstrategier per avrinningsområde med sikte på att inte 
överstiga riktvärdet på nationell nivå.

• Riktvärdet:

• Kan behöva omvärderas i framtiden beroende på kraftsystemets utveckling.

• Är en indikation på betydande påverkan för att bibehålla kraftverkens 
reglerförmåga.

• Innebär inte en slutgiltig avvägning mellan vattenkraft och vattenmiljö. Detta sker 
i domstolsprövningen utifrån fastställa miljökvalitetsnormer.



Samråd NAP 1 maj till 30 juni

Samrådsmöten:
• Stockholm 15 maj.
• Nässjö 20 maj.
• Örebro 21 maj.
• Sundsvall 27 maj.
• Umeå 28 maj.

Mer information kommer: 
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--
fakta/samverkansomraden/program-vattenmiljo-och-
vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/program-vattenmiljo-och-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html


Tack!

• Kontakter för nationella planen

Havs- och vattenmyndigheten: 
Jenny Liökel, jenny.liokel@havochvatten.se

Energimyndigheten: 
Jennie Molin, jennie.molin@energimyndigheten.se

Svenska kraftnät: 
Emma Thornberg, emma.thornberg@svk.se

mailto:lennart.sorby@havochvatten.se
mailto:jennie.molin@energimyndigheten.se
mailto:jesper.nyberg@svk.se
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