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Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften



• ca 2000 vattenkraftverk ska förses med moderna 
miljövillkor genom omprövning

• Påverkan på Sveriges energiproduktion ska begränsas 
till 2,3 % av produktionen och påverkan på 
reglerförmågan ska vara ± 0

• Verksamhetsutövare ska lämna in ansökan om 
omprövning 2022-2037

• Tidpunkt för inlämning av ansökan beror dels av 
avrinningsområde/prövningsgrupp, dels av vilken 
mark- och miljödomstol som ska hantera prövningen 

• Regional samverkan innan ansökan lämnas in för att 
underlätta prövningen

Vad säger planen – nationellt? 



• Fem prövningsgrupper

• Prövningsgrupperna omfattar totalt 14 anläggningar, 
vilka ska förses med moderna miljövillkor genom 
omprövning

• Anläggningarna ägs av sammanlagt 11 
verksamhetsutövare

• Riktvärde för produktionsförlust är, på HARO-nivå, 
för Dalälven 3,5 %, för Norrström 18 % och för 
Tämnarån 11,7 % 

• Ansökan om omprövning ska lämnas in 
1 februari 2022-1 feb 2024

Vad säger planen – Uppsala län? 



• Prövningsgrupperna omfattar totalt 14 
anläggningar, vilka ska förses med 
moderna miljövillkor genom omprövning

• Anläggningarna ägs av sammanlagt 11 
verksamhetsutövare

• Endast anläggningar som är tänkta för, 
eller anpassade till, elproduktion 
omfattas

• Kvarndammar, dammar i 
sjösänkningsföretag och andra dammar 
utan elproduktion omfattas inte 

Vilka anläggningar omfattas av planen?
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Tämnarån
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61_15
Fyrisån

2023-09-01

61_14
Örsundaån
2023-09-01

61_13
Sagån

2023-09-01



• Samverkan på prövningsgruppsnivå ska genomföras innan omprövning

– Länsstyrelsen leder samverkansprocesserna

– Samverkan ska ske med verksamhetsutövare, berörda kommuner, 
myndigheter och intresseorganisationer. Alla berörda ska få komma till tals.

– Befintligt underlag sammanställs och kunskapsluckor identifieras inom 
samverkansprocessen

– Ska ge mesta möjliga miljönytta med så liten påverkan som möjligt på 
energisystemet 

– Ska underlätta i de kommande, enskilda, omprövningarna

• Länsstyrelsen redovisar resultatet från samverkan

• Verksamhetsutövaren ansvarar för att skriva ansökan och ta fram 
underlag inför omprövning

Samverkan och omprövning 



Samverkansprocessen

P
rö

vn
in

g

N
at

io
n

el
l p

la
n

M
ilj

ö
b

al
ke

n
, f

ö
re

sk
ri

ft
er

, v
äg

le
d

n
in

g

Översyn av bevarandeplaner Natura 2000

Översyn av miljökvalitetsnormer
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Grön infrastruktur

Skyddade områden

Friluftsliv

Vattenförvaltning

Artskydd

Andra vattenanknutna värden

Elsystem, produktion, reglerkraft

Elberedskap, dammsäkerhet

Kulturmiljö

Andra allmänna intressen

Miljöövervakning

Egenkontroll



VU arbete med ansökan

Revidering MKN, Friluftsliv, övriga allmänna intressen

Revidering N2000

Tillsyn, 
egenkontroll, 
uppföljning

Kommunikation med fonden, kommuner, NGO, allmänhet

Förberedande 
arbete

Möte med 
VU

Analys Sammanställt 
underlag

Möte 
med VU
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Samverkansprocessen - arbetsgång



Tidplan för arbetet med anläggningarna i den nationella planen



Samverkansprocessen tar fram underlag för omprövning. För att underlaget ska bli så 
komplett som möjligt måste alla allmänna intressen spelas in

Engagemang och deltagande i samverkansprocessen ger möjlighet att påverka 
kvaliteten på underlaget för prövningen

Vad är er roll/var kan ni bidra?



Kontakt
E-post: nap.uppsala@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 30 00

Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala

Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala


