
 

 
 
 

 

Dialog nulägesbeskrivning NAP Vättern 
södra (67_5) och Vättern norra (67_9) 
 
 
Länsstyrelserna i Jönköpings-, Västra Götalands-, Örebro och 
Östergötlands län har arbetat med att ta fram ett förslag till 
nulägesbeskrivning för Vätterns två prövningsgrupper, Vättern södra och 
Vättern norra. Vi vill nu ha era synpunkter på nulägesbeskrivningen!  

Underlaget för nulägesbeskrivningen består bland annat av de uppgifter som 
verksamhetsutövarna har bidragit med vid enskilda möten i 
samverkansprocessen, samt faktaunderlag och undersökningar som 
länsstyrelserna, konsulter och andra berörda myndigheter har tagit fram.   
 
Förslaget på nulägesbeskrivning har skickats på interndialog inom 
länsstyrelserna och det är nu dags för er att granska nulägesbeskrivningen och 
inkomma med synpunkter och förslag på kompletteringar.  

Förslaget till nulägesbeskrivning finns publicerad på Länsstyrelsen i Jönköpings 
läns hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/miljo-och-
vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/dammar-och-
vattenkraftverk/nationell-plan-for-moderna-miljovillkor-for-
vattenkraftverk/nulagesbeskrivning-inom-nap-vattern.html 

Er uppgift 

Ni som får dialogen skickad till er har en viktig roll i att underlaget blir så bra som 
möjligt, vilket bidrar till att prövningsprocessen blir så effektiv som möjligt.  Ni 
önskas därför: 

1. läsa den allmänna delen för att få en introduktion och övergripande bild 
av befintligt kunskapsunderlag,  

2. läsa de delområdesbeskrivningar ni är berörda av/intresserade av, 
3. inkomma med synpunkter på befintligt underlag, 
4. inkomma med förslag på kompletteringar där ni tycker att uppgifter 

saknas. 
 
På nästa sida hittar ni läsanvisningar, information om hur ni skickar in 
synpunkter samt kontaktinformation om ni inte har möjlighet att ta del av 
nulägesbeskrivningen online. På sidan 3 hittar ni information om arbetet framåt.  
 
 
Sista datum för att inkomma med synpunkter är 20 januari 2023.  
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Läsanvisning: 
Nulägesbeskrivningen för de två prövningsgrupperna Vättern norra och Vättern 
södra består av en gemensam allmän del samt 18 så kallade 
delområdesbeskrivningar för de delavrinningsområden som berörs av NAP-
prövningarna.   
 
Både den allmänna delen och delområdesbeskrivningarna innehåller en 
sammanställning av befintligt kunskapsunderlag för området och beskriver 
vattenmiljön, kulturmiljön samt förekommande kraftverk och dammar. I den 
allmänna delen är beskrivningarna av övergripande karaktär, medan 
delområdesbeskringarna ger en fördjupad beskrivning av de berörda 
delavrinningsområdena. I allmänna delen finns ett avsnitt vattenkraftens 
potentiella nytta för energisystemet. Motsvarande avsnitt återfinns inte i 
delområdesbeskrivningarna.  
 

• Läs den allmänna delen för att få en introduktion och övergripande bild 
av befintligt kunskapsunderlag, samt om du vill läsa mer om 
vattenkraftens nytta för energisystemet. 

• Läs delområdesbeskrivningar för att veta mer om ett specifikt område 
och de kraftverk och dammar som finns där. Läs de 
delområdesbeskrivningar du är intresserad och/eller berörd av.  

Hur ni lämnar synpunkter: 
För att länsstyrelsen ska kunna hantera era synpunkter ser vi helst att ni 
använder er av den bifogade Exelfilen. Synpunkterna skickar in till Länsstyrelsen i 
Jönköpings län på något av följande vis:  
 

• Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Du får då en 
bekräftelse på att vi har mottagit dina uppgifter. I e-tjänsten väljer du 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och anger diarienummer 9061–2021. Du 
hittar e-tjänsten på www.lansstyrelsen.se.  Skriv komplettering eller 
yttrande i sökrutan och tryck på sök. 

• Skicka e-post till jonkoping@lansstyrelsen.se. Skriv diarienummer 9061–
2021 och komplettering eller yttrande i ämnesraden. 

• Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 
Jönköping. Ange diarienummer 9061–2021 i brevet. 

 
Tänk på att det ni skickar till Länsstyrelsen blir allmänna handlingar. 

Kontaktuppgifter vid frågor: 
Om du inte har möjlighet att ta del av nulägesbeskrivningen online eller har 
andra frågor är du välkommen att höra av dig till: 
 
My Hansen, Länsstyrelsen i Jönköpings län, my.hansen@lansstyrelsen.se,  
010-223 63 36  

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

mailto:my.hansen@lansstyrelsen.se
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Arbetet framåt 
 
Den 14 oktober 2022 offentliggjordes Tidöavtalet som de svenska 
riksdagspartierna Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och 
Sverigedemokraterna kommit överens om. I avtalet annonserades bland annat 
att den nationella planen för vattenkraft (NAP) ska pausas. Länsstyrelsen har i 
dagsläget inte fått någon tydlig information om vad pausen innebär eller 
några ändrade riktlinjer och därför fortsätter vi arbeta med NAP tills våra 
riktlinjer från regeringen ändras.  
 
Länsstyrelsens bedömning är att arbetet med NAP troligtvis kommer att fortsätta 
för Länsstyrelsen även under 2023, vilket vi hoppas ska kunna genomföras i 
fortsatt samverkan med er verksamhetsutövare.  Exakt vilket arbete som 
Länsstyrelsen ska gå vidare med är dock oklart i dagsläget. Vi förväntar oss 
inom kort få ytterligare riktlinjer från regeringen för hur arbetet med NAP ska gå 
vidare. När detta sker kommer vi genom utskick informera er 
verksamhetsutövare om vad pausen innebär för er och hur det fortsatta arbeta 
kommer se ut. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Länsstyrelserna i Jönköpings-, Västra Götalands-, Örebro och Östergötlands län 
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