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Svenska kraftnäts svar på Samråd inom vattenförvaltningen - 
miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av 
vattenkraft (dnr. 537-3521 2016)

Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten har 
samrått om denna del av yttrande.

Myndigheternas ställningstagande
Svenska kraftnät rekommenderar att vattenmyndigheterna inte beslutar de 
miljökvalitetsnormer som är föremål för samrådet och avvaktar med vidare 
normsättning och revidering kopplat till vattenkraft och KMV till dess att en 
samordning kan ske med arbetet med den nationella planen. Den nationella planen 
kommer ange en nationell helhetssyn gällande avvägning och även tidplan för 
omprövningarna, vilket får betydelse för den regionala och lokala samverkan som 
behövs för att uppnå största miljönytta och effektiv tillgång till vattenkraftsel. 
Därför är det affärsverkets ståndpunkt att det är lämpligt att vattenmyndigheterna 
arbetar i takt med den nationella planens tidplan för att göra en översyn av de 
miljökvalitetsnormer som gäller för vattenförekomster som påverkas av 
vattenkraften.

Svenska kraftnät har utifrån samrådsmaterial svårt att bedöma huruvida 
presenterade åtgärder, milj ökvalitetsnormer och produktionsförluster är rimliga 
och korrekt bedömda. Dessutom noteras att miljöanpassning enligt gällande 
förslag skulle innebära en betydande påverkan på vattenkraftens elproduktion och 
reglerförmåga ur ett nationellt perspektiv.

Bakgrund till ställningstagandet
Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten ska ta 
fram ett förslag till nationell plan för moderna miljövillkor. Planen ska ange en 
nationell helhetssyn avseende avvägningar mellan vattenmiljövärden och hehovet 
av effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen ska också ange en tidplan för 
omprövningarna. Det är regeringen som antar planen.

Myndigheterna arbetar med att ta fram den nationella planen. I arbetet har 
myndigheterna enats om att planen ska utgå från det nationella planeringsmålet
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som anges i förslag på strategi för åtgärder i vattenkraften1. Myndigheternas 
samlade strategi anger ett begränsande planeringsmål för miljöförbättrande 
åtgärder i vattenkraftverk fastställt på nationell nivå, vilket innebär att högst 2,3 % 
av vattenkraftens årsproduktion, motsvarande 1,5 TWh, får tas i anspråk. Det ska 
dessutom säkerställas att miljöförbättrande åtgärder inte ger väsentlig påverkan 
på balans- och reglerkraften. Planeringsmålet ska ses som en gräns för väsentlig 
påverkan på energisystemet. Förutom planeringsmålet för energi så kommer 
förstudien föreslå en metod som även värnar om balansreglering samt bedömning 
av värdena i vattenmiljön. Planen ska innehålla en avvägning mellan behovet av 
vattenmiljöförbättrande åtgärder och behovet av nationell effektiv tillgång till 
vattenkraftsel. Utifrån dessa utgångspunkter kommer nationella planen att ange 
ett planeringsmål per huvudavrinningsområde.

Planen kommer inte att göra bedömningar på vattenförekomstnivå, utan 
detaljeringsgraden kommer primärt att vara huvudavrinningsområden. En 
konsekvens av denna avgränsning är att det kommer att krävas en regional 
samverkansprocess för att utifrån planeringsmålet prioritera de viktigaste 
miljöåtgärderna i respektive avrinningsområde samtidigt som behovet av effektiv 
tillgång till vattenkraftsel ska tillgodoses. Det är först i samband med den regionala 
samverkansprocessen som det finns tillräcklig kunskap för att göra en tillförlitlig 
bedömning av miljökvalitetsnormerna. Vi kommer i nationella planen föreslå en 
tidplan för omprövning. Det ger även rekommendationen när den regionala 
samverkansprocessen behöver vara klar för respektive avrinningsområde. Därmed 
kommer tidplanen kunna användas av vattenmyndigheterna för att planera 
översyn av statusklassning och normsättning av vattenförekomster. I denna 
revidering kan säkerligen delar av vattenmyndigheternas samrådsmaterial 
användas tillsammans med andra vägledningar och underlag som ska utvecklas och 
ta fram med anledning av nya lagstiftningen. Vi ska inom ramen för planen 
möjliggöra att det finns tillräcklig tid, mellan regional samverkansprocess och 
prövning i domstol, för vattenmyndigheterna att fastställa miljökvalitetsnormer för 
aktuellt område.

Svenska kraftnät har svårt att exakt bedöma hur åtgärderna som presenteras i 
samrådsmaterialet förhåller sig till planeringsmålet 2,3% (eller 1,5 TWh /år) och 
målsättningen om en minimal påverkan på reglerförmågan. Men mot bakgrund av 
de av vattenmyndigheterna redovisade produktionsförlusterna, och att endast en 
delmängd av vattenkraften omfattas, gör myndigheten bedömningen att den 
samlade effekten på vattenkraften kommer att tydligt överstiga planeringsmålet 
och medföra en betydande påverkan på energiproduktion såväl som på 
reglerförmåga.

»https://www.havochvatten.se/hav/fiske—fritid/miljopaverkan/fysisk-paverkan/nationell-strategi-for-vattenkraft-och- 
vattenmiljo.html
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Svenska kraftnäts ytterligare synpunkter
Svenska kraftnät vill utöver det gemensamma svaret lämna följande synpunkter.

Förändringar i kraftsystemet och vattenkraftens roll 
Det nordiska kraftsystemet är inne i en fas som präglas av stora förändringar. I 
Sverige har nyligen två kärnkraftreaktorer avvecklats och inom kommande 
femårsperiod ska ytterligare två reaktorer stängas. I både Norden och resterande 
Europa fortsätter utbyggnaden av väderberoende förnybar produktion. Inom en 
femårsperiod färdigställs exempelvis också tre stora likströmslänkar vilket kraftigt 
ökar Nordens marknadsintegration med övriga Europa.

Vattenkraften spelar en nyckelroll och bidrar till lösningen av samtliga utmaningar 
som dessa förändringar medför och de nya krav som kommer att ställas. Svenska 
kraftnät vill lyfta fram att den svenska vattenkraften medför nytta som inte bara 
gynnar Sverige - den är även viktig på nordisk och europeisk nivå.

Det är därför viktigt att vattenkraftens nyttor bedöms korrekt och att möjligheterna 
till en ökad reglerförmåga och ökat effektuttag tillvaratas, vilket är syftet med 
metodutvecklingen och arbetet inom den nationella planen.

Behov av fler KMV-klassningar
Svenska kraftnät vill framföra att det är nödvändigt att betydligt fler 
vattenförekomster än idag klassas som KMV. Det är en förutsättning för att 
säkerställa att den nationella planen och dess förslag ska kunna säkerställa en 
minimal påverkan på den svenska vattenkraftens elproduktionsförluster och dess 
reglerförmåga. Klassning av ytterligare vattenförekomster som KMV är också en 
avgörande förutsättning för att möjliggöra energiöverenskommelsens målsättning 
om effekthöjningar i befintliga vattenkraftverk och för att säkra vattenkraftens 
avgörande roll för den nationella elberedskapen. Svenska kraftnät menar därför att 
minst samtliga vattenkraftverk som i rapporten ER 20i6:il2 placerats inom ldass l 
och klass 2, men sannolikt även ett flertal inom klass 3 bör KMV-klassas.

Svenska kraftnät ställer sig inte bakom de föreslagna metoderna för bedömning av 
påverkan på elproduktionsförluster och reglerförmåga. På grund av det arbete som 
pågår med den nationella planen och utvecklingen av nya metoder, samt mycket 
sent mottaget beräkningsunderlag, ser affärsverket det inte som meningsfullt att i 
detalj kommentera resultaten.

2 Vattenkraftens reglerbidrag och värde för elsystemet (ER 2016:11)
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulla Sandborgh efter 
föredragning av Jesper Nyberg.

Sundbyberg, dag som ovan


