
Nationell plan för omprövning 
av vattenkraften



Varför behövs skärpta miljökrav nu? 

• Ny kunskap om vattenekosystemen sedan 

ursprungliga tillstånds lämnades.

• Behov av att stärka ekosystemtjänsterna.

• Sverige har, genom sitt EU medlemskap sagt ja 

till att införa Ramdirektivet för vatten

Men….

• Viktigt ur klimatsynpunkt att bevara 

vattenkraftens roll i energisystemet



Motiv till propositionen

• Kritik från Europeiska kommissionen avseende 
förbättringstakten

• Andelen el från förnybara, icke planerbara energikällor 
ökar - Klimatmål

• Energiöverenskommelsen

Alla vattenverksamheter med koppling till elproduktion ska 
förses med moderna miljövillkor genom omprövning



Energiöverenskommelsen - Vattenkraft
Ramöverenskommelse s, m, mp, c och kd 2016

• Fastighetsskatten ska sänkas till 0,5% under en fyraårsperiod 
med start 2017

• Vattenkraften ska ha moderna miljökrav 

• Reglerna för omprövning bör förenklas så långt det är möjligt 
med hänsyn till en hållbar utveckling 

• Ny vattenkraft ska ske genom effekthöjning i befintliga verk med 
moderna miljötillstånd 

• Nationalälvarna ska fortsatt skyddas från utbyggnad

• Vattenkraftsbranschen finaniserar kostnader för omprövning och 
åtgärder genom en fondlösning



Stegen

Proposition till riksdag

• 12 april 2018

Riksdagsbeslut  

• 13 juni 2018

Lagändring träder i kraft

• 1 januari 2019

Nationella planen antas

• Regeringen antar den nationella planen hösten 2019

Kontrollstation

• 18 månader efter lagen: uppföljning påbörjas



Nationell plan för omprövning av vattenkraften

• Proposition - vattenmiljö och vattenkraft
• Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska 

Kraftnät tar fram förslag till Nationell plan - i samverkan med berörda 
myndigheter och andra berörda

• Regeringen beslutar om den nationella planen 



Nationell plan för omprövning av vattenkraften

Avvägningar med nationellt helhetsperspektiv 
• Ska vara vägledande för omprövningarna och för 

vattenförvaltningen

• Verksamheter ska omprövas i ett sammanhang 

• Anger tidplan 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 
energisystemet 

• andra verksamheter

• andra berörda och 

• andra miljönyttor
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Nationell plan för omprövning av vattenkraften

MiljövärdeEnergivärdeVattenkraftverk Mark- och 
miljödomstolar



Gemensam målbild för NAP

• NAP utgår från gällande miljökvalitetsnormer

• NAP kommer att ge ytterligare vägledning kring nationella strategins 
vägledning kring 1,5 TWh som ett riktvärde för väsentlig påverkan på 
verksamheten.

• NAP ska inte medföra en väsentlig påverkan på vattenkraftens reglerförmåga i 
elsystemet, särskilt inte för de 255 mest betydelsefulla kraftverken för 
reglerkraft.  

NAP säkerställer största möjliga miljönytta

• Mesta möjliga miljönytta vid enskilda prövningar, att miljöbalkens såväl som 
relevanta EU krav efterlevs. Detta uppnås genom en väl avvägd tidsplan och 
prövningsgrupper som utgår från miljömässigt samband.

• Planering och gruppering ska ske utifrån huvudavrinningsområden


