
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats 

Bachelor’s thesis 
 
 
 
 
 

Miljövetenskap C 15 hp, vt – 2012 

Handledare: Lena van den Brink 

 

Vattenkraft i Sverige 

- kartläggning kring miljöpåverkan, styrmedel och metoder på uppdrag av Statkraft 

Sverige AB 

 

Angela Odelberg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Sammanfattning 
Vattenkraftens roll diskuteras utifrån påverkan på ekosystemen i våra 

vattendrag och EU´s målsättning att öka andelen förnybar energi. Sverige ska 

öka sin andel till 49 % år 2020 och samtidigt ska alla vattenförekomster 

uppnå ekologisk och kemisk god status 2015. Syftet med denna studie var att 

kartlägga hur vattenkraft påverkar ekosystemen, vilka styrmedel som finns 

samt vilka metoder som finns för bedömning av miljöpåverkan. Syftet var 

även att utarbeta ett utbildningsmaterial för Statkraft Sverige AB för att öka 

kunskap om ekosystem och hur de påverkas av de regler som finns. För 

kartläggningen har företrädelsevis myndigheter, organisationer och företaget 

Statkraft Sverige AB kontaktats. Litteraturstudie har även gjorts samt 

sökningar på Internet. För att begränsa information beaktades endast 

styrmedel utifrån regionen Ångermanland. Slutsatser som drogs var dels att 

ekologisk kvalitet har svagt skydd i lagtexten. Kemiska förändringar verkar 

finnas lokalt och regionalt, mer forskning behövs dock. Miljökvalitetsnormer 

är svåra att tolka och använda. Avstånd mellan verksamhetsutövare förefaller 

stort och det är viktigt att regler förtydligas för både myndigheter och 

verksamhetsutövare. Principen ”förorenaren betalar” och ”bästa teknik” 

måste implementeras för att vi i Sverige ska komma till rätta med 

vattenkvaliteten. 

 

Nyckelord: Vattenkraft, Miljöpåverkan, Vattenkvalitet, 

Miljökvalitetsnormer 

 

Abstract 
The role of hydropower is discussed in terms of impact on ecosystem of 

rivers and the goal of EU to increase renewable energy. Sweden has to 

increase the renewable energy to 49 % in 2020 and at the same time, all 

waterbodies has to achieve good ecological and chemical status in 2015. The 

purpose of this study was to identify the environmental impact of 

hydropower on ecosystems, the existing political ways to rule and which 

methods those are available for assessment of environmental impact. The aim 

was also to develope a material for education the company Statkraft Sweden 

AB to enhance knowledge aboute riverecosystems and how they are affected 

as a company by the rules that exists. For the survey, preferably authorities, 

organizations and the company Statkraft Sweden AB were contacted. Studies 

of literature were also made, and searches on the Internet. To limit the 

information taken into account, only policydocuments concerning the region 

of Ångermanland was included. Conclusions of this study were that 

ecological quality has little protection by legislation. Chemical changes 

appear to have both a local and regional environmental impact, and more 

research is needed. Environmental quality standards are difficult to interpret 

and to use. Distance between operators and authorities seems to be large and 

it is important that the rules are clarified for both the authorities and 

operators. The “polluter pays” principle and “BAT” must be reflected in 

order for Sweden to deal with the quality of water. 

 

Keywords: Hydropower, Environmental impact, Quality of water, 

Enivronmental quality standards 
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Bakgrund 

EU´s mål påverkar Sverige 

Vattenkraften står idag inför ett antal förändringar som kan komma att påverka 

produktionen. EU´s vattendirektiv ligger till grund för hur vi ska sköta och bevara 

våra svenska vatten, samtidigt finns krav på hur stor andel förnybar energi Sverige 

(och hela EU) ska ha 2020. 

 

EU utarbetade 2008 ett Energi- och Klimatpaket för att reducera den 

fossilbränslebaserade energiproduktionen och EU´s övergripande mål är att 20 % av 

energin ska komma från förnybara energikällor. Vidare ska energieffektiviteten öka 

med 20 % och utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 % jämfört med 1990 års 

nivå. Kommissionen föreslår att Sverige ökar sin andel förnybar energi från 40 till 49 

procent fram till 2020. Vi behöver alltså öka den förnybara energin med 9 

procentenheter samt minska koldioxidutsläppen med 17 procent (Europa, www). 

Exempel på hur EU tänker uppnå dessa mål finns bland annat formulerat i 

ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet. I praktiken innebär det att 

produkter måste uppnå vissa krav för att få användas i EU samt att det ger kunden 

information om vilken produkt som är mest energieffektiv. Därmed ges möjlighet för 

kunden att välja utifrån ett miljöperspektiv (Energimyndigheten, www). 

 

Sveriges situation 

Svensk energibransch består av ett antal aktörer, där statliga Vattenfall är den största. 

Deras andel av produktionen är nästan 50 % av den totala elproduktionen. Den 

svenskproducerade elen kommer framför allt från vattenkraft och kärnkraft 

(Vattenfall, www). År 2010 uppgick den totala energianvändningen i Sverige till 616 

TWh (terawatt-timmar) och vattenkraften stod för 67 TWh och hamnade därmed på 

4:e plats. Råolja och oljeprodukter stod för den största användningen, tätt följda av 

kärnkraft och biobränslen (torv och avfall t. ex). Vindkraften stod för 3 TWh och 

importerad el för 2 TWh (Energimyndigheten, www). 

 

Enligt Energimyndigheten finns idag drygt 1 900 vattenkraftverk, varav ca 1 200 har 

en effekt under 1,5 MW (megawatt) och räknas som småskaliga. Vattenkraft står för 

nästan hälften av svensk elproduktion. Vattenkraft beskrivs som en mycket viktig del 

på grund av dess reglerbarhet, och jämför med exempelvis vindkraft där energi inte 

kan lagras. Vikten av att möta dagens miljökrav lyfts fram, samtidigt som 

produktionen ska bedrivas med större effektivitet. Viktiga områden att studera är att 

öka uttag av energi vid befintliga kraftverk, vattenkraftens miljöpåverkan och 

säkerhet vid dammar (Energimyndigheten, www).    

 

Svenska vattenkraftverk ska omfattas av miljöbalken, men det stora antalet har 

tillstånd grundat på äldre lagstiftning. Omprövning av vattendomar (det vill säga 

den dom som bestämmer hur mycket och när vatten får tappas från en sjö via ex. 
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kraftverksdamm) kan påverka vattenkraften genom minskad produktion, men exakt 

hur mycket vet man inte. Kammarkollegiet har dock beräknat ändring av produktion 

för de små och medelstora vattendragen vi har i Sverige (inte de stora vattendragen) 

och kommit fram till en produktionsminskning på ca 0,7 procent (Naturvårdsverket, 

www).  

 

Detta arbete sker i samarbete med Statkraft Sverige AB. Statkraft ägs av Norska 

staten och Statkraft Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Statkraft. Dotterbolaget 

bildades 2005 då man köpte 50 % av Graninges produktion. Enligt deras hemsida är 

man nu Sveriges 4:e största energibolag (Statkraft, www). 

Problemformulering 

Ett problem som Svenska Statkraft AB upplever är att det finns ett kunskapsglapp i 

mötet med myndigheter. Vid exempelvis tillståndsansökningar har företaget framför 

allt den tekniska och ingenjörsmässiga kunskapen men det som efterfrågas är den 

ekologiska. Vidare så ser man vissa framtida hot, vilka framför allt har att göra med 

vattendirektivet och kommande omprövningar av vattendomar. Sammanfattningsvis 

finns en kunskapsbrist vilken man önskar fylla igen.  

Omfattning/Avgränsningar 

Denna studie riktar sig mot Gabriel Waaranpäres (chef på Statkraft Sverige AB) stab 

av ingenjörer, samtidigt som den ska ge en övergripande bild av aktuell forskning 

samt krav och riktlinjer inom området biologisk mångfald och ekosystem. 

Geografiskt/administrativt läge blir Västernorrlands län, samt Bottenhavets 

vattendistrikt och det är inom detta område som information och fakta kommer att 

sökas. Arbetet kommer inte att beskriva tillståndsprocesser eller omprövning av 

tillstånd. Arbetet beskriver inte heller vattendomar. 

Syfte 

Syftet är att beskriva vattenkraftens miljöpåverkan och kartlägga gällande lagar och 

regler samt metoder för att bedöma miljöpåverkan. Syftet är även att sammanställa 

detta som ett utbildningsmaterial. 

 

Syftet med utbildningsmaterialet är framför allt att öka kunskapen kring 

vattenkraftens miljöpåverkan hos Statkraft Sverige AB´s ingenjörer. Materialet ska 

således beskriva nuvarande situation kring hur dagens vattenkraftbolag kan/ska ta 

sitt ansvar kring vattenkvalitet och bevarande av ekosystem och biotoper. Mycket 

forskning pågår kring hur ekosystemen är påverkade i reglerade vattendrag, det är 

också en fråga som berör många företag och intresseorganisationer. 
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Frågeställningar 

 Är vattendragen påverkade biologiskt och kemiskt på grund av vattenkraft? 

Hur ser det ut för sjöar och vattendrag i anslutning till Statkraft Sverige AB´s 

vattenkraftverk i Ångermanälven? 

 Vilka är de viktiga nuvarande reglerna och hur påverkas verksamhetsutövare 

av dessa? Finns det motsättningar mellan reglerna? 

 Vilka ekonomiska styrmedel används? 

 Vad innebär arbetet med miljökvalitetsnormerna och hur påverkar 

miljökvalitetsnormerna företaget? 

 Vilka metoder används för att bedöma miljöpåverkan? 

 

Målsättningarna är att 

 Beskriva några metoder att bedöma miljöpåverkan gällande befintliga 

kraftverk och åtgärder kring vattenkraftverk. 

 Sammanställa information kring ekologi, miljöproblematik och hur 

vattenkraften påverkar. 

 Sammanställa gällande lagkrav, bestämmelser, riktlinjer samt vilka 

ekonomiska styrmedel som finns och hur de förhåller sig till 

vattenkraftsbolagen.  

 Beskriva hur miljökvalitetsnormer används och koppla till vattenkraft. 

 Genomföra 1-2 provomgångar med utbildningsmaterialet för personal på 

Statkraft Sverige AB. 

 

Metod 

Genomföra litteraturstudie samt intervjua personal på Statkraft och relevanta 

myndigheter (frågeställningarna används som grund). Utbildningsmaterialet har, 

förutom min handledare Lena van den Brink, lästs och kommenterats av Christer 

Borgh från Älvräddarna och Kajsa Nilsson, biolog med flerårig erfarenhet av 

vattenkraft från Rejlers. Detta för att få olika synvinklar på materialet. Älvräddarna 

är en ideell och opolitisk organisation som bland annat arbetar för hindra ytterligare 

försämring av tillståndet av de svenska älvarna. Rejlers är ett konsultföretag inom 

bland annat energi, mekanik och automation. De är i uppbyggningsskedet av 

området miljö och Kajsa leder det arbetet. Utifrån utbildningsmaterialet har en 

powerpoint-presentation (se bilaga 1) gjorts och en provomgång har genomförts vid 

ett tillfälle med tre av ingenjörerna. Tillfället tog 90 minuter och efteråt utvärderades 

information, mängd, kvalitet och framförande (se bilaga 2 för diskussionsfrågor). Det 

färdiga utbildningsmaterialet finns i sin helhet hos författaren. 
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Resultat 

Detta är en sammanfattning av diskussionen som följde av provomgången av 

utbildningsmaterialet. Utvärdering av genomförande av presentationen för de tre 

ingenjörerna visade att deltagarna tyckte att längden 90 minuter var bra. Möjligen att 

det kan utökas med 30 minuter för att hinna diskutera mer, men då lägga in en 

kortare rast i mitten. Själva powerpointen bör innehålla fler bilder än vad den gjorde, 

och mindre text. De bilder som visades var bra och de utgör en grund till diskussion. 

De vill gärna att informationen innehåller mer ekologi och fler exempel för att belysa 

alla begrepp. De önskar även mer information kring miljökvalitetsnormerna. 

Beskrivningen av att ekosystem fungerar icke-linjärt uppskattades och fick några att 

förstå varför det är viktigt med exempelvis biologisk mångfald. Själva genomförande 

utvärderades också. Beskrivningarna kring olika information bör vara mer 

övergripande och det är bättre att låta viss information komma fram via de frågor 

som lyssnare har så det blir mer av en dialog. Det var bra att växla mellan att rita och 

visa powerpoint.  

 

Utbildningsmaterialet läggs upp utifrån litteraturstudier. Delar som är relaterade till 

c-uppsatsens frågeställningar och mål presenteras nedan.  

Grunden för akvatiskt liv 

Vatten har till att börja med en mängd olika kemiska egenskaper som utgör viktiga 

faktorer för vilka arter som trivs. Hur hög produktivitet av biomassa avgörs av 

mängden koldioxid, kväve, fosfor, syre och en hel del spårämnen som t. ex järn och 

kisel. Det behövs ”lagom” mycket för att det akvatiska ekosystemet ska kunna bära 

livskraftiga fiskpopulationer. Om vattnet innehåller för mycket av ovanstående 

ämnen och då framför allt kväve och fosfor, blir produktiviteten så hög att syret 

minskar (används vid nedbrytning av biomassan), samtidigt med en ökning av 

produktion av vissa gaser. Det uppstår en övergödning. För att det ska finnas en 

artrikedom i vattnet krävs framför allt att tre områden är ”rätt”; temperatur, 

genomskinlighet och turbulens. För hög temperatur är dödlig och för låg ger liten 

produktivitet. Genomskinligheten är avgörande för att solens strålar ska kunna 

nyttjas av alger. Turbulensen behövs för att ämnen ska blandas, samt ge transport av 

näringsämnen och avfallsämnen. Vissa plankton kräver även att vatten rör sig då de 

själva inte klarar det (Manahan, 2005).  

 

Detta är alltså grunden för livet i vattnet. Alla vatten får olika slags sammansättning 

av kemiska ämnen och det beror bland annat på den bergrund och jordmån i 

avrinningsområdet som vattnet rinner igenom. Ett exempel är att en viss bergrund 

ger vatten med låg bufferkapacitet, dvs ökning av vätejoner gör att pH sjunker 

snabbt, medan kalkrik berggrund ger hög bufferkapaciet. Vattenbiotoper består av 

många olika slag, vissa är vanliga och vissa inte. Några skyddas av konventioner och 

lagar, som t. ex våtmarker. Våtmarker är en bred beskrivning av marker med 
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grundvattennivån nära ytan. Floder och sjöar är också väldigt breda, generella 

beskrivningar och kan brytas ner i mindre, specifika biotoper (Rydén et al, 2003). 

Sandbankar, sjöar med olika omsättning av vatten, bottnar med grövre material, 

lugna partier i en älv, vattenfall och kraftigt strömmande partier. Även hur 

stränderna är utformade ger olika förutsättningar med näringstillförsel och 

näringsupptag av olika typer av strandvegetation eller skuggor från träd. Alla dessa 

saker och mer därtill ger olika förutsättningar för olika arter (pers. kom Kajsa 

Nilsson, gruppchef Rejlers, 120503).  

Vattenkraftens miljöpåverkan 

Vattenkraft är till att börja med ett kulturarv som under 1900-talet innebar att måna 

fick jobb och flyttade runt. Länsstyrelsen i Jämtland har publicerat en rapport som 

beskriver bland annat historik, arkitektur och teknik i olika miljöer. Ett av syftena är 

det ska vara ett kunskaps underlag för prioriteringsfrågor kring exempelvis säkerhet, 

restaurering. Länken till rapporten är: 

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/201

0/Kraftverket-i-landskapet.pdf   för den som är intresserad att fördjupa sig i ämnet. 

 

Ett av de stora miljöproblemen med vattenkraft är att fördämningar 

(regleringsdammar) bildas där man magasinerar vårfloder för att sedan tappa under 

höst och vinter när efterfrågan på energi är som störst. Detta leder till två saker. Att 

sjöytan förändras i höjd på grund av reglering vilket leder till sterila stränder, samt 

att det strömmande vattnet inte längre strömmar med samma hastighet under 

samma tidsintervall. Olika habitat och ekosystem påverkas så att vissa arter inte 

längre trivs och andra tar över. 75 procent av de stora älvarna är utbyggda i Sverige 

idag, men fyra av de stora älvarna och ett antal andra sträckor ses som sk riksintresse 

och tas upp i Miljöbalken kap 4 som skyddade från vattenkraftsexploatering 

(Naturskyddsföreningen, www). Att de är klassad som riksintressen enligt kapitel 4 

innebär att det är regeringen som har fastslagit det, samt att företräde ska ges till 

turism och naturvärden.   

 

Älvar och vattenkraft som energikälla påverkar inte klimatförändringarna lika 

mycket som de fossila bränslena gör. Det finns dock forskning som visar att 

vattenkraft inte är helt klimatneutral. Det är nedbrytningen av dött material i 

dammarna som i större utsträckning sker utan syre och då blidas metan istället. Den 

gasen är en starkare växthusgas än koldioxid. Detta problem tycks vara större ju 

varmare och mer tropiskt klimat dammen befinner sig i (Parekh, 2011). 

 

Under 2005 utfördes livscykelanalys (LCA) över 7 av Vattenfalls anläggningar. 

Avgränsningarna för systemet utelämnade rivning av dammar och kraftverk, och 

inbegrep byggande, drift och underhåll. Utbyggnad påverkar landskapet och ändrar 

levnadsförhållanden för olika arter. Under byggnation är resursförbrukning i form 

av betong och stål som störst. Det bidrar till utsläpp av koldioxid, samt kväve- och 

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/Kraftverket-i-landskapet.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2010/Kraftverket-i-landskapet.pdf
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svavelföreningar. Att mark läggs under vatten i större magasin innebär att 

näringsämnen och kolföreningar bryts ner vilket leder till ytterligare utsläpp och 

kräver mycket syre. Mindre mängder olja läcker ut vilket påverkar älvarna. Det finns 

även risk för större haverier och därmed större utsläpp (Vattenfall, www). Olja 

används bland annat som smörjmedel, turbinreglering och styrning av 

utskovsluckor. För specifik information kring dessa miljöeffekter se ”Miljöeffekter av 

turbinoljeläckage från vattenkraftverk till älvar” (w-program.nu, www). 

 

Nästan 200 kubikkilometer vatten rinner varje år ut mot Östersjön. Endast en liten 

del av detta flödar fritt. Ett antal förändringar i miljön följer av regleringen, nedan 

följer några exempel: 

 

 Uppskattningsvis har ca 730 km2 landområde i fjällvärlden försvunnit på 

grund av magasinen. Den mest visuella förändringen är att landvegetation i 

strandzonen slagits ut inom det område dammen får lov att sänkas och höjas.   

 Skillnaden mot fritt strömmande vatten är att i reglerade vatten blir 

nivåförändringarna kraftigare och sker under kortare tidsintervall. Stränderna 

hinner inte återhämta sig och det mesta av det finkorniga materialet eroderas. 

För fauna som lever i sådana områden innebär det stora förändringar vad 

gäller tillgång till näring. Arter som livnär sig på näring i strandzonen tappar 

sitt matförråd. Under en tid kan visserligen näringsämnena öka till följd av 

”ursköljningen” vid stränderna, och det kan bland annat plankton och 

planktonätande djur dra nytta av. Efter en tid minskar dock mängderna och 

strandzonen blir allt mer näringsfattig.  

 En annan faktor som ändras är strömhastigheten. Arter som tidigare levde där 

har ersatts av andra som trivs bättre i stilla vatten. Hastigheten innebär vidare 

att eroderat material från stränderna sedimenteras istället för att transporteras.  

 Kraftigare strömmar och fall nedströms kraftverket, med sin särpräglade 

livsmiljö, är ersatt av en torrlagd fåra. Vegetation kan sällan växa där då 

vattensläpp som går från noll till max väldigt fort omöjliggör det hela. 

 Vattenföringens säsongsvariationer är ändrade från årliga vårfloder till 

avsaknad av detta. Istället orsakas översvämningar på andra ställen vid andra 

tidpunkter. Detta leder också till att olika arters miljö försvinner och därmed 

försvinner de själva. 

 En av de mest välkända effekterna är att kraftverken utgör hinder för 

vandrande arter som lax och öring. Vägen är helt enkelt stängd till lekplatser 

uppströms. På grund av varje älvs unika kemiska sammansättning har också 

unik genetik uppstått. Detta är något som försvinner allteftersom att man inte 

tar hänsyn till det vid odling och utsättning av exempelvis lax. 

 Dammarna hindrar även spridning av växtfrön vilket så småningom kommer 

att förändra floran nedströms, och den kommer till slut att skilja sig från den 

uppströms (Berners, 2001).  
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 Regleringsmagasinen i Norden hindrar också urlakning av för Östersjön 

viktiga grundämnen, som exempelvis kisel (Humborg et al, 2006). Elforsks 

första etapp-rapport visar också att det är lägre halt av olika mineraler i 

reglerat vatten jämfört med oreglerade vatten. Det visade även att syrehalten 

var lägre vid bottensedimenten. Orsaken är flödesförändringar, det vill säga 

att flödet är utjämnat, en ökad sedimentering samt att vattnet stannar upp till 

tio gånger längre i en reglerad älv. Denna forskning beviljades ingen 

fortsättning i de senare etapperna (Vattenkraftmiljö, www). 

 

Forskningen kring de nordiska förhållandena pekar på regional påverkan. Enligt 

Humborg et al (2006) så har övergödning tillsammans med anlagda dammar i 

Östersjöns och Svarta havets tillrinning bidragit till minskad tillförsel av löst kisel. En 

orsak antas vara att interaktionen mellan grundvatten och ytvatten är stört, vilket ses 

i stora dammar. Förhållandet mellan kväve, fosfor och kisel förändras på grund av 

detta. Sedan 60-talet har löst kisel minskat, samtidigt har mängden kväve ökat och 

därmed är skillnaden dem emellan större än tidigare. Det finns indikationer på att 

denna förändring leder till en minskning av kiselalger och en ökning av flagellater. 

Detta kommer att ge effekter på både den biogeokemiska cykeln liksom på 

näringspyramiden. 

 

Kisel, liksom kväve och fosfor, är ett viktigt ämne som behövs för tillväxt av alger. 

Kiselalger är den vanligaste encelliga algen i hav och sötvatten, deras cellskal består 

framförallt av kisel. Dessa utgör också huvudfödan i basen av näringspyramiden 

(Davis & Masten, 2009). Kiselalger är ett slags plankton som tillhör den 

producerande gruppen (phytoplankton), dvs. de använder solljus via fotosyntesen. 

Energiomsättningen i akvatiska system skiljer sig mot terrestra (på land) när det 

gäller själva lagringen av energi. På land lagras biomassan under lång tid fram för 

allt cellulosa, medan det i akvatiska ekosystem lagras under korta tider som 

phytoplankton. Även om biomassan är liten så kan produktionshastigheten vara 

hög. Produktionen av kiselalger når sin kulmen under april-juni då vårfloderna 

kommer med näring. Dessa tillsammans med andra alger är mat åt s.k. zooplankton 

som i sin tur är mat åt sill och skarpsill (Rydén et al, 2003).    

Påverkan på arter, Röda listan 

Artskydd via röda listan är ett verktyg som bland annat tar upp orsaker till att arter 

försvinner eller hotas. Själva rödlistandet görs av ArtDatabanken tillsammans med 

utsedda expertgrupper för respektive organismgrupp, utifrån IUNC´s riktlinjer. 

Klasserna är Utdöd (EX), Utdöd i vilt tillstånd (EW), Nationellt utdöd (RE), Akut 

hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU), Nära hotad (NT), Livskraftig. Sedan 

finns Kunskapsbrist (DD), Ej tillämplig (NA) och Ej bedömd (NE). 

 

12 sötvattenarter är nationellt utdöda, bland annat atlantstör, en mossart, 

vattenväxter, 2 alger samt ett antal ryggradslösa djur. Orsakerna är oftast okända, 
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men för vissa antas det vara dels vattenreglering och att arter är insamlade av 

människan. Akut hotade arter är t. ex ål, flodkräfta, storröding, fjällgås, grönfläckig 

padda samt en kärlväxt, en typ av alg och 2 ryggradslösa djurarter. För ål och fjällgås 

är fiske/jakt samt vattenkraft orsakerna. När det gäller ål beror det på hög dödlighet i 

turbiner och minskade uppväxtområden. 29 arter är starkt hotade, varav ca hälften är 

olika kärlväxter och algerarter, samt en handfull ryggradslösa djur. Orsaken anses 

främst vara vattenkraftens miljöförändringar och försämrad vattenkvalitet.  Andra 

orsaker är igenväxning på grund av övergödning och skuggor, samt grumling och 

kvävenedfall. 56 st. arter är sårbara. De är jämt fördelade över organismgrupperna. 

Exempel är utter, kungsfiskare, bergand och årta. Flera av arterna hotas framför allt 

av skogsindustrin. Nästa kategori är nära hotade och är den som innehåller flest 

arter, 84 st. Bland andra rördrom, stjärtand, lake och vimma. Laken är ny på listan 

och orsaker tros vara varmare och brunare (humusrikt) vatten. Kategorin 

kunskapsbrist består av 36 arter, varav 33 arter är ryggradsdjur. 

 

De listade arterna finns främst i södra Sverige, men orsaker till det är bland annat att 

det saknas kunskap om flora och fauna i norra Sverige. En annan viktig faktor är att 

södra delen har varit utsatt för mer påfrestning än norra. Av de tre huvudbiotoperna 

vattendrag, småvatten och sjöar, är det flest rödlistade arter i vattendragen (70), 

sedan 60 i småvatten och ca 50 i sjöar. Av de faktorer som hotar är fragmentering, det 

vill säga den process där habitat delas upp i allt mindre områden, den största (vilken 

i sig är orsakad av andra faktorer som vattenkraftverk). De mer direkta orsakerna är 

framför allt igenläggning av småvatten, eutrofiering och vattenuttag. Vattenreglering 

kommer på 5:e plats och hotar ett 30-tal arter där ålen är mest hotad. Det är stor 

påverkan som delvis hålls i schack med hjälp av fiskvägar och biotops-förbättrande 

åtgärder. Dock kvarstår problemen med nivåförändringar i magasinen, samt att 

hindra fisken från att dö i turbinerna.  

 

50 st. av de rödlistade arterna har fått s.k. åtgärdsprogram vilket är positivt, liksom 

andra traditionella åtgärder. Exempel är Natura-2000, skyddsvärda områden enligt 

Art- och habitatsdirektivet, biotopskydd och åtgärder inom ramen för ”Levande sjöar 

och vattendrag”. Andra åtgärder är restaurering av tidigare utdikade våtmarker, 

kalkning av försurade områden och anläggande av fiskvägar förbi vandringhinder 

(SLU, www). 

 

Stakraft Sverige AB´s anläggningar i Ångermanälven 

Enligt Statkraft Sverige AB´s hemsida är de ägare till 9 anläggningar, från norr till 

söder: Malgomaj, Volgsjöfors, Gäddede, Dabbsjö, Bergvattnet, Korselbränna, Tåsjö, 

Klingerforsen och Hoting (se bilaga x för teknisk information kring respektive 

kraftstation). Dessa anläggningar ligger i anslutning till ett antal sjöar och 

vattendrag, samt att kanaler är dragna även från andra vattendrag till 

vattenmagasinen. Utifrån VISS och ”Länsstyrelsen Västernorrlands föreskrifter om 

kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt (22 FS 2009:59)” har 
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en kartläggning gjorts kring anslutande vattenförekomster för varje kraftverk. VISS 

står för VattenInformationsSystemSverige och är en databas för sjöar, vattendrag, 

kustvatten och grundvatten. VISS riktar sig både till allmänhet och till de som 

dagligen arbetar med vattenfrågor. Syftet är att det ska vara ett verktyg för att nå 

bättre kvalitet på våra vatten och är utvecklat av vattenmyndigheterna och 

länsstyrelserna. Här finns information om hur våra olika vatten mår, vilka 

miljökvalitetsnormer som gäller och kartor med alla vattenförekomster som är 

bedömda (VISS, www).  

 

Vattenförekomster i parantes är påverkade genom tunneldragning. Kraftverken 

Malgomaj och Volgsjöfors står i samma kolumn på grund av att de påverkar samma 

vattenförekomst. Vattendrag med blå text klassas som kraftigt modifierat och 

bedöms utifrån de mindre stränga kraven ”ekologisk potential”, medan vattendrag 

med grön text klassas som naturligt och bedöms efter de hårdare kraven ”ekologisk 

status”. För ekologisk status finns klassningarna hög, god, måttlig, otillfredsställande 

eller dålig. Ekologisk potential har maximal, god, måttlig, otillfredsställande och 

dålig. Kemisk status klassas antingen som god eller ”uppnår ej god” och delas upp i 

med och utan Hg (kvicksliver). På VISS hemsida finns en handbok för hur 

vattenförekomsterna ska bedömas och som beskriver detta utförligt, men det är för 

omfattande för att ta med i denna text. För att avgöra vattenförekomster i anslutning 

till kraftverken har karta från Statkrafts Sverige AB´s hemsida samt kartor från 

www.vattenkraft.info använts tillsammans med VISS. Definition för orsakerna som 

anges är för kontinuitetsförändringar = konstgjorda hinder, flödesförändringar = det 

naturliga flödet är förändrat, morfologiska förändringar = fysiska förändringar som 

rätning, kanalisering, invallning. 

 
Tabell 1 över ekologisk status, ekologisk potential, kemisk status samt uppställda mål och tidsfrister 

Kraft-

station 

Vatten-

förekomst 

Ekologisk 

status 

Ekologisk 

potential 

Kemisk 

status 

utan Hg 

Kemisk 

status 

med Hg 

Mål 

Malgomaj 

kraftstation 

 

Volgsjöfors 

Kraftstation 

Malgomaj 

Uppströms 

Otillfredsställd 

(Orsak: 

flödesregleringar, 

kontinuitets- 

förändringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

 Volgsjön 

Nedströms 

God - God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

status 2015 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

Gäddede 

Kraftstation 

Kvarnbergs-

vattnet 

Uppströms 

Dålig 

(Orsak: 

flödesregleringar 

och kontinuitets-

förändringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

http://www.vattenkraft.info/
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 Hetögeln 

Nedströms 

Otillfredsställd 

(Orsak: 

flödesregleringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

Dabbsjö 

Kraftstation 

Stordabb-

sjön 

Uppströms 

Dålig 

(Orsak: 

flödesregleringar, 

kontinuitets- 

förändringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

 Stor-Rajan 

Nedströms 

Otillfredsställd 

(Orsak: 

flödesregleringar, 

kontinuitets- 

förändringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

 (Stor-

Arksjön) 

God - God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

status 2015 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

 (Mevattnet) Otillfredsställd 

(Orsak: 

kontinuitets- 

förändringar) 

- God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

status 2021 

God kemisk 

Status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

Bergvattnet 

Kraftstation 

Bergvattnet 

Uppströms 

Otillfredsställd 

(Orsak: 

flödesregleringar, 

kontinuitets- 

förändringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

 (Stor-

Sjouten) 

Dålig 

(Orsak: 

flödesregleringar, 

kontinuitets- 

förändringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

 Hansselet 

Nedströms 

God - God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

status 2015 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

Korssel-

bränna 

Kraftverk 

Korsselet 

Uppström 

Måttlig 

(Orsak: 

flödesförändringa

r,  

- God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

status 2021 

God kemisk 

status 2015 
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kontinuitets- 

förändringar) 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

 Tåsjön 

Nedströms 

Otillfredsställd 

(Orsak: 

flödesförändringa

r,  

kontinuitets- 

förändringar och  

morfologiska  

förändringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

Tåsjö 

Kraftstation 

Grundfjärden 

Nedströms 

Måttlig 

(Orsak: 

morfologiska 

förändringar) 

- God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

status 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

 Fjällsjöälven 

Nedströms 

(den östra 

delen) 

Dålig 

(Orsak: 

flödesförändringa

r, 

kontinuitets- 

förändringar)  

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

Klinger-

forsen 

Kraftverk 

Flåsjön 

Uppströms 

Otillfredsställande 

(Orsak: 

flödesregleringar 

och kontinuitets- 

förändringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

 Ej namngiven 

sjö 

Uppströms 

 

Måttlig 

(Orsak: 

kontinuitets- 

förändringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

Hoting 

Kraftstation 

Hotingsjön 

Uppströms 

Otillfredsställande 

(Orsak: 

flödesregleringar 

och morfologiska 

förändringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

 Storflyn 

Nedströms 

Måttlig 

(Orsak: 

flödesregleringar, 

kontinuietets- 

förändringar och 

morfologiska 

förändringar) 

Måttlig God Ej god 

(för hög 

halt Hg i 

gädda) 

God ekologisk 

potential 2021 

God kemisk 

status 2015 

Halten Hg bör 

inte vara ökad 

2015 

 

I de fall där den ekologiska statusen inte uppnår god status är det företrädelsevis 

flödesregleringar och kontinuitetsförändringar som är orsaken. De 

vattenförekomster som riskerar att inte uppnå ekologisk status/potential 2015 är alla 

utom Volgsjön, Stor-Arksjön och Hansselet. Sex av vattenförekomsterna riskerar 
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dessutom att inte uppnå kemisk status 2015 (Malgomaj, Kvarnbergsvattnet, 

Hetögeln, Tåsjö, Flåsjön och Hotingssjön). I alla fall där ekologisk status riskerar att 

inte nås bedöms att ytterligare utredningar krävs för att avgöra vilka åtgärder som 

behövs (VISS, www). 

Gällande regelverk 

Figur 1 nedan visar hur EU påverkar Sverige med miljökvalitetsnormer (hädanefter 

refererat till som MKN). MKN har varit ett centralt begrepp i direktiven och i EU´s 

miljörätt sedan 70-talet medan svensk miljörätt historiskt mer har handlat om att 

minska föroreningarna vid varje enskild källa (Michanek, 2005). På grund av 

betydelsen av MKN kommer en utförligare beskrivning längre ner. 

 

 
Figur 1 MKN från EU till Sverige 

 

Viktiga direktiv från EU som påverkar vattenkraft idag är framför allt 

vattendirektivet och förnyelsedirektivet, men även art- och habitatsdirektivet och 

fågeldirektivet.  

 

I förnyelsedirektivets bilaga 1 står respektive medlemslands individuella mål och 

för Sverige är det från 39,8 % 2005 till 49 % 2020. I detta direktiv definieras 

vattenkraft som förnybar energi, i artikel 2 om definitioner. El från vattenkraft och 

vindkraft ska vid beräkning normaliseras enligt regel som beskrivs i bilaga 2, dvs. att 

effekterna av variationerna i klimatet bör jämnas ut. Från och med 2011 ska 

medlemsländerna rapportera vart annat år för att beskriva hur utvecklingen av 

arbetet går. Den sista rapporten lämnas senast 31 dec 2021. Enligt 

Energimyndigheten som tittat på tre olika ekonomiska utvecklingsscenarier, kommer 

Sverige att uppnå de ställda kraven i tid (Energimyndigheten Långsiktsprognos, 

www). 
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Vattendirektivet innehåller mål och medlemsländerna ska inventera och klassa sina 

yt- och grundvattenförekomster. För detta ansvarar vattenmyndigheterna och det 

finns 5 st. i Sverige. Arbetet går ut på att kartlägga och analysera, sätta upp miljömål 

och normer, upprätta åtgärdsprogram, övervaka miljötillstånd, samt göra 

förvaltningsplan och rapportera. Arbetet sker i cykler om 6 år och pågående cykel 

slutar 2015. Ångermanland befinner sig Bottenhavets distrikt där Härnösand är 

huvudansvarig. Bland de beslutsdokument som gäller 2009-2015 finns bland annat 

förvaltningsplan, åtgärdsplan och miljökvalitetsnormer (Länsstyrelsen, www).  

 

Åtgärdsprogrammet är omfattande och beskriver åtgärder kring försurning, 

övergödning, miljögifter, fysisk förändring, flödesförändringar, morfologiska 

förändringar och främmande arter för att nämna några. Syftet med 

åtgärdsprogrammet är uppfylla de MKN som föreskrivits (se Västernorrlands läns 

författningssamling för Bottenhavets distrikt), senast 22 dec 2015, eller senare i de fall 

vattenmyndigheten bestämt så. Först beskrivs miljöproblemet och kartor visar vilka 

vatten som inte bedöms uppnå god ekologisk status 2015, vilka åtgärder som ska 

göras av vilka samt förväntade effekter. Sedan kommer en analys över kostnader och 

nyttor som förväntas om åtgärderna genomförs samt ett nollalternativ. Man gör dock 

ingen ekonomisk värdering av miljönyttorna, endast kvalitativa. I detta avsnitt 

beskrivs miljöproblemen med avseende på kostnader, nyttor och med vilka 

styrmedel åtgärderna kan utföras. Nästa avsnitt visar en jämförelse mellan 

nollalternativ och genomförda åtgärder, samt kostnader. I bilagorna beskrivs 

metoder kring varje bedömt miljöproblem, samt hur man beräknat kostnader 

(Bottenhavets åtgärdsprogram, www).  

 

I begreppet fysisk påverkan ingår dikning, sänkning av sjöar, uträtning av 

älvsträckor samt dammar för energiutvinning. Detta har förekommit/förekommer i 

hela Sverige men det är i norra Sverige som omfattningen är som störst. Tillstånden 

som de äldre verksamheterna bygger på är äldre vattenlagar vilka gynnade 

exploatering. Totalt är det 26 % av antalet sjöar och 21 % av antalet vattendrag som 

riskerar att inte uppnå ekologiskt god status på grund av kontinuitetsförändringar. 

Flödesförändringarna medför att 20,1 % av andelen sjöar och 5,2 % av vattendragen 

riskerar att inte uppnå ekologiskt god status och till sist för morfologin gäller att 14 % 

av sjöarna och 20 % av vattendragen riskerar detsamma. Åtgärder som föreslås för 

att nå miljökvalitetsnormerna är en grundlig biotopkartläggning för att bedömning 

av miljöproblem kopplade till de fysiska förändringarna ska bli säkrare. Ett 

omfattande restaureringsarbete av biotoper krävs också. Länsstyrelsen ska enligt 

detta program bland annat planlägga alla åtgärder som krävs utifrån prioriteringen 

av högriskområden, samt göra en översyn kring omprövningar av verksamheter 

enligt kap 9 och 11 MB, särskilt de som är belägna i högriskområden. Andra aktörer i 

detta är Fiskeriverket (numera Havs- och vattenmyndigheten), Naturvårdsverket 

(NV), Skogsstyrelsen (kring kantzoner). Kammarkollegiet ska, efter samråd med NV, 

Fiskeriverket och Länsstyrelser, ta fram underlag för strategier för att bland annat 
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åtgärda vandringshinder, regleringar och vattenhushållningsfrågor. Detta ska göras 

genom omprövningar, utredningar och fysiska åtgärder (Bottenhavets 

åtgärdsprogram, www). 

 

För Ångermanälven finns en delårsrapport som beskriver åtgärder kring fysisk 

påverkan (sida 30). Åtgärder kring vandringsfria leder vid dammar kan 

åstadkommas antingen via att verksamhetsutövaren (Statkraft t. ex.) söker nytt 

tillstånd via MB t. ex. vid byte av turbiner, eller att Kammarkollegiet, Länsstyrelsen 

eller NV begär omprövning av gällande vattendom. Vid omprövningar behöver en 

prioritering upprättas över områden där goda ekologiska effekter kan uppnås. Här 

finns även en kostnadsberäkning för de områden som beräknas ha risk att inte uppnå 

ekologisk kvalitet och för de områden där ekologiskt goda effekter kan uppnås, s.k. 

nyckelobjekt. Ekologiskt goda effekter kan vara att ge vandringsmöjligheter till fisk 

som finns nedströms ett kraftverk, eller att möjligheterna för bottenfauna förbättras. 

Åtgärder kan således vara att utforma vandringsleder för vandrande fiskar, att 

bevara enligt art- och habitatsdirektivet i Natura-2000 klassade områden, samt att 

öka tillgången på lek- och uppväxtområden för lokala fiskbestånd. Exempel på 

nyckelobjekt är Blåsjöälven, Saxälven, Övre Ångermanälven och Sjoutälven. Alla 

reglerade sträckor och dammområden är dock inte kartlagda och kräver utredning 

för att bedöma kostnader och ekologiska effekter av åtgärder (Delområdesrapport 

Ångermanälven, www). 
 

Det är svårt att få en överblick när det är många aktörer inblandande, figur 2 nedan 

visar en enkel förklaring kring några myndigheter i förhållande till 

verksamhetsutövare. 

 
 

 
Figur 2 Myndigheter och verksamhetsutövare 

 

Övriga aktörer är kommunen med sitt planarbete för mark och vatten, lokala 

intressen, industrier, frivilliga organisationer osv.  Det finns också en styrelse för 

vattenmyndigheten, vattendelegationen, som bestämmer saker inom 

vattenmyndighetens ansvarsområde. Ytterligare aktörer som kan bestämma 
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föreskrifter och ge rekommendationer är Havs- och Vattenmyndigheten 

Naturvårdsverket, Boverket och Sveriges geologiska undersökning (Länsstyrelsen, 

www). 

 

Miljöbalken 

Miljöbalkens (MB) kapitel 2 och 11 gäller i första hand, men även övriga kapitel som 

till exempel riksintressen, områdes- och artskydd, miljöfarlig verksamhet, 

miljökonsekvensbeskrivning, miljöskador och bestämmelser kring tillsyn. 

Miljökvalitetsnormer regleras också i miljöbalken (kap 5 MB). Kap 2 beskrivs lite 

utförligare då de är grunden till bland annat tillståndsprövningar (Miljöbalk 

1998:808).  

 

Kapitel 2, eller de allmänna hänsynsreglerna som de också kallas är de viktigaste 

kravreglerna vilka gäller alla människor, enskilda som verksamhetsutövare. Det är 

alltså krav som minst ska gälla för all mänsklig påverkan. Hänsynsreglernas 

uppbyggnad börjar med bevisbörderegeln som talar om att det är den som tänker sig 

utföra verksamheten som är skyldig att visa att man t.ex. tillämpar 

försiktighetsprincipen. Den regeln gäller vid ansökan om tillstånd, anmälan, dispens 

och omprövning men inte vid straff eller skadestånd. Försiktighetsmåtten är vida och 

syftet är att den ska tillämpas individuellt och kostnadseffektivt. Exempel är 

kunskapskravet utifrån vilken typ av åtgärd eller verksamhet det handlar om och vilka 

miljörisker som finns. Bästa möjliga teknik ska användas. Krav på val av produkt 

beskrivs, hushållning av råvaror och energi samt val av lämpligast plats.  

 

Rimlighetskravet betyder att en avvägning alltid ska göras mot andra intressen än 

miljön, utan att miljökvalitetsnormer överskrids. Det får t.ex. inte vara orimligt dyrt 

för ett företag att införskaffa en särskild reningsteknik. Ett ansvar att avhjälpa 

miljöskador som förorenaren har orsakat finns också. Kapitlet avslutas med 

”stoppreglerna” (§§ 9-10 kap 2 MB) som dels kan sätta stopp för verksamheter och 

som dels säger att en avvägning ska göras mot det allmänna intresset. Det betyder att 

regeringen kan tillåta en verksamhet, trots stora olägenheter, om den är politiskt 

viktig (Michanek, 2005).  

 

Så sent som 4 april 2012 kom regeringen ut med ett kommittédirektiv som innebär att 

en utredning ska göras för att se över bestämmelser kring vattenverksamhet enligt 

miljöbalken och lag om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Syftet är bland 

annat att principer som ”Bästa möjliga teknik” och ”Förorenaren betalar” ska få 

genomslag även i vattenverksamhet. Att det inte är så idag beror på att de tillstånd 

som gäller många vattenkraftverk är beslutade utifrån äldre lagar, och inte 

miljöbalken och då särskilt kap 2 (Regeringen, www).  
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Miljökvalitetsnormer 

MKN är som sagt ett annat exempel på hur EU har påverkat svensk lagstiftning och 

vattendirektivet bygger i princip på dessa. MKN regleras i miljöbalken (se ovan) och 

regeringen har även utfärdat en förordning utifrån miljöbalken. I hela landet ska 

MKN utfärdas och gränserna är inte administrativa, utifrån kommuner och län, utan 

från avrinningsområden. Det är även möjligt att utfärda allmänna MKN för en viss 

biotop. MKN har två syften och det första är att uppnå våra nationella miljömål (se 

nedan). Det andra är att överföra EU´s lagstiftning till svensk rätt. MKN kan 

utformas som gränsvärden (finns för ex. olika metaller och föroreningar) eller som 

riktvärden (finns för ex. syreförbrukande ämnen i vatten). Det finns även MKN som 

anger s.k. bioindikatorer, dvs. att det måste finnas visst mycket av en art. De ska 

dessutom ange vilken tidpunkt som de senast ska vara uppnådda. MKN ska 

utformas utifrån vad vetenskapen säger att människor och natur tål, utan hänsyn till 

teknik och ekonomi (Michanek, 2005). 

 

Det svåra med MKN är att de ”bara” anger en nivå och inte HUR var och en ska 

göra. Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för uppfyllandet, och krav 

riktas egentligen inte direkt mot enskilda utövare. Det finns några saker som gör det 

hela svårtolkat och det är dels rimlighetsavvägningen samt kravet på bästa möjliga 

teknik som inte får vara orimligt rent ekonomiskt i kap 2 § 7. Hur ska då 

myndigheten ställa ett krav baserat på MKN om det faller sig så att det blir orimligt 

dyrt? Det myndigheter kan göra är att kräva att flera verksamhetsutövare gör 

gemensamma åtgärder, vilket kan regleras i tillstånd och villkor. Verksamheter som 

inte är prövade kan ändå påverkas via generella miljöföreskrifter.  

 

Myndigheter ska även skriva åtgärdsprogram som syftar till att samordna det som 

behövs för att MKN ska uppfyllas. Programmet har dock ingen rättslig verkan utan 

ska ses som ett underlag för fysisk planering, tillståndsansökningar osv. Detta är 

problematiskt då programmet inte säkerställer en uppfyllelse. Vidare så är det 

myndigheter och inte enskilda som får begära omprövning av tillstånd, även om den 

enskildes hälsa berörs (Michanek, 2005).  

 

Vilka MKN mäts? 

MKN som används vid mätning av sötvatten idag regleras dels i ett EU-direktiv och 

kallas för ”prio-ämnes direktivet”, (2008/105). Utöver det finns föreskrifter om 

gränsvärden från Naturvårdsverket, föreskrifter som numera är övertagna från 

Havs- och vattenmyndigheten, (NFS2008:1). I NFS2008:1 beskriv mätning för kemisk 

status och ekologisk status. För den kemiska delen är det framförallt ett antal 

tungmetaller som kvicksilver, kadmium och bly samt ett antal syntetiska ämnen, 

totalt 33 st. som finns uppräknade i bilaga till EU-direktivet. Den ekologiska delen är 

lite mer komplicerat och delas upp i 3 huvudkategorier;  

 



 20 

 Biologiska faktorer; Växtplankton och Makrofyter (större vattenväxter) i sjöar, 

Kiselalger i vattendrag, Bottenfauna i sjöar och vattendrag, Fisk i sjöar och 

vattendrag. Bedömningarna beskrivs i bilaga 1 till NFS2008:1 och är 

omfattande.  

 Fysikaliska-kemiska faktorer; Näringsämnen i sjöar och vattendrag, Siktdjup 

och syrgas i sjöar, Försurning i sjöar och vattendrag, Särskilda föroreningar 

(från bilaga V 2000/60EG). Bedömningarna beskrivs i bilaga 2 till NFS2008:1. 

 Hydromorfologiska faktorer; Kontinuitet i sjöar och vattendrag, Hydrologisk 

regim i sjöar och vattendrag, Morfologi i sjöar och vattendrag. Detta beskrivs i 

bilaga 3 till NFS2008:1. 

 

Det är de biologiska faktorerna som bedöms först och har störst betydelse för 

bedömningen. Bedöms dessa som god status går man i praktiken inte vidare för att 

bedöma de 2 övriga faktorerna som snarare ses som stödbedömningar till de 

biologiska faktorerna. Till detta finns referensvärden och klassgränser som används 

för att avgöra tillståndet på vattnet (personlig kommentar Joakim Kruse, jurist 

Vattenmyndigheten för Bottenhavets distrikt, 120503).  

 

I praktiken har vi i Sverige sällan gjort bedömningarna grundligt med alla mätningar 

enligt bedömningsgrunderna, och framför allt inte i norra Sverige. Det vanliga är i 

stället att sätta upp modeller för att ge en uppskattning om hur status i vattnet är. 

Detta görs utifrån kunskap om berggrund, jordmån, typer av verksamheter i 

avrinningsområde och så vidare. Detta kompletteras även med expertbedömningar, 

men det är även planerat att verifieras med hjälp av bland annat mätningar (Joakim 

Kruse).  

 

          Det finns ytterligare regler som anger MKN för vatten som också är viktiga att ta 

hänsyn till. Förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Dess 

bilagor anger gränsvärden och riktvärden för laxvatten, övriga fiskvatten och 

musselvatten. Det gäller både strömmande och stillastående vatten. Det är 

länsstyrelsen som är ansvarig för kontroll och upprättande av åtgärdsprogram. Om 

MKN inte uppfylls ska länsstyrelsen fastställa orsak och vidta åtgärder. Exempel på 

parametrar som ska mätas är temperatur, pH, upplöst syre, syreförbrukning samt ett 

antal olika föroreningar. Till dessa anges de gränsvärden eller riktlinjer som gäller 

respektive parameter (förordning 2001:554).  
 

Vem mäter MKN? 

Det är framför allt Länsstyrelsens operativa del som gör dessa mätningar, ibland 

genom att det ingår i det vardagliga arbetet, ibland via tillsynsärenden och ibland på 

uppdrag av Vattenmyndigheten. Det finns även verksamhetsutövare som gör det 

själva, alternativt att det finns en samordnad recipientkontroll mellan flera 

verksamhetsutövare (Joakim Kruse). 
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Hur fungerar det i praktiken? 

När det står klart att MKN är överskridna eller riskerar att överskridas ska alltså 

vattenmyndigheten utfärda åtgärdsprogram och vända sig till ansvarig myndighet 

och kommun. Vattenmyndigheten får dock inte bestämma vad de ansvariga ska göra 

utan de kan bara ge riktlinjer. De ansvariga ska sedan omsätta detta i praktik. I 

vattenverksamhetsärenden är det sällan kommunen som är ansvarig, men de kan 

påverka genom utformningen av sina planer. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för 

vattenverksamhet och de arbetar i första hand med att påverka genom dialog med 

verksamhetsutövarna, och ser helst att åtgärder utförs av fri vilja. Om inte enighet 

råder mellan verksamhetsutövare och myndighet kan myndigheten påverka via 

operativ tillsyn som exempelvis förelägganden. Omprövning av tillståndet är en 

annan väg, om än ovanlig. Då är det oftast Kammarkollegiet som tar initiativet och 

inte Länsstyrelsen. Ett tredje alternativ är de fall då verksamhetsutövaren själv söker 

för t. ex utbyggnad. Enligt Kruse är detta inget bra alternativ, då det kan vara svårt 

att lyfta andra frågor och arbetet med vattenfrågorna inte blir strategiskt (Joakim 

Kruse). 

 

Om MKN riskerar att överskridas finns en formulering i 3:e stycket 7 § kap 2 i 

miljöbalken som menar att en verksamhet, ny eller gammal, endast får tillåtas om 

den är ”förenlig med ett åtgärdsprogram som fastställts för att följa normen, förenas 

med villkor om att vidta eller bekosta kompenserande åtgärder som ökar 

möjligheterna att följa normen i en utsträckning som inte är obetydlig, eller trots att 

den försvårar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen på kort sikt eller i ett litet 

geografiskt område, kan antas ge väsentligt ökade förutsättningar att följa normen på 

längre sikt eller i ett större geografiskt område”. Vidare så står det i § 5 kap 24 MB, 

andra punkten att tillståndsmyndighet får ompröva tillstånd om en verksamhet 

medför att MKN inte följs.  

 

Vidare sägs att myndighet kan/ska ställa krav trots att det kan bli orimligt att 

uppfylla dem, när det handlar om miljökvalitetsnormer som definieras som 

”föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för 

olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara 

för påtagliga olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas efter en viss 

angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder” (första stycket § 2 5 

kap miljöbalken). Med andra ord MKN som anger gränsvärden.  

 

De två styckena ovan är en förändring (§ 5 kap 16 MB flyttades till stycke 3 § 7 kap 2 

MB) som gjordes 2010 och i praktiken innebär det både en inskränkning och en 

förstärkning. Inskränkningen är att tidigare gällande krav kunde ställas oavsett typ 

av MKN, men nu bara för de s.k. gränsvärdena. För ytvatten handlar det om kemisk 

status. Alltså inte om ekologisk status. Förstärkningen är att kraven tidigare bara 

gällde ny verksamhet och inte befintlig. Nu gäller kravet all verksamhet som riskerar 
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att överskrida en MKN (Joakim Kruse). Samtidigt har rättsfall i Mark- och 

miljööverdomstolen år 2012 förtydligat delar kring arbetet med MKN:  

 

1. Domstolarna tillhör de myndigheter som ska se till att MKN nås, oavsett målår. 

2. En miljökonsekvensbeskrivning i ansökningsmål ska innehålla de uppgifter som 

behövs för att bedöma huruvida MKN nås, oavsett målår.  (Ladvattenån, 2012). 

 

Vad händer då om vi överskrider en MKN och skjuter fram tiden för att uppnå den? 

Ambitionsnivån kan sänkas, men det är något som EU i så fall kommer att pröva. Det 

finns inga verktyg för att hantera denna fråga tillsammans med de undantag som 

görs idag (Joakim Kruse).  

 

Ekonomiska styrmedel 

En brittisk ekonom, Pigou, föreslog att negativa miljöeffekter borde räknas in i 

kostnaden för den som utför aktiviteten. I fall där biologisk mångfald minskas skulle 

kostnaden för arbetet att skydda skadade miljöer och räddande av arter ligga på den 

tjänst vi tar av naturen. I vattenkraftens fall skulle således både konsument och 

producent betala kostnaden för vattenkraftens negativa påverkan? Det svåra är att 

pengar inte ger det verkliga värdet på en resurs eller en ekosystemtjänst. Det finns ett 

antal olika sätt att beräkna negativ miljöpåverkan. Det som jag ser skulle passa 

vattenkraften är dels en indirekt metod som heter ”replacement cost approach”. Den 

går ut på att beräkna vad det skulle kosta att återställa det som verksamheten har 

förorenat eller förstört. En direkt metod som heter ”The travel cost method” går ut på 

att beräkna vad folk skulle vara villiga att betala för att utnyttja ett område för 

rekreation (i tid, resa och hur många som nyttjar det) (Rydén et al, 2003).  

 

Principen ”förorenaren betalar” är en viktig ekonomisk princip, men inte alltid lätt 

att implementera. Ju mer globalt, ju längre tidsperspektiv och ju mer kunskapsbrist 

desto svårare blir det. Det finns också ett behov av att koordinera principen inom EU 

så att inte ett land har hårdare krav än andra, eller tvärtom (Rydén et al, 2003). 

Principen ligger till grund för bestämmelser i EG-fördraget och ska verka 

avskräckande samt bidra till att målen med EU´s politik uppnås (Corell, 2005). Enligt 

Kruse sker tillämpningen av ”förorenaren betalar” idag via kraven på exempelvis 

försiktighetsmått och bästa teknik som regleras MB´s 2:a kapitel och inte via 

ekonomiska styrmedel som avgifter, skatter eller att betala in till fonder. 

Förbättringsåtgärder för skadad miljö sker idag med betalning från det allmänna 

(Joakim Kruse).   

 

EU:s utsläppshandel är ett viktigt verktyg för att nå EU:s åtagande om minskade 

utsläpp av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet. Svenska företag har fått 

utsläppsrätter kostnadsfritt av staten, men det har inte elproducenterna fått. 

Utsläppsrätter, men även styrmedel som elcertifikat, är tänkt att driva 
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energiutvecklingen mot en strukturomvandling när det gäller energitillförseln 

(Energimyndigheten, www). 

Metoder att bedöma miljöpåverkan och kostnader  
Livscykelanalys (LCA) är ett sätt att bedöma miljöpåverkan vilket Vattenfall redan gjort (se 

sida x). Den formella strukturen av LCA finns i ISO och är uppbyggd i dessa steg:  

 Definition av mål och omfattning 

 Inventering 

 Miljöpåverkansbedömning 

 Tolkning av resultat (Rydh et al, 2002) 

 

Vattenfall har även utvecklat en biotopmetod som komplement till LCA. Syftet med 

biotopmetoden är att ge möjlighet att jämföra olika sorters arealutnyttjande på ett 

objektivt sätt, samt att kunna se eventuella förändringar vid åtgärder. Det är också ett 

sätt att belysa miljöprestandan. Det ska dock inte ses som en fullständig beskrivning, 

liknande MKB eller annat, men en förenklad kvantifiering. Det som bestämmer 

biotoperna är exempelvis geologi, klimat, geografi, olika artuppsättningar och 

graden av mänsklig påverkan. Man skiljer på olika sorters påverkan av yta; byte 

(från ett ekosystem till ett annat), påverkan (ändrade förhållanden för befintliga 

biotoper) samt borttagande (i princip omöjligt för organismer att leva). Metoden 

består av 4 steg: Fastställande av systemgränser samt arealberäkningar, identifiering 

av biotoper, indelning av biotoper i 4 kategorier, sammanställning och redovisning 

(Vattenfall, www).  

 

Det finns också metoder att räkna på kostnader av miljöpåverkan. Naturvårdsverket 

har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med andra aktörer ta fram förslag 

till plattform för företag som vill öka sitt skydd för biologisk mångfald. Det finns 

några metoder presenterat på NV´s hemsida, bland annat TEEB (The Economics of 

Ecosystem and Biodiversity). TEEB beskriver vad det innebär i ekonomiska termer 

för företag att vi förlorar biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

(Naturvårdsverket, www). 

 

Elforsk ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät och har som syfte att samordna 

forskning och utveckling inom branschen. De antog ett FoU-program för vattenkraft 

2011, där det övergripande målet för miljö är att ”i samarbete och dialog med 

berörda myndigheter och intressenter utveckla de kunskaper som behövs för 

avvägningar mellan miljö, lokal utveckling, rekreation och vattenkraft för långsiktig 

utveckling av vattenkraftens miljöegenskaper” (Elforsk, www). Där beskrivs även 

flerårig forskning som sammanställts i en rapport; ”Vattenkraft- miljöeffekter, 

åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten”. Syftet med detta projekt var att 

utveckla verktyg för att ”beskriva samhällsekonomiska effekter av åtgärder som 

förbättrar miljön i reglerade vatten. Det handlar om att med utgångspunkt från 

dagens tillstånd undersöka de ekologiska effekterna av tänkbara åtgärder, värdera 
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deras kostnader och nyttor, karaktärisera osäkerheter och genomföra 

välfärdsanalyser av olika handlingsalternativ” (Vattenkraftmiljö, www). 

 

Under 2000 utfördes en hållbarhetsanalys för Jämtkrafts räkning. Syftet var att belysa 

förväntade effekter av Jämtkrafts planer på ombyggnad/utbyggnad av kraftverket 

vid nedre Långan. Projektet utfördes med hjälp av Mittuniversitetet och utgår från 

hållbarhetsperspektivet med alla dimensioner som ingår; ekonomiskt, kulturellt, 

socialt och ekologiskt. Ett av målen var att finna indikatorer för hållbarhet och man 

utgick från en befintlig metod. Indikatorerna som utarbetades har sin grund i 

framtid, rättvisa, demokrati och miljö. Projektet har således tittat på effekter som har 

att göra med ekologi, ekonomiskt på lokal och regional nivå, sociala aspekter samt de 

kulturvärden som kraftverket bedöms ha.  

 

Fem olika scenarier utarbetades. Två har sin utgångspunkt för det vattenuttag som 

var nuläget ett av dessa var ett nollalternativ och ett med reparation och 

effektivisering inberäknad. Ett gällde dubbelt vattenuttag, ett med fyrdubbelt 

vattenuttag och ett utan vattenuttag. Den sociala och kulturella aspekten antas 

minska vid ökat uttag. Den ekonomiska aspekten på lokal nivå minskar också med 

ökat uttag, och tvärtom för regional nivå då Jämtkrafts ekonomi istället gynnas av ett 

ökat uttag. De ekologiska aspekterna följer samma mönster som de sociala och 

kulturella (Näslund et al, 2001). 

 

Åtgärder för förbättring 

Åtgärder som är kända idag som kan leda till att förbättra det ekologiska läget är 

framför allt att vattennivåerna närmar sig de naturliga, dvs. att återskapa det höga 

vårflödet och minska skillnaden i vattennivån i regleringsmagasinen. Inom några år 

kan växlighet vid stränder komma tillbaka vilket i sin tur skulle gynna vattenfauna. 

Älvar som är måttligt reglerade skulle återhämta sig ganska snabbt och oreglerade 

biflöden skulle agera som ”artspridare” till tidigare reglerade områden. Ju längre 

norrut vi tittar desto längre tid skulle återhämtningen ta, på grund av kallare och 

mer näringsfattigt klimat. Det pågår exempelvis forskning kring att använda 

överflödet av näring i Östersjön till fiskodlingar i näringsfattiga vattenkraftsdammar 

(Miljöforskning, www). Det har även studerats hur en jämtländsk sjö har återhämtat 

sig efter tillförsel av kväve och fosfor. Under ett års tid tillsattes näringen och 

förbättring såg bland annat genom ökad mängd plankton och större rödingar. 

Studier kring skillnader mellan odlad och vild fisk har utmynnat i riktlinjer för 

odling, omlöpens betydelse och studier kring hur fiskar väljer väg i strömmande 

vatten har också utförts (Vattenkraftmiljö, www). Det finns även s.k. strömkraftverk 

som inte fördämmer utan producerar energin av den naturliga strömmen (Svensk 

vattenkraft, www). Det finns speciella turbiner för låga fallhöjder som har mycket låg 

dödlighet bland fiskar som simmar nedströms, vilket skulle gynna ål, lax och öring, 

se figur 3 nedan: 
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Figur 3 

Källa: http://www.archimedeshydroscrew.com/modern-archimedes-hydro-

screw/archimedes-screw-turbine-diagram/ 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Litteraturundersökning är baserad på kurslitteratur från Ekoteknikutbildningen samt 

Internetsidor. Information har framför allt tagits från myndigheter för att öka 

trovärdigheten. Kommentarerna på utbildningsmaterialet från Christer Borgh, Kajsa 

Nilsson samt handledare Lena van den Brink har varit väldigt värdefulla och jag är 

övertygad om att kvalitet och spridning på information har ökat tack vare dem. Detta 

var även viktigt med tanke på hur åsikterna går isär kring svensk vattenkraft, 

eftersom min ambition har varit att vara så neutral som det går. Även testomgången 

med ingenjörerna var givande och gav nyttig information kring vilket fokus det bör 

vara. Det övergripande syftet med att öka kunskapen hos ingenjörerna på Statkraft 

Sverige AB kommer att bli svårt att svara på då jag inom tidsramen för c-uppsatsen 

inte hinner utföra någon utvärdering av det färdiga materialet. Detta kommer dock 

att genomföras i efterhand. När det gäller de uppsatta målen är de i stort sett 

uppnådda. Frågeställningarna likaså, men önskvärt vore mer information kring de 

biologiska och kemiska skillnaderna i reglerat och oreglerat. Jag skulle ha behövt ta 

del av fler utförda analyser som den i Långforsen vilket i och för sig nästan vore en 

uppsats i sig.  

 

Nedan följer en diskussion kring vattenkraftens miljöpåverkan, användarvänligheten 

av miljökvalitetsnormer och ekonomins roll. Diskussionen avslutas med konklusion 

och slutsatser. 

Vattenkraftens påverkan 

Även om vattenkraft ofta beskrivs som en förnybar energikälla så motverkas några 

hållbarhetsprinciper. Generellt kan det beskrivas som att naturens kretslopp av 

näringsämnen störs genom vattenkraftens fördämningar. Ämnen som skulle ha följt 

med ett strömmande vatten nedströms och så småningom hamna i Östersjön 

sedimenteras i större utsträckning. De fördämda sjöarna utarmas på näring med 

svagare stammar av fisk, det vill säga att produktiviteten försämras. Den biologiska 

mångfalden minskar på grund av förändrade livsmiljöer och förstörda biotoper. Å 

http://www.archimedeshydroscrew.com/modern-archimedes-hydro-screw/archimedes-screw-turbine-diagram/
http://www.archimedeshydroscrew.com/modern-archimedes-hydro-screw/archimedes-screw-turbine-diagram/
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andra sidan utnyttjas en energi, vattenflödet, som är skapad tack vare solen. 

Vattenkraft släpper ut betydligt mindre fossilt koldioxid än olja och kol samt är 

mycket mindre riskfyllt än exempelvis kärnkraft. När vattenkraftverket står på plats 

ackumuleras antagligen också mycket mindre avfall än vid användning av olja, kol 

och kärnkraft. 

 

Enligt röda listan och ekologisk status kring de vattenförekomster som belystes på 

sida 14-17 är det uppenbart att det sker en ekologisk påverkan. Vattenkraftens 

miljöpåverkan är negativ vad gäller ekologi och kemi på lokal nivå, och forskning 

visar även att det gäller regional påverkan. Den regionala påverkan känns ganska 

självklar eftersom vattnen på sin väg genom älvar och sjöar får sin speciella kemiska 

karaktär. Ändrar vi hur vattnet flödar och med vilken hastighet så vore det konstigt 

om det inte uppstår relativt stora förändringar. När de abiotiska (icke-levande) 

faktorerna ändras så ändras även förutsättningarna för hela näringskedjan. Därför 

tycker jag att det är lite märkligt att man inte tillät vidare forskning inom projekten 

som bland annat Elforsk och Naturvårdsverket bedrev (vattenkraftmiljö, www). Å 

andra sidan igen, med tanke på den globala aspekten ger vattenkraft energi som inte 

är baserade på fossila bränslen. Vattenkraft är dessutom ekonomiskt viktigt för 

Sverige.  

 

På sätt och vis är det två stora miljöproblem, klimatförändringar och utarmning av 

biologisk mångfald, som ställs emot varandra. Under 2011 publicerades en rapport 

finansierad av Norska forskningsrådet och Statkraft i samarbete med Stockholms 

miljöinstitut. Denna rapport belyser vattendirektivet och förnyelsedirektivet. Syftet 

är att granska implementeringen av vattendirektivet och förnyelsedirektivet och hur 

de svenska tillstånden för nuvarande vattenkraftverk påverkar processen. Syftet är 

att analysera hur de båda direktiven påverkar svensk vattenkraft. Syftet är också att 

få en grund för beslut och förslag på policy. I rapporten anses att vattenkraft är den 

viktigaste förnybara källan för energiproduktion och för att nå 2020-målet om 49 %. 

Vind och biogas växer men är än så länge mycket små i jämförelse. Totalt sätt är ca 75 

% av Sveriges stora och medelstora älvar utbyggda.  

 

En intressant beskrivning är hur Sverige redan innan förnyelsedirektivet, har arbetat 

målinriktat med att få ner utsläpp av fossilt koldioxid. Om man då jämför med 

vattenarbetet så har vi snarast en lång tradition av att möjliggöra exploatering. 

Vattenkraften hade länge en gräddfil för att kunna utvecklas, men i slutet på 80-talet 

började skyddet av älvarna öka. Idag finns olika signaler från politiskt håll om 

huruvida vattenkraft har en roll i att uppfylla förnyelsedirektivet. Å ena sida vill man 

minska beroendet av vattenkraften och å andra sidan har vattenkraft ingått i 

elcertifikatsystemet. Som det ser ut nu kommer knappast några nya 

vattenkraftstationer att byggas men om de gamla stationerna rustas upp finns 

beräkningar som visar på 5 % ökning eller mer på elproduktion.  
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Det understryks i rapporten även att bedömningsgrunderna för MKN i 

vattendirektivet inte är helt enkla att använda. Hur vattendirektivet till slut kommer 

att påverka vattenkraftsproduktionen är ännu oklart. Slutsatserna är att det kan 

uppstå en win-win situation i och med de renoveringar som måste göras framgent. 

Beroende på hur de gamla tillstånden är utformade riskerar denna dock win-win 

situation att gå förlorad. Samtidigt så föreslår författarna ett 

miljökompensationssystem för att täcka kostnaderna för de åtgärder som behövs för 

att förbättra miljö och vattenkvalitet. Miljökompensationssystemet föreslås bekostas 

av en viss andel av den producerade energin för att minska risken för 

intäktsförluster. Detta skulle i så fall gälla alla producenter (Rudberg, 2011). 

 

En annan reflektion kring den forskning som bedrivs och har bedrivits är att det 

förefaller vara energibranschen som forskar på sitt håll och ”vattenkraftskritiker” 

forskar på sitt. Det verkar behövas mer forskning i ”mitten”, det vill säga på ett 

neutralt sätt där ett systemtänkande utan hänsyn till vinst för en enskild part och 

hänsyn till samhällets vinst och ur ett hållbarhetsperspektiv vävs ihop. Rapporten 

om Långforsen är nog den som ligger närmast detta. 

 

Användarvänligheten av miljökvalitetsnormer 

Är det enkelt för verksamhetsutövare att veta hur åtgärder ska genomföras och följas 

upp? Jag upplever inte detta som självklart när miljökvalitetsnormer beskrivs och 

åtgärder föreslås. Dessutom förefaller det vara ett stort avstånd mellan 

vattenmyndigheten och verksamhetsutövarna. Vattenmyndigheten ska bland annat 

kartlägga och bedöma vattenförekomster och göra åtgärdsprogram. 

Åtgärdsprogrammen är inte juridiskt bindande och de ska i sin tur fördela ansvaret 

till andra myndigheter som på något sätt ska utföra åtgärderna/tillsynen. Ett 

komplext regelverk i kombination med många inblandade ökar risken för 

ineffektivitet. Jag anser inte att det är särskilt tydligt för en verksamhetsutövare hur 

denne ska medverka till att förbättra miljökvalitetsnormerna. De verktyg som 

framför allt finns idag är omprövningar antingen via myndigheters initiativ eller via 

verksamhetsutövare själva. Om det i tillägg omges av en infekterad debatt så 

kommer det nog ta ännu längre tid innan vi kommer någon vart med 

vattendirektivets övergripande mål om att inte försämra vattenkvaliteten.  

 

Det står i förordningen om förvaltning av kvalitet på vattenmiljö att kvaliteten inte 

får försämras, oavsett hur det klassas. Om forskning visar att vattenkraft utan 

förbättringsåtgärder leder till en försämring i kvalitet gällande ekologisk 

status/potential, ska nollalternativ eller ”business as usual” vara helt otänkbara vägar 

om försiktighetsprincipen gäller som den ska. En försämring har skett och alltså finns 

risk för att den fortsätter. Det är heller inte förenligt med försiktighetsprincipen då vi 

inte vet säkert vad en utarmning av biologisk mångfald innebär, hur 

klimatförändringarna kommer att påverka dessa ekosystem eller i vilken omfattning 

det påverkar på regional nivå, exempelvis Östersjön. Tyvärr så verkar det som om 
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skyddet för biologisk mångfald, via miljökvalitetsnormerna för ekologiskt god status, 

har försvagats. Det beror på att lagförändringen (dvs att § 5 kap 16 MB, försvann och 

skrevs in i § 7 kap 2 MB) som innebär att endast gränsvärden för kemiskt god status 

och inte ekologiskt god status är det som höjer kraven.  

 

En annan viktig fråga i sammanhanget är vilka krav som rimligen kan ställas på 

verksamhetsutövare när övervakningen av MKN sällan sker med hjälp av faktiska 

mätningar utifrån det som beskrivs i NFS2008:1, utan istället med hjälp av 

datamodelleringar och expertutlåtanden. Den lilla kartläggningen över Statkraft 

Sverige AB´s vattenkraftverk i Ångermanland visar tydligt att MKN inte uppnår god 

kvalitet enligt ekologiskt status och vattenkraften ses som den största orsaken till 

detta. Dessutom riskerar nästan alla observerade vattenförekomster att inte uppnå 

ekologisk status. Å andra sidan framgår av VISS att alla bedömningarna måste 

kompletteras med ytterligare utredning för att kunna bedöma vettiga åtgärder. Det 

enda som någorlunda säkert kan bedömas är om en åtgärd bidrar till en förbättring 

eller försämring av MKN (Kajsa Nilsson). Detta leder till en tredje fråga: Hur 

rättssäkert är systemet från en verksamhetsutövares synvinkel? Det torde vara svårt 

för myndigheter att kunna ge råd när det råder så stor osäkerhet och det torde 

föreligga risker för olika bedömningar vid prövningar. Ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv ökar också risken för att ekonomiska resurser används ineffektivt. 

 

Dessutom upplevs idag från verksamhetsutövares syn en osäkerhet på vilka relger 

som gäller. Vad händer om de beslutar att investera i restaurering av ett 

vattenkraftverk och ärendet drar ut på tiden på grund av långa förhandlingar, olika 

tolkningar av lagtext eller orimliga kostnader (personlig kommentar Gabriel 

Waaranpäre, 120503)? En analys av problemet blir dels att de åtgärder som behövs 

för att förbättra vattenkvaliteten riskerar att inte bli gjorda som de ska, effektivisering 

av gamla kraftverk riskerar att utebli på grund av att verksamhetsutövare inte vågar 

investera, liksom det samarbete mellan verksamhetsutövare och myndigheter som är 

så viktigt för att arbetet ska bli strategiskt och målinriktat. 

Ekonomins roll 

Att sluta producera el via vattenkraft är inte möjligt ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv då det är på grund av reglering som vattenkraftsbolaget kan styra energin 

till när vi mest behöver den (Berners, 2001). Frågan är hur mycket man skulle kunna 

efterlikna den naturliga vattenföringen, utan att vattenkraftbolagen förlorar allt för 

mycket samtidigt som det ekologiska vinner på det. Hur beräknar man det? Hur kan 

man jämföra ett förbättrat ekologiskt system med ekonomiska kostnader för 

kraftbolagen? Det är troligen en väldigt viktig fråga för en verksamhetsutövare. Det 

är även viktigt för dem att få bra argument till hur och varför de ska agera för att 

vattendirektivet ska uppnås, jämte förnyelsebarhetsdirektivet. Det gäller att det 

utvecklas bra metoder för att beräkna ekologiska förluster. Att verka för en sådan 

utveckling är ett bra initiativ från regeringen via Naturvårdsverket. 
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”Förorenaren betalar” betyder att i priset på en vara/tjänst måste kostnaden för de 

negativa miljöeffekterna vara inbakad annars kommer resursen att överutnyttjas. Det 

är dock svårt att väga olika energiutvinningsalternativ mot varandra. Vindkraft 

påverkar på ett sätt, vattenkraft på ett annat, vågkraft på ytterligare ett sätt. En viktig 

fråga som jag ser det är att framförallt minska användandet av fossil energi och det 

är producenter inom den delen som i första hand bör betala. De producenterna finns 

framför allt i Tyskland när det gäller Europa, på grund av kol. Å andra sidan, 

producerar de olika företagen energi från olika slag så borde det vara enkelt att 

beräkna hur många watt-timmar som kommer från respektive. Skulle en generell 

avgift läggas på de olika energislagen som företagen betalar till exempel till staten, 

naturvårdsverket eller liknande? Ju allvarligare negativ miljöpåverkan desto dyrare. 

Då kommer nästa fråga; hur värderar vi förlust av biologisk mångfald, utsläpp av 

växthusgaser eller NOx och SOx, anspråk av markareal, vikten av orörda 

strömpartier och rekreationsområden? 

 

I detta dilemma har vi producenterna å ena sidan, å andra sidan har vi 

konsumenterna; hur ser prognoser ut för energibehovet i Sverige? Vad skulle hända 

om externaliteter bakades i energipriset? Det finns många exempel på hur vi hanterar 

saker som är billiga och gratis, dvs. det leder allt för ofta till slöseri och ett 

överanvändande (tragedy of common) . Därför är det inte helt säkert att det är bra 

med billig energi. Detta är dock ingen enkel fråga och risken med höjning av elpris 

kan leda till svårigheter för många företag och offentlig sektor som redan har strama 

ekonomier. Å andra sidan kanske vi blir ännu bättre på att energieffektivisera. Jag 

anser att både privata och offentliga konsumenter har ett stort ansvar i energifrågan. 

Producenterna producerar utifrån vårt behov. Ett problem med vårt behov är att det 

är stora skillnader i Sverige. Vintertid är behovet mycket större i Norrland än i södra 

Sverige och då blir det inte riktigt rättvist om energin kostar lika mycket för alla, 

speciellt inte om man betänker att vattenkraft framför allt produceras i Norrland 

samt att vedeldningen troligen kapar energiförbrukningen något för de norrländska 

länen. Under 2010 var den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning och 

varmvatten i Norrbotten 180 kWh/m2 och i Skåne var siffran samma år 147 kWh/m2 . 

Högst hade dock Gotland med 183 kWh/ m2 (SCB, www).  

 

Även om principen ”förorenaren betalar” kan vara svår att implementera förefaller 

det vara en viktig väg för att finansiera miljöförbättringar för vattendrag som är 

påverkade av vattenkraft. Detta lyfts fram i regeringens kommittèdirektiv, liksom 

principen om bästa teknik (se sida 17). 

 

Konklusion och fortsatta studier 

Vattenkraft är viktig för vårt svenska samhälle och en av de icke fossila lösningarna 

för energifrågan. Det är även en del av vår kultur och historia, samtidigt som vi har 

ett ansvar för att ta hand våra älvar och sjöar så att den biologiska mångfalden inte 
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minskar. Jag tror inte att det är den ena eller andres fel att arbetet med att förbättra 

kvaliteten på våra vatten inte utförs som de ska. Jag vill också gärna tro att de flesta 

av oss vill göra det rätta och inte förstöra miljön för kommande generationer.  Vi har 

den situation vi har med våra vattenkraftverk och det viktiga är att påbörja en 

effektivisering av befintliga kraftverk samtidigt med de förbättringsåtgärder som 

krävs för att öka vattenkvaliteten. Vi måste se problemet som möjligt att lösa 

tillsammans och minska avstånd mellan myndighet och verksamhetsutövare. Den 

utveckling som sker nu är viktig för verksamhetsutövare att följa med. Både vad 

gäller förändrade behov av energi och hur myndigheter omprövar tillstånd eller 

bedömer nya tillståndsansökningar. 

 

Ett sätt är att göra en större enkätundersökning kring hur olika länsstyrelser och 

miljömyndigheter anser om vilka kunskaper som saknas på produktionssidan, samt 

få veta hur produktionssidan ser generellt på samma sak. Ett viktigt syfte skulle i så 

fall vara att hitta bra sätt att mötas på. Det skulle även ha varit väldigt intressant om 

en CLD (Causal Loop Diagram) genomfördes över problematiken mellan 

myndigheter och verksamhetsutövare för att se hur man kan förbättra samarbetet 

dem emellan. Metoden CLD tror jag är lämplig då den syftar till att visuellt visa hur 

olika faktorer påverkar varandra och hur feedback dem emellan yttrar sig. Det skulle 

kanske visa andra och mer effektiva sätt att arbeta på.  

 

Andra frågor som är obesvarade för mig är vad som händer om 

miljökvalitetsnormerna för kemisk status inte uppnås som de ska eftersom dessa är 

s.k. gränsvärden.  Behövs då andra verktyg än omprövningar för att åtgärda 

problemet? Hur agerar EU om vi inte gör något åt saken? Om bedömningarna 

företrädesvis görs via modellering och expertutlåtanden, hur vet man exakt vilka 

ämnen som gör att kemisk status inte uppnår god status, eller riskerar att försämras? 

Om tillståndsprocesser tar tid, vilka risker medför det på vattenkvaliteten? Vilka 

effekter har olika ekonomiska instrument för de mål som ska nås?  

 

Slutsatser 

 Ekologisk kvalitet har svagt skydd i lagtexten 

 Kemiska förändringar verkar finnas lokalt och regionalt, mer forskning 

behövs dock 

 Miljökvalitetsnormer är svåra att tolka och använda 

 Avstånd mellan verksamhetsutövare förefaller stort och det är viktigt att 

regler förtydligas för både myndigheter och verksamhetsutövare 

 Principen ”förorenaren betalar” och ”bästa teknik” måste implementeras för 

att vi ska komma till rätta med vattenkvaliteten 
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Bilaga 1 

 

VAD? VARFÖR? HUR?

 SYFTET är att uppnå ökad förståelse om vattenkraftens 
miljöpåverkan och bakomliggande orsaker 

 DÄRFÖR att vi ska närma oss målet att kunna överlämna 
ett hållbart samhälle till nästa generation

 GENOM olika styrmedel. Det finns administrativa, 
ekonomiska och kunskapsmässiga. Kunskap är den ”mjuka” 
vägen!

      

Disposition

Materialet ska ge en inblick kring hur miljöfrågor kan 

beaktas med utgångspunkt från vattenkraften. 

Huvudområden i texten är ekologi, olika styrmedel, 

metoder och avslutas med diskussionsfrågor. 

 
 

Inledning

- Hållbar utveckling

- Miljöproblemens karaktär: Punktkälla-Diffus källa, 
Lokal-Regional-Global, Flöden-Fonder-Lager

- Klimatförändringar

- Koppling mellan vattenkraft och miljö

- Grundproblematiken: Ekologi och biologisk mångfald

      

Växthuseffekten

 
 

Flöden-Fonder-Lager

    

Ekologi och hållbarhet

Det finns många begrepp!

 Habitat

 Nisch

 Biotop

 Näringspyramid

 Generalister och specialister

 Individ-population-samhälle-ekosystem
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Nivåer i ekologin

   

Tillgänglig energi minskar ju högre upp i näringskedjan 
man tittar

 
 

Vattnets kretslopp

     

Hållbarhetsperspektiv

Aktiviteter som kan pågå för evigt är 
hållbara

 
 

Ekosystem fungerar icke-linjärt

      

Olika förlopp vid överskridande
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Komplicerat system med feedback

    

Vattenkraftens miljöpåverkan (positiv och negativ)

 Vattenkraft nyttjar vattnets kretslopp som ses som ett flöde, 
dammarna som  vi nyttjar är en form av en fond, men…

 
 

Gällande regler

 EU

 Direktiv

 Miljökvalitetsnormer

 Miljöbalken

 Sveriges nationella miljömål

    

Miljökvalitetsnormernas väg till Sverige

 
 

Hur påverkas verksamhetsutövare administrativt?

    

MKN i anslutning till kraftverk
Gäddede som exempel…
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DISKUSSION

      

TACK FÖR ATT NI LYSSNADE
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Bilaga 2 

Utvärderingsfrågor på utbildningsmaterial och framförande. 

 

1. Kommentera gärna längd, nivå och kvalitet på informationen/presentationen 

2. Vilka förväntningar hade du innan, vad infriades och inte? 

3. Saknas någon information? 

4. Är någon information överflödig? 

5. Kommentera gärna kring mitt framförande och min utformning av ppt 

 
 


