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Underlag för diskussion om undantag ifrån 
rådande miljökvalitetsnormerna för 
vattenförekomsterna i Alsterån och Badebodaån 

I denna rapport tas ett underlag fram för en diskussion om hur undantaget mindre stränga 
krav skulle kunna tillämpas för vattenförekomster i Alsterån och Badebodaån (i forsättning 
förkortat till Alsterån). Rapporten ska ses som en del av det pilotprojekt om Alsterån som 
finansieras av Miljöfonden. WSP har genomfört projektet som redovisas i rapporten 
”Pilotprojekt Alsterån” angående en samverkansprocess för miljöåtgärder i Alsterån1.  
 
Denna rapport innehåller dels en beskrivning av regelverket för undantaget mindre stränga 
krav dels en redovisning av såväl en metod som resultat av en avgränsad kostnads- och 
nyttoanalys för de föreslagna miljöåtgärder som kan anses behöva genomföras för att uppnå 
miljökvalitetsnormen god ekologisk status (GES). Rapporten kan ses som ett försök till en 
utredning om undantaget mindre stränga krav genom att såväl tillämpa det aktuella 
regelverket som principerna för en samhällsekonomisk konsekvensanalys.  
 
Som resultat redovisas förslag till åtgärder som bör prioriteras samt vilka åtgärder som borde 
undantas utifrån det redovisade underlaget i WSPs rapport med den använda metoden i 
denna rapport. 
 
Rapporten ska i första hand ses som ett bidrag till en metodutveckling vad gäller utredning om 
undantag minder stränga krav. 
 
Alla uppgifter om miljöåtgärder och dess konsekvenser, kraftverksuppgifter med mera är 
hämtade ifrån WSPs rapport. För övriga uppgifter finns angivna referenser. 
 
 
Denna rapport har sammanställts av Claes Hedenström för Vattenkraftens Miljöfond. 
 
  

 
1 PILOTPROJEKT FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL PLAN FÖR OMPRÖVNING AV VATTENKRAFT ALSTERÅN OCH 
BADEBODAÅN (WSP, 2020-07-03) 
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Sammanfattning 

Alsterån och Badebodaån utgörs 2st prövningsgrupper. Bägge prövningsgrupperna ingår i 
pilotprojektet och omfattar 45st anläggningar, 23st kraftverk och 22st dammar fördelade på 
39st vattenförekomster. Samtliga vattenförekomster (vattendrag) är utpekade som naturliga 
vatten. För 4st vattenförekomster är statusen god, för 33st måttlig och 2st otillfredsställande 
respektive dålig. För nästan alla vattenförekomster med en klassning sämre än god status har 
fisk, morfologiska förändringar, hydromorfologi och kontinuitet angivits som motiv till 
bedömningen av den ekologiska statusen. I många av motiveringstexterna för klassificering av 
ekologisk status, konnektivitet eller fisk nämns att vandringshinder en avgörande faktor för att 
god ekologisk status inte uppnås. Målet är att överallt nå miljökvalitetsnormen GES. 
 
Att mäta ekologiska effekter av miljöåtgärder som gynnar vattenlevande organismer är 
komplicerat. Ett förenklat sätt att göra det är att analysera effekter på fiskarter som har ett 
högt skyddsvärde, stort vandringsbehov och är beroende av strömvattenhabitat för att 
fullborda sin livscykel samt sk paraplyarter. En paraplyart är en art som har höga miljökrav vars 
bevarande ger skydd åt flera arter med liknande krav på sina livsmiljöer.  
 
Det finns inget enkelt sätt att dra gränsen för orimliga kostnader. Gränsen ska dras där 
kostnaderna påtagligt överstiger nyttorna. Ett förslag till undantag måste kunna motiveras. 
 
Ett kostnadseffektivitetsmått, nyttan i förhållande till den samhällsekonomiska kostnaden har 
beräknats för alla föreslagna åtgärder. Med en prioritering utifrån kostnadseffektivitetsmåttet 
kan man enkelt se vad konsekvenserna blir för såväl de ackumulerade förlusterna som de 
ackumulerade samhällsekonomiska kostnaderna vilket ger en bra grund för en diskussion om 
undantag. 
 
Tre olika analyser har genomförts 
1. Nedre Alsterån, från havet upp till Böta kvarn med fokus på att gynna förekomsten 

av skyddsvärda arter 
Analysen bygger på att identifiera vilka åtgärder som kan betraktas som rimliga 
utifrån de strömvattenarealer som kan återskapas och förbättras då åtgärder som 
fiskvandringsvägar och spill i natur- och spillfåror genomförs med hänsyn tagen 
förekomsten av de arter som gynnas. 
 

2. Nedre Alsterån, från havet upp till Böta kvarn med fokus på att skapa hållbara 
bestånd av lax och havsöring 
Stort fokus i den nedre delen av Alsterån är att förbättra förutsättningarna för att 
åstadkomma hållbara bestånd av havsvandrande fisk i första hand lax och havsöring. 
De föreslagna åtgärderna kommer även kunna gynna andra arter. 
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SLU har genomfört en populationsmodellering som gör det möjligt att analysera den 
marginella nyttan i steg för varje tillkommande åtgärd uppströms från havet till Böta 
kvarn. I denna sträcka ingår 6st vandringshinder. En av frågorna är om den möjliga 
miljöåtgärden i Hornsö, det 6e vandringshindret är avgörande för att åstadkomma 
ett hållbart bestånd av havsvandrande fisk och om den är rimlig med tanke på att 
den marginella nyttan för varje tillkommande åtgärd uppströms avtar. 
 

3. Övre Alsterån från Hornsö och uppströms Alsterån och Badebodaån med fokus på 
att gynna förekomsten av skyddsvärda arter 
Analysen blir den samma som under 1. 

 
Större delen av nedre Alsterån utgörs av Natura 2000. Fiskvandringsvägar upp till Hornsö är 
motiverade för att åstadkomma hållbara populationer av havsvandrande fisk, inte enbart lax 
och/eller havsöring utan även andra arter. Däremot kommer kostnaden för en 
fiskvandringsväg förbi Hornsö påtagligt överstiga den marginella nyttan. En fiskvandringsväg 
förbi Hornsö är inte heller nödvändig för att ge förutsättningar för utvecklande av hållbara 
populationer av havsvandrande fisk i den nedre delen av Alsterån. Därmed borde Hornsö få ett 
undantag i form av mindre strängt krav. Det är en stor fördel för vattenmiljön om de två 
nedersta anläggningarna rivs men detta under förutsättning att ägarna själva medverkar till 
det. 
 
I den övre delen av Alsterån varierar nyttan i förhållande till kostnader och i flera fall är nyttan 
obefintlig i förhållande till kostnaderna. 
 
Resultaten av den använda metoden i denna rapport redovisas i nedanstående tabell. 

 
Tabell 1. Resultat ifrån den genomförda analysen. Åtgärder som anses krävas för att uppnå 
GES, förslag på undantag samt rimliga åtgärder för genomförande. Av tabellen framgår även 
beräknade produktionsförluster, investeringskostnader samt de samhällsekonomiska 
kostnaderna. 

Åtgärder för 
att uppnå GES Enbart  fiskväg

Fiskväg samt 
spill i naturfåra Utrivning Totalt

Produktions-
förluster

Investerings-
kostnad

Samhälls-
ekonomisk- 

kostnad
Dammar 8 14 22
Kraftverk med 
damm 11 12 23 14,0%
Totalt GES 19 12 14 45 127 Mkr 240 Mkr
Undantag
Dammar 7 5 12
Kraftverk med 
damm 5 4 10 7,5%
Summa undanta 12 4 5 22 38 Mkr 114 Mkr
Genomförande
Dammar 1 9 10
Kraftverk med 
damm 6 8 14 6,5%
Summa genomfö 7 8 9 24 89 Mkr 126 Mkr
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Med den använda metoden så blir förslaget att för 22st anläggningar bör undantag mindre 
stränga krav tillämpas, 10st kraftverk och 12st dammar. Ev skulle fler dammar kunna rivas ut 
till en relativt liten ökad kostnad men å andra sidan är nyttan med detta också obefintlig. 
 
Förlusterna skulle sjunka från 14%, i fallet med åtgärder överallt för att uppnå GES till 6,5% om 
de föreslagna undantagen skulle beslutas. Inga utrivningar av kraftverk ingår. Om en utrivning 
av de nedersta kraftverken i Alsterån skulle bli aktuellt för att nå största nytta för att 
åstadkomma ett hållbart bestånd av havsvandrande fisk i nedre Alsterån så ökar förlusterna till 
10% i fallet med undantag. 
 
Med de ovan beskrivna undantagen skulle den samhällsekonomiska kostnaden i princip 
halveras från 240 Mkr med åtgärder för att uppnå GES överallt till 126 Mkr i förslaget med 
mindre stränga krav. 
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1. Reglering av undantag 

 
1.1. Undantag enligt förslaget till nationell plan 

De tre s k NAP myndigheterna (HaV, Energimyndigheten och SvK) publicerade 26 
november 2019 ”Förslag till nationell plan (NAP) för omprövning av vattenkraft”2. 
Regeringen tog beslut om den nationella planen den 25e juni 20203. Enligt beslutet är 
ambitionen att det slutliga resultatet av moderniseringen av vattenkraften ska 
innebära en så liten produktionsförlust som möjligt i förhållande till riktvärdet om att 
begränsa produktionsförlusten till högst 1,5 terawattimmar. Medlet för att 
åstadkomma detta är bland annat att fullt ut använda alla de möjligheter som EU-
rätten ger avseende undantag och förklarande av vatten som kraftigt modifierade. 
Detta är en skyldighet för myndigheterna att använda inom vattenförvaltningen enligt 
regeringens beslut. 
 
Det så kallade riktvärdet på nationell nivå, 1,5 terawattimmar4 eller 2,3% anses utgöra 
gränsen för betydande negativ påverkan på kraftproduktionen. Riktvärdet är även 
fördelat per huvudavrinningsområde och ska användas som stöd när 
vattenmyndigheterna förklarar kraftigt modifierade vatten och beslutar om undantag. 
 
För ett avrinningsområde som Altsterån och Badebodaån finns inget uttalat riktvärde. 
Däremot finns ett riktvärde för övriga avrinningsområde på 11,7% som skulle kunna 
vara det värde som ska användas. Men det avser ett genomsnitt för alla övriga 
avrinningsområden. 
 
NAPen anger en tidplan för omprövningar av grupper av anläggningar som delats in i 
prövningsgrupper. I de allra flesta fallen är en prövningsgrupp en mindre enhet än ett 
huvudavrinningsområde. Riktvärdena finns endast för huvudavrinningsområden och 
det finns ingen ledning hur riktvärden ska användas för delavrinningsområden eller på 
prövningsgruppsnivå. 

 
2 Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Med beskrivning av vattenmiljö och effektiv 
tillgång till vattenkraftsel samt identifierade behov för fortsatt arbete (HaV, Energimyndigheten och SvK, 
26 november 2019) 

3https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc0/1593414466212/ 
regeringsbeslut-nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdf 
4 1,5 terawattimmar motsvarar 2,3 procent av medelårsproduktionen år 2014, enligt Förslag till nationell 
strategi för åtgärder i vattenkraften (Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndighetens rapport 
2014:14). 

https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc0/1593414466212/%20regeringsbeslut-nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc0/1593414466212/%20regeringsbeslut-nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdf
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Helt klart är att riktvärdet inte ska användas för en enskild verksamhet. Men om 
miljöåtgärdernas påverkan på en enskild verksamhet, prövningsgrupp eller 
delavrinningsområde innebär en avvikelse ifrån riktvärdet för huvudavrinningsområdet 
så påverkar det ”utrymmet” för de övriga inom huvudavrinningsområdet. 
 

1.2. Undantag enligt vattenförvaltningsförordningen 

Enligt HaVs föreskrifter 2019:25 ska vattenmyndigheten för den ytvattenförekomst där 
ekologisk ytvattenstatus alternativt potential är sämre än god utreda om undantag enligt 4 
kap. 9 och 10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är tillämpbart. 
 
Det finns två typer av undantag, nämligen förlängd tidsfrist (4 kap. kap 9 §§) och mindre 
stränga krav (4 kap. kap 10 §§). Idag har flertalet vattenförekomster undantag i form av 
förlängd tidsfrist. Fokus i detta PM är mindre stränga krav. Kriterierna för mindre stränga är 
följande:  
 
4 kap. 10 § VFF5  
Vattenmyndigheten ska för en viss vattenförekomst besluta om mindre stränga kvalitetskrav 
än vad som följer av 2-6 §§,  

1. om det på grund av sådan mänsklig verksamhets påverkan som avses i 3 kap. 1 § första 
stycket 2 eller på grund av vattenförekomstens naturliga tillstånd är omöjligt eller 
skulle medföra orimliga kostnader att uppnå de strängare kraven, 

2. de miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som verksamheten fyller inte utan 
orimliga kostnader kan tillgodoses på ett sätt som är väsentligt bättre för miljön, 

3) alla möjliga åtgärder vidtas för att med hänsyn till verksamhetens karaktär eller 
vattenförekomstens naturliga tillstånd uppnå  
a) bästa möjliga ekologiska och kemiska status, om vattenförekomsten är ett ytvatten, 
och 
b) bästa möjliga status, om vattenförekomsten är ett grundvatten, och 

4) vattnets kvalitet inte riskerar att försämras ytterligare. Förordning (2018:2103). 
 
Värt att notera är att ordet ska har i den nya lagstiftningen ersatt ordet bör vad gäller att 
utreda och tillämpa undantag. 
 
Undantag kan meddelas när god ekologisk status eller potential inte kan uppnås på grund av 
mänsklig verksamhet. Undantag meddelas inte för verksamheten utan för den 
vattenförekomst som påverkas av verksamheten. Bedömningen av om de åtgärder som skulle 
krävas för at uppnå god ekologisk status eller potential innebär orimliga kostnader måste dock 
utgå ifrån den påverkande verksamheten.  

 
5 Vattenförvaltningsförordningen 2004:660 
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Definitionen för orimliga kostnader framgår av HaVs vägledning om undantag6, enligt 
följande:  
Med orimliga kostnader avses inom vattenförvaltningen att det i en samhällsekonomisk 
analys/bedömning visar sig att kostnaderna påtagligt överstiger nyttorna. I 
bedömningen av rimliga kostnader avvägs kostnader och nyttor både i kvantitativa och 
kvalitativa termer 
 
Enligt punkten 2 i 4 kap. 10 § VFF ovan, anges att för mindre stränga krav gäller även att de 
miljömässiga eller samhällsekonomiska behov som verksamheten fyller inte utan orimliga 
kostnader kan tillgodoses på ett sätt som är väsentligt bättre för miljön. 
I denna rapport har den mest kostnadseffektiva och miljömässigt bästa ersättningen för den 
förlorade vattenkraftproduktionen och tillgängliga effekten antagits kunna göras med en 
kombination av vindkraft och effektutbyggnad i befintlig vattenkraft. Detta för att efterlikna 
den förlorade vattenkraftproduktionsförlustens karakteristik. Se vidare bilaga 2 i denna 
rapport. Denna kombination eller som alternativ en ökad import av el ifrån andra länder som 
delvis baseras på kolkraft kan inte anses som väsentligt bättre för miljön. 
 
I avsaknad av tydligare vägledning från EU finns det ingen tydlig kvantifiering var gränsen går 
mellan vad som är rimliga och orimliga kostnader. Rimligheten bör dock baseras på en 
samhällsekonomisk analys och inte på en företags- eller branschekonomisk bedömning. 
 
Grunden för den samhällsekonomiska kalkylen är densamma som för en privat-/ 
företagsekonomiska kalkyl. Den samhällsekonomiska kalkylen går dock längre och beräknar 
den totala effekten på välfärden i samhället. Den samhällsekonomiska kalkylen är därför mer 
generell än en privat- och företagsekonomiska. Det är inte bara materiella konsekvenser som 
ska analyseras utan också alla andra slag av konsekvenser. En samhällsekonomisk kalkyl 
innebär att förslag förkastas, accepteras eller rangordnas utifrån en samhällsekonomisk 
målsättning. 
 
HaV har publicerat rapporten ”Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltnings-förordningen 
om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential 
till 2015”7. I vägledningen hänvisas bland annat till Naturvårdsverkets vägledning om 
samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder8. Bland annat framgår att nyttor som 
inte fullt ut kan kvantifieras monetärt ska beskrivas kvalitativt. Det betyder att en nytta som 

 
6 Vägledning för 4 kap. 9-.10 §§ vattenförvaltningsförordningen om förlängd tidsfrist och mindre stränga 
krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015. Rapport 2014:12 (HaV) 
7 HaVs rapport 2014:13 

8 Naturvårdsverket 2008. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder. Vägledning med 
särskild tillämpning på vattenmiljö. Handbok med särskild tillämpning på vattenmiljön. Vägledning 
2008:4. 
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inte kan beskrivas i kronor och ören inte får uteslutas i bedömningen av den totala nyttan utan 
måste på ett vederhäftigt sätt vägas in tillsammans med de prislappsförsedda nyttorna. 
 
I Naturvårdverkets vägledning finns bland annat en illustration av vad som ingår i analysen av 
de samhällsekonomiska konsekvenserna, se figur 1.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder. Vägledning med särskild 
tillämpning på vattenmiljö. Handbok med särskild tillämpning på vattenmiljön. 
Naturvårdsverket, Vägledning 2008:4. 
 
De positiva samhällsekonomiska konsekvenserna (nytta) och de negativa samhällsekonomiska 
konsekvenserna (kostnader) ska så långt det är möjligt uttryckas i monetära enheter. Vissa 
samhällsekonomiska konsekvenser, ofta de som har att göra med miljöns betydelse för 
samhället, kan vara svåra att uttrycka i monetära enheter. Det är dock viktigt att dessa beskrivs 
åtminstone kvalitativt och beaktas i bedömningen av om de positiva samhällsekonomiska 
konsekvenserna är större eller mindre än de negativa samhällsekonomiska konsekvenserna. 
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1.2.1. Nyttor som ej är praktiskt att utrycka i monetära termer 

I princip kan den icke-monetära värderingen göras på (åtminstone) tre olika sätt enligt 
Naturvårdsverket9 : 

1. Kvalitativ värdering:                  Värde som uttrycks i ord.  
2. Semi-kvantitativ värdering:     Värden uttrycks genom någon slags poängskala.  
3. Kvantitativ värdering:               Värden uttrycks genom någon fysisk enhet, tex arealer 

 

Detta innebär att miljöåtgärder skulle kunna prioriteras, poängsättas så att  
• målen i bevarande planer för Natura 2000 områden uppnås 
• skyddsvärda arter, prioriterade utifrån skyddsvärde kan förstärkas 

 
Syftet med den icke-monetära värderingen är exakt samma som den monetära värderingen, 
nämligen att säga något om hur konsekvensen påverkar människors välbefinnande. Det är 
viktigt att ha detta syfte i åtanke när den icke-monetära värderingen görs. 
 

1.2.2. Nyttor möjliga att utrycka i monetära termer 

Ett exempel på nyttor som kan uttryckas i monetära termer är ökad fisketurism i form av 
försäljning av fiskekort och därtill andra intäkter i och med det arrangerade fisket kunna 
uppskattas i monetära enheter. Genom att utgå ifrån hur stor fiskpopulation av ”kommersiell” 
fisk (lax, öring mm) som kan åstadkommas som en konsekvens av genomförda miljöåtgärder 
kan den möjliga fångsten beräknas och därmed intäkterna. Kostnaderna för att administrera 
fisket mm dras av ifrån intäkterna. Vid en sådan värdering är det viktigt att det är 
nettoökningen som ska beräknas, dvs om fisketurism minskar någon annanstans ska den delen 
räknas bort ifrån bruttoökningen av fisket som identifierats pga genomförd miljöåtgärd. 
 

1.2.3. Kostnader möjliga att utrycka i monetära termer 

För samhället uppstår i huvudsak följande kostnader: 
• investeringskostnad för genomförandet av miljöåtgärden samt inklusive drift och 

underhållskostnader för att upprätthålla miljöåtgärden 
• ersättning för förlorad elproduktion, såväl energi som effekt, vilka är nyttigheter för 

samhället som inte direkt avspeglas i kostnaderna för verksamhetsutövaren 
  

 
9 Naturvårdsverket, 2015. Guide för värdering av ekosystemtjänster. Rapport 6690, Naturvårdsverket, 
Stockholm. 
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1.2.4. Kostnader ej praktiska att utrycka i monetära termer 

Övriga kostnader som uppstår som en konsekvens av genomförande av miljöåtgärd kan vara 
omöjliga eller väldigt svåra att uppskatta som: 

• Påverkan på kulturmiljö,  
• Påverkan på bad-platser och båtbryggor mm 

 
Dessa måste som ovan beskrivs åtminstone kvalitativt och beaktas i bedömningen av om de 
positiva samhällsekonomiska konsekvenserna är större eller mindre än de negativa 
samhällsekonomiska konsekvenserna. 

1.3. Riktvärdet 1,5 TWh och orimliga kostnader utgör ramen för 

genomförande av moderna miljövillkor 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att ramen eller utrymmet för att genomföra 
moderna miljövillkor sätts utifrån tillämpningen av: 
 

- Riktvärdet 1,5 TWh 
- Orimliga kostnader 

 
Riktvärdet 1,5 TWh har i och med regeringsbeslutet den 25e juni 202010 ytterligare preciserats. 
”Riktvärdet om att begränsa produktionsförlusten till högst 1,5 terawattimmar inkluderar 
vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel som ligger inom ett Natura 2000-område 
samt vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel som ligger utanför ett Natura 2000-
område men som ändå kan ha en påverkan på bevarandemålen inom detta område.” 
Därmed blir riktvärdet och dess tillämpning en tydlig ram. 
 
Man skulle även kunna påstå att orimliga kostnader och därmed tillämpningen av mindre 
stränga krav också utgör en ram för genomförande av moderna miljövillkor. Problemet är dock 
det finns ingen absolut gräns för kostnaderna och metoden för tillämpningen är oklar. Därför 
är det viktigt att försöka komma vidare i frågan hur orimliga kostnader ska tillämpas och vilken 
metod som ska användas. Denna rapport är ett försök att bidra med inspel i den diskussionen. 
 
  

 
10https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc0/1593414466212/regerings
beslut-nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdf 

https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc0/1593414466212/regeringsbeslut-nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.1bd43926172bdc4d64881cc0/1593414466212/regeringsbeslut-nationell-plan-moderna-miljovillkor.pdf
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2. Metod för kostnads- och nyttoanalys 

Det finns flera olika metoder för samhällsekonomisk konsekvensanalys. Energiforsk tog 2017 
fram en metod inom forskningsprogrammet KLIV beskriven i rapporten ”Samhällsekonomisk 
lönsamhetsbedömning av miljöåtgärder i vattendrag”11.  
 

2.1. Genomförande av kostnads- och nyttoanalys 

FramKliv är uppbyggd i olika steg. I det följande görs ett försök att strukturellt följa dessa steg. 
 

2.1.1. Problemformulering  

Alsterån är indelad i 2st prövningsgrupper. Den ena prövningsgruppen avser Badebodaån som 
ansluter till Alsterån. Det finns totalt 23st kraftverk samt 22st fristående dammar och ett 30-tal 
sjöar. Den totala elproduktionen uppgår till 25 GWh/år. Antalet vattenförekomster av typen 
sjöar och vattendrag uppgår till 17st respektive 39st. Samtliga vattenförekomster är utpekade 
som naturliga vatten. Av de 39st vattenförekomster av typ vattendrag har 4st god status och 
33st måttlig status och 1st otillfredsställande samt 1st dålig status. Parametern fisk är måttlig 
status i princip alla vattenförekomster. Den hydromorfologiska parametern konnektivitet är i 
de flesta fall dålig och några fall otillfredsställande eller måttlig. De flesta vattenförekomsterna 
har även måttlig eller sämre status vad gäller hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd.  
 
Målet är att överallt nå miljökvalitetsnormen GES.  
 

2.1.2. Syfte 

Syftet med den genomförda kostnads- och nyttoanalysen är att undersöka om undantagen, 
mindre stränga krav är tillämpbart för de miljöåtgärderna som WSP bedömt behöver 
genomföras för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status (GES) i samtliga 
vattenförekomster. 
 

2.1.3. Val av studerade faktorer i analysen 

De faktorer som behöver övervägas i analysen är: 
• investeringskostnad för genomförandet av miljöåtgärden samt drift- och 

underhållskostnader för att upprätthålla miljöåtgärdens funktion 
Dessa kostnader måste baseras på de förutsättningar som finns på den aktuella 
platsen för de aktuella åtgärderna. Schabloniserade kostnader duger inte för att den 

 
11 https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/23022/samhallsekonomisk-
lonsamhetsbedomning-av-miljoatgarder-energiforskrapport-2017-428.pdf 

https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/23022/samhallsekonomisk-lonsamhetsbedomning-av-miljoatgarder-energiforskrapport-2017-428.pdf
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/23022/samhallsekonomisk-lonsamhetsbedomning-av-miljoatgarder-energiforskrapport-2017-428.pdf
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samhällsekonomiska analysen ska bli rättvisande. Platsbesök av kompetenta personer 
är helt nödvändigt för att kunna bedöma en korrekt kostnad. 

 
• Kostnad för förlorad elproduktion, såväl energi som effekt är nyttigheter för 

samhället. Värderingen görs utifrån ett samhällsperspektiv och inte utifrån 
verksamhetsutövarens perspektiv. 
 

• Ekologiska effekter 
Att mäta ekologiska effekter av åtgärder som gynnar vattenlevande organismer är 
komplicerat. Ett sätt att förenkla detta är att analysera effekter på arter som har ett 
högt skyddsvärde, stort vandringsbehov och är beroende av strömvattenhabitat för att 
fullborda sin livscykel samt är sk paraplyarter. Flera fiskarter har både högt 
skyddsvärde och/eller stort vandringsbehov samt kräver strömvattenhabitat för 
reproduktion. Dessutom finns oftast också kunskap om förekomst av olika fiskarter 
vilket det vanligtvis inte gör för många andra vattenlevande organismer. En paraplyart 
är en art som har höga miljökrav vars bevarande ger skydd åt flera arter med liknande 
krav på sina livsmiljöer. I denna analys utgörs de ekologiska effekterna av 
återskapande och förbättring av strömvattenhabitat och i vilken utsträckning de 
gynnar skyddsvärda och vandringsbenägna arter samt den relativa ökningen av 
strömvattenhabitat som åstadkoms med spill i natur- och spillfåror.  
 
Effekterna eller nyttorna kvantifieras genom att första beräkna hur stora arealer som 
återskapas och förbättras för uppväxt av fisk då fiskvägar införs och hur stora arealer 
som återskapas på grund av spill i natur- och spillfåror. Dessa arealer viktas med ett 
fiskindex som beror hur skyddsvärda och vandringsbenägna de aktuellt förekommande 
arterna är. Se vidare avsnitt 2.1.4. 
 
De ekologiska effekterna/nyttan utgår inte från det lokala användarperspektivet utan 
mer ifrån ett icke-användarperspektiv, dvs det som gemeneman vill ska åstadkommas 
med miljöåtgärder dvs att förbättra vattenmiljön för tex skyddsvärda arter. 
 

• Andra faktorer som bör beaktas är fiskeeffekter, turism, förändrad närmiljö, förändrad 
risk för översvämningar, fastighetsvärden mm 
Inga av dessa effekter har bedömts att få någon större inverkan på analysen i fallet 
Alsterån. (I ett senare skede skulle denna analys kunna kompletteras med även dessa 
effekter) 
 
De s k icke-användarvärdena är förmodligen helt dominerande i analysen, dvs 
användarvärdena får en underordnad roll. Detta är naturligt då de åtgärder som ska 
genomföras för att uppnå moderna miljövillkor i vattenkraften regleras enligt lag och i 
grunden EU-direktivet. Enligt vattendirektivet ska den ekologiska statusen i våra vatten 
förbättras därmed kommer betydelsen av användarvärden att nedtonas. 
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I rapporten Samhällsekonomiska bedömningar av dammutrivningar12 presenteras en 
analys av en utrivning av Mariebergs kraftverk. Den samhällsekonomiska 
lönsamhetsberäkningen domineras av faktorer som existensvärden av ett förbättrat 
bestånd av lax och havsöring, dvs allmänhetens betalningsvilja för att förbättra 
beståndet av lax och havsöring. förlorad kraftproduktion samt förbättrat sportfiske 
(användarvärde). 
 
Ett ökat värde för sportfiske baserat på havsvandrande fisk är inte aktuellt i Alsterån 
då den analys som SLU genomfört vad gäller att åstadkomma ett hållbart 
bestånd13.inte ger utrymme för sportfiske. Övriga faktorer är av mer ringa betydelse i 
analysen. 

 
2.1.4. Referensalternativet  

Vattenmyndigheterna/vattendelegationerna har beslutat att miljökvalitetsnormen för alla 
vattenförekomster(vattendrag) är god ekologisk status i Alsterån. Om ingen översyn görs som 
eventuellt skulle kunna leda till en förändring av klassning och normer så kommer med största 
sannolikhet de åtgärder genomföras som WSP bedömer svarar mot att uppnå de rådande 
miljökvalitetsnormerna14. Därmed utgör det scenario av åtgärder referensalternativet, dvs det 
alternativ som bäst beskriver det sannolika utfallet för en kommande period om 40 år15. 
Därefter kan det bli dags för en ny översyn. Det finns inga beslut hur denna översyn ska gå till 
och när den ska äga rum. 
 
I den här genomförda nytto- och kostnadskalkylen spänner kalkylperioden över 50år vilket 
motsvarar livslängden för huvuddelen av miljöåtgärderna. 
 
 
WSP har analyserat följande åtgärder: 

• Fiskvägar, inklusive spill i dessa 
• Spill i torrfåror 
• Säsongsanpassade flöden 
• Vattenståndsanpassning 
• Naturlig flödesregim 

 
WSPs bedömning är att utifrån det som anges i VISS, så är fiskvägar och spill i torrfåror de 
miljöanpassningar som har störst potential att leda till att miljökvalitetsnormerna kan 

 
12 Samhällsekonomiska bedömningar av dammutrivningar rapport 2020:656 (Energiforsk) 
13  Kompletterande beräkningar till projekt ”Predikterade effekter av fiskvägar på vandring och 
reproduktion av lax och havsöring i Alsterån” (nr 10285157) 
14 PILOTPROJEKT FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL PLAN FÖR OMPRÖVNING AV VATTENKRAFT ALSTERÅN OCH 
BADEBODAÅN (WSP, 2020-07-03). 
15 Miljöbalken 11kap, 27§ 
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uppfyllas. Antalet åtgärder som antas leda till att nå GES i Alsterån och Badebodaån redovisas i 
nedanstående tabell. 
 

 
Tabell 2. Miljöåtgärder som ingår i referensalternativet för att uppnå god ekologisk status, GES 
i samtliga vattenförekomster i Alsterån och Badebodaån. 
 
Grunden för ovanstående åtgärder är att uppnå de ekologiska funktioner som normen ger 
uttryck för i VISS. Eftersom strömmande vatten är en bristvara i synnerhet i de fall det finns 
lekvandrande fisk i systemet, eller när det finns andra prioriterade/skyddade arter kopplade till 
ett strömmande vatten blir det dessa funktioner som eftersträvas.  
 
Investeringskostnader har beräknats till 168 Mkr (fiskvägar) och en samlad produktionsförlust 
på ca 14% (spill i fiskväg och spill i natur-/spillfåra). 
 
Det är i huvudsak följande åtgärder som ligger till grund för beräkningarna i WSPs rapport: 

• Fiskvägar 
• Spill i natur-/spillfåror 

 
Vad gäller nyttan med fiskvägar har WSP utgått ifrån en kvot mellan förekomsten av goda 
arealer reproduktionsområden som tillgängliggörs uppströms hindret med hjälp av en fiskväg i 
förhållande till areal reproduktionsområden nedströms.  
 
Beroende på vilka arter som förekommer i systemets olika delar värderas nyttan av de arealer 
som tillgängliggörs utifrån de aktuella arternas skyddsvärde och mobilitet. En beräkning av ett 
index för olika arter beroende på just skyddsvärde och mobilitet har tagits fram av Karlstad 
universitet (Calles, Gustafsson, Olsson, & Gullberg, 2015) 16.. 
  

 
16 Fiskindex beräknas utifrån ett underlag hämtat från Calles, Gustafsson, & Gullberg, 2015 (Calles, 
Gustafsson, & Gullberg, 2015). 

Åtgärder för 
att uppnå GES

Enbart  fiskväg Fiskväg samt 
spill i naturfåra

Utrivning Totalt

Dammar 8 14 22
Kraftverk med 
damm 11 12 23
Totalt GES 19 12 14 45
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Fiskindex beräknas enligt följande:  
𝑭𝑭=Σ𝑲𝑲𝑲𝑲=Σ(𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴+𝑽𝑽C)𝟐𝟐  
 
Där:  

• Mob (mobilitet) anger hur vandringsbenägen arten är och hur viktig vandringen är för 
artens livscykel  

• VC (skyddsvärde) är ett värde på hur skyddsvärd en art är grundad på dess förekomst i 
olika former av officiella listor över hotade och skyddade arter 

I Alsteråns vattensystem finns 27st fiskarter, varav 25st är naturliga. Prioriteringen i WSPs 
rapport bygger i hög grad förekomst av skyddsvärda och hotade fisk- och musselarter med 
behov av vandring och tillgång till strömmande vatten. Av de arter som förekommer i Alsterån 
och för vilka åtgärder i form av fiskvägar, spilltappning och habitatförbättrande åtgärder är 
mest betydelsefulla har följande urval gjorts och fiskindex beräknats: 
 

 
Tabell 3. Prioriterade fiskarter i Alsterån och dess fiskindex. 

 
I WSPs analys har enbart naturlig uppvandring av ål inkludertas. Utgångspunkten för val av 
vattendrag för att prioritera åtgärder för ål är Sveriges ålförvaltningsplan. De vattendrag har 
valts ut där största effekt kan nås för utvandringen av blankål. Enligt den modellering av 
potentiell ålproduktion som Fiskeriverket gjorde var huvuddelen av lämpliga uppväxtområden 
för ål i Alsterån belägna mer än 5 kraftverk uppströms mynningen vilket gjort att åtgärder för 
utvandring av ål i Alsterån inte har prioriterats. 
 
Samtliga arter i tabell 3 bedöms gynnas av åtgärder som ger tillgång till strömvattenhabitat 
samt förbättrad konnektivitet. Andra strömvattenberoende arter kommer också att gynnas av 
de föreslagna åtgärderna. 
 
I nedanstående figur redovisas det totala fiskindexet per kraftverkslokal för de förekommande 
arterna som från havet och uppströms. 

Art Vc Mob Ki
Europeisk ål 4,0 5,0 81,0
Lax 0,5 5,0 30,3
Flodnejonöga 0,3 5,0 27,6
Havsöring 5,0 25,0
Älvsik 1,3 3,5 22,6
Vimma 1,0 3,5 20,3
Insjööring 4,0 16,0
Id 3,5 12,3
Strömstationär öring 3,5 12,3
Färna 2,5 6,3
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Figur 1. Beräknat fiskindex per kraftverkslokal ifrån havet uppströms Alsterån och Badebodaån. 
Badebodaån utgörs av anläggning 36-45 och ansluter Alsterån uppströms anläggning nr 9,  
 
Vad gäller nyttan av spill i natur- och spillfåra kvantifieras detta i WSPs rapport i termer om 
dels den absoluta nyttan, dvs den skapade arealen i respektive torrfåra i förhållande till alla 
torrfåror i avrinningsområdet samt den relativa nyttan, dvs den ökade andelen strömvatten i 
det dämningsområde där fåran är belägen. 
 
Om man antar att de skapade arealerna i torrfårorna är av klass 2 och 3 som för de 
tillgängliggjorda arealerna för uppväxt i fallet med fiskvägar kan även dessa arealer viktas med 
det aktuella fiskindexet. 
 
I nedanstående figur redovisas en viktning av de återskapade och förbättrade arealer, dvs den 
totala nyttan med de föreslagna åtgärderna. 
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Figur 2. Kvantifierade nyttor med de föreslagna åtgärderna från havet och uppströms Alsterån 
och Badebodaån för att uppnå GES. Badebodaån utgörs av anläggning 36-45 och ansluter 
Alsterån uppströms anläggning 9. 
 
Det framgår med stor tydlighet att den stora nyttan av åtgärderna finns i den nedre delen av 
Alsterån. Detta sammanfaller också väl med de utpekade Natura 2000 områdena. 
 
I en samhällsekonomisk analys behöver man skatta ett värde såväl för användarna som för 
icke-användarna för de förbättringar som man åstadkommer med de studerade 
miljöåtgärderna. Naturvårdsverket publicerade 2008 en studie17 där man uppskattade värdet 
av att ta bort en icke namngiven sötvattensart från listan över rödlistade arter till 11 kr per 
hushåll och år under en femårsperiod. Att översätta detta till hur stor betalningsviljan är för 
åtgärder som gynnar olika arter med olika grader av skyddsvärde i Alsterån är inte möjligt. För 
detta krävs omfattande undersökningar. I en pilotstudie18 försökte man undersöka 
betalningsviljan för flera arter för att skatta existensvärdet dels av enstaka individer, dels av 
livskraftiga bestånd av de utvalda arterna. Fyra arter studerades; lax, ål, utter och 
flodpärlmussla. De svarande hade svårt att bedöma olika storlekar på förändringar i artbestånd 

 
17 Kataria M och Lampi E (2008) Betalningsvilja för miljökvalitetsmålen. En värderingsstudie. Rapport 
5822 Stockholm. Naturvårdsverket. 
18 Samhällsekonomiska bedömningar av dammutrivningar Rapport 2020:656, Energiforsk 
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och detta på ett generellt plan dvs inte kopplat till något specifikt vattendrag. Studien gav inte 
de önskade svaren på frågorna. 
 
I ett antal amerikanska studier har människor fått värdera olika miljövärden. Ett av resultaten 
var att åtgärder som leder till en återhämtning av sällsynta okända arter uppnådde det högsta 
värdet. Med andra ord allmänheten verkar stödja biologisk mångfald som säkerställer fortsatt 
överlevnad sällsynta arter, men är mindre villiga att stödja skyddet av vanliga arter. 
 
Fiskindexet ger ett högre värde för skyddsvärda och vandringsbenägna arter. Detta bland 
annat för att det råder brist på strömvattenhabitat i Sverige, pga vattenkraft. Det finns därmed 
en koppling mellan betalningsviljan för miljöåtgärder som leder till en förbättring artbeståndet 
för skyddsvärda arter och fiskindex. Fiskindexet skulle därmed kunna användas som en 
indikator för existensvärdet. Skillnaden mellan att använda existensvärdet och 
fiskindexbaserat värde är att existensvärdet uttrycks i kronor och ett värde med fiskindex blir 
dimensionslöst. 
 
För de föreslagna åtgärderna har såväl investeringskostnaden som kostnaden för förlorad 
elproduktion beräknats. WSP har beräknat investeringskostnaderna för miljöåtgärderna och 
därtill hörande drift och underhållskostnader. Investeringskostnaderna för uppströms 
anläggningar har antagits ha en livslängd på 50 år och nedströms anläggningarna 25 år. Den 
totala kalkylperioden är 50 år vilket innebär att nedströmslösningarna behöver förnyas en 
gång under perioden. 
 
Metod för beräkningen av kostnaden för den förlorade elproduktionen beskrivs i bilaga 2. 
 
Beräkningsgången för det totala nuvärdet för investeringskostnaden, drift- och 
underhållskostnaderna för miljöåtgärderna samt den förlorade elproduktionen framgår av 
bilaga 3. Underlaget för beräkningen samt det detaljerade resultatet framgår av bilaga 4. 
 
Av nedanstående tabell framgår konsekvenserna av referensalternativet 
 

 
Tabell 4. Sammanställning av referensalternativet, dvs åtgärder för att uppnå 
miljökvalitetsnormen GES 
 

Åtgärder för 
att uppnå GES Enbart  fiskväg

Fiskväg samt 
spill i naturfåra Utrivning Totalt Produktion

Produktions-
förluster

Investerings-
kostnad

Samhälls-
ekonomisk- 

 kostnad
Dammar 8 14 22
Kraftverk med 
damm 11 12 23 25,5 GWh/år 14,0%
Totalt GES 19 12 14 45 168 Mkr 240 Mkr
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Ett genomförande av åtgärder för att uppnå den existerande normen GES leder till en 
produktionsförlust i Alsterån på 14% och med investeringskostnad på 168 Mkr. Den 
samhällsekonomiska kostnaden kommer uppgå till 240 MKr vilket inkluderar 
investeringskostnaderna, ökat drift och underhäll för att upprätthålla nedströms-
anläggningarnas funktion samt en värdering av produktionsförlusterna och förlorad tillgänglig 
effekt. 
 

2.1.5. Beskrivning av analysen för utredning av undantag 

Frågan är om ovanstående kostnader är rimliga i förhållande till den nytta som uppnås. 
 
Enligt HaVs föreskrifter 2019:25 ska vattenmyndigheten för den ytvattenförekomst där 
ekologisk ytvattenstatus alternativt potential är sämre än god utreda om undantag enligt 4 
kap. 9 och 10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är tillämpbart. 
 
I 4 kap. 10 § VFF19 anges att vattenmyndigheten ska för en viss vattenförekomst besluta om 
mindre stränga kvalitetskrav (1) om det på grund av sådan mänsklig verksamhets påverkan 
som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 eller på grund av vattenförekomstens naturliga tillstånd 
är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att uppnå de strängare kraven, 
 
 I HaVs vägledning om undantag20 finns följande definitionen: 
Med orimliga kostnader avses inom vattenförvaltningen att det i en samhällsekonomisk 
analys/bedömning visar sig att kostnaderna påtagligt överstiger nyttorna. I bedömningen av 
rimliga kostnader avvägs kostnader och nyttor både i kvantitativa och kvalitativa termer 
 
Den ekologiska status för huvuddelen av vattenförekomsterna (vattendrag) är lägre än god i 
Alsterån vilket innebär att en utredning om undantag i dessa fall ska genomföras.  
 
I det följande genomförs en analys av nyttorna i förhållande till kostnaderna för de föreslagna 
åtgärderna för att uppnå GES i syfte att undersöka om kostnaderna rimliga eller inte i enlighet 
med den nuvarande regleringen och därmed motivera ev undantag i form av mindre stränga 
krav.  
 
Analysen genomförs i tre delar: 
  

 
19 Vattenförvaltningsförordningen 2004:660 

20 Vägledning för 4 kap. 9-.10 §§ vattenförvaltningsförordningen om förlängd tidsfrist och mindre 
stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015. Rapport 2014:12 (HaV) 
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1. Nedre Alsterån, från havet upp till Böta kvarn med fokus på att gynna förekomsten 
av skyddsvärda arter 
Analysen bygger på att identifiera vilka åtgärder som kan betraktas som rimliga 
utifrån de strömvattenarealer som kan återskapas och förbättras då åtgärder som 
fiskvandringsvägar och spill i natur- och spillfåror genomförs med hänsyn tagen 
förekomsten av de arter som gynnas. 

 
2. Nedre Alsterån, från havet upp till Böta kvarn med fokus på att skapa hållbara 

bestånd av lax och havsöring 
Stort fokus i den nedre delen av Alsterån är att förbättra förutsättningarna för att 
åstadkomma hållbara bestånd av havsvandrande fisk i första hand lax och havsöring. 
De föreslagna åtgärderna kommer även kunna gynna andra arter. 

 
SLU har genomfört en populationsmodellering som gör det möjligt att analysera den 
marginella nyttan i steg för varje tillkommande åtgärd uppströms från havet till Böta 
kvarn. I denna sträcka ingår 6st vandringshinder. En av frågorna är om den möjliga 
miljöåtgärden i Hornsö, det 6e vandringshindret är avgörande för att åstadkomma 
ett hållbart bestånd av havsvandrande fisk och om den är rimlig med tanke på att 
den marginella nyttan för varje tillkommande åtgärd uppströms avtar. 

 
3. Övre Alsterån från Hornsö och uppströms Alsterån och Badebodaån med fokus på 

att gynna förekomsten av skyddsvärda arter 
Analysen blir den samma som under 1. 

 
2.1.6. Analys av åtgärdernas kostnadseffektivitet 

Nyttorna är svåra att värdesätta i rena monetära enheter. I den här rapporten används istället 
två olika kostnadseffektivitetsmått. Om utgångspunkten är att det finns en ram kan 
kostnadseffektivitetsmåttet användas för att rangordna och därmed prioritera åtgärder så att 
man håller sig inom ramen. Riktvärde utgör en gräns för betydande påverkan på 
vattenkraftsproduktionen såväl på nationella nivå som på huvudavrinningsområdesnivå och 
kan därmed ses som en ram. Kostnadseffektivitetsmåttet i sig kan också användas för att 
bedöma om en åtgärd är rimlig eller ej, tex i fall då nyttan blir i princip obefintlig i förhållande 
till kostnaden. 
 

2.1.6.1. Kostnadseffektivitet för miljöåtgärder i nedre Alsterån 

upp till Böta kvarn med fokus på att gynna förekomsten av 

skyddsvärda arter 

Nedre Alsterån består av 5st kraftverk med damm samt en separat damm. För att 
uppnå GES antas följande åtgärder behöva genomföras. 
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Tabell 5. Sammanställning av åtgärder för att uppnå GES och dess konsekvenser i nedre 
Alsterån 
 
Nyttan med åtgärderna per kraftverk för att uppnå GES i den följande analysen har baserats på 
de återskapade och tillgängliggjorda arealerna strömvattenhabitat då fiskvandringsvägar införs 
samt spill i spill- och naturfåror och de fiskarter som gynnas. Kostnadseffektivitetsmåttet har 
beräknats som de återskapade och tillgängliggjorda strömvattenarealerna viktat med 
fiskindexet per kraftverkslokal dividerat med den samhällsekonomiska kostnaden för att 
genomföra miljöåtgärden inklusive den förlorade vattenkraftproduktionen. 
 
I nedanstående figur redovisas åtgärdernas nytta per samhällsekonomisk kostnad 
(kostnadseffektiviteten) från havet och uppströms till och med Hornsö det 6e vandringshindret 
samt den ackumulerade produktionsförlusterna för dessa anläggningar. 
 

 
Figur 3. Åtgärdernas nytta per samhällsekonomiska kostnad samt de ackumulerade 
produktionsförlusterna, för åtgärder för att uppnå GES i nedre Alsterån sorterade från havet 
och uppströms 
 
I nedanstående figur redovisas på samma sätt som ovan åtgärdernas nytta per 
samhällsekonomisk kostnad (kostnadseffektiviteten) från havet och uppströms till och med 

Åtgärder för 
att uppnå GES 
nedre Alsterån

Fiskväg samt 
spill i naturfåra Utrivning Totalt Produktion

Produktions-
förluster

Investerings-
kostnad

Samhälls-
ekonomisk- 

kostnad
Dammar 1 1
Kraftverk med 
damm 5 5 15,6 GWh/år 8,0%
Totalt GES 5 1 6 41 Mkr 63 Mkr
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Hornsö men istället med den ackumulerade samhällsekonomiska kostnaden för dessa 
anläggningar. 
 

 
Figur 4. Åtgärdernas nytta per samhällsekonomiska kostnad samt den ackumulerade 
samhällsekonomiska kostnaden, för åtgärder för att uppnå GES i nedre Alsterån sorterade från 
havet och uppströms 
 
Nyttan med åtgärderna varierar beroende på vilka arter som gynnas samt vilka 
strömvattenarealer som frigörs. Fiskvägen i den nedersta anläggningen är förhållandevis dyr. 
Stora arealer frigörs till en låg kostnad i den andra anläggningen, en damm som antas kunna 
rivas. Kostnaderna för en fiskväg i den 6e anläggningen blir i jämförelse med de övriga 
åtgärderna väldigt dyr på grund av den höga fallhöjden vilket resulterar i en relativt låg nytta i 
förhållande till kostnaden. Denna analys bygger bara på att vissa arter gynnas och inte om det 
skapas hållbara bestånd. Den analysen görs i nästa avsnitt och därmed kan rimligheten med 
åtgärderna på ett mer korrekt sätt bedömas. 
 

2.1.6.2. Kostnadseffektivitet för miljöåtgärder i nedre Alsterån 

upp till Böta kvarn med fokus på att skapa hållbara bestånd av 

lax och havsöring. 

Nyttan med fiskvandringsvägar har i denna analys beräknats med hjälp av en 
populationsmodellering av havsvandrande fisk i form av lax och havsöring från havet upp till 
Böta Kvarn. Nyttan eller den potentiella effekten i termer av antal lax- respektive 
havsöringshonor som kan ta sig förbi och nyttja uppströms liggande lek- och 
reproduktionsområden har beräknats i steg för varje uppströms tillkommande vandringsväg 
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och återskapade och tillgängliggjorda arealer. Antalet honor som beräknats för de olika 
delsträckor utgör det antal som kan uppnås då ett jämviktsläge uppstått. Den 
samhällsekonomiska kostnaden, inkluderande investeringar och påverkan på produktionen har 
på motsvarande sätt beräknats stegvis för varje tillkommande fiskvandringsväg från havet upp 
till Bröta kvarn. 
 
Den genomförda populationsmodelleringen från havet upp till Böta kvarn finns beskriven i en 
bilaga21 till WSPs huvudrapport. Antalet lax- respektive havsöringshonor som potentiellt skulle 
kunna ta sig till de olika delsträckorna mellan vandringshindren har beräknats. Se tabell 5. 

 
Följande fyra scenarier har modellerats: 
1. Effektivisering av fiskvandringsvägar i de fem nedersta vandringshindren och 

fiskvandringsväg förbi Hornsö med ett antagande om en passageeffektivitet på 70% som 
geometriskt medelvärde. 

2. Samma som 1 men med utrivning av de två nedersta vandringshindren 
3. Samma som 1 men med antagande om en passageeffektivitet på 90%. som geometriskt 

medelvärde. Ingen utrivning. 
4. Samma som 3 men med utrivning av de två nedersta vandringshindren. 

 
I alla scenarier antas en samexistens av lax och havsöring. 
 

 
21 Kompletterande beräkningar till projekt ”Predikterade effekter av fiskvägar på vandring och 
reproduktion av lax och havsöring i Alsterån” (SLU nr 10285157) Bilaga-fil ”Populationsmodell havet 
Böta Kvarn SLU” 
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Tabell 6. Antalet lax- respektive havsöringshonor för de olika delsträckorna beräknat med 
hjälp av populationsmodellering för fyra olika scenarier.  

 
Produktionsförlusterna med de föreslagna åtgärderna av WSP uppgår till 2 028 MWh/år, 8,0% 
av den totala produktionen i Alsterån om alternativet med en fiskväg väljs i Torsrum. Om 
Torsrum rivs ut stiger produktionsförlusterna till 2 928 MWh/år eller 11,5%. 
 
Nyttan för de olika åtgärderna och den samhällsekonomiska kostnaden har beräknats för de 
olika scenarierna i två steg: 

• Steg 1: genomförandet av samtliga åtgärder från havet upp till Hornsö 
• Steg 2: genomförande av miljöåtgärder enbart i Hornsö. 

 
Kostnadseffektiviteten för åtgärderna uppdelad på de två stegen har beräknats som den 
samhällsekonomiska kostnaden för genomförande av miljöåtgärderna och de uppkomna 
produktionsförlusterna i förhållande till nyttan, antalet lax- och havsöringshonor som 
potentiellt kan etablera sig i respektive scenario. För steg 1, från havet upp till Hornsö (steg 1) 
samt antalet honor som ytterligare kan etablera sig uppströms Hornsö (steg 2) I beräkning har 
antalet lax- och havsöringshonor summerats per delsträcka.  

 
Därmed får man ett mått på samhällsekonomiska kostnaden per hona för de två olika stegen 
för de olika scenarierna. Den marginella nyttan för en fiskvandringsväg förbi Hornsö beräknas 
därmed i steg 2. 
 

Investerings-
kostnad

Prod. 
Förluster

Areal 
lax

Areal 
öring

Fiskvägar 
(alt utrivning)

Fiskvägar 
(alt 

utrivning)
Passageeffektivitet => 70% 70% 70% 70% 90% 90% 90% 90%
Anläggning, delsträcka lax öring lax öring lax öring lax öring
Mynningen - Torsrum 217 st 55 st 212 st 55 st 4,2 ha 4,2 ha
Torsrum 7,0 Mkr 

(1,4 Mkr)
147 MWh 

(1 047 MWh)
  

Torsrum - Gunnarström 44 st 10 st 59 st 16 st 1,0 ha 1,0 ha
Gunnarström - utrivning 1,0 Mkr
Gunnarström - Skälleryd 30 st 7 st 387 st 98 st 63 st 16 st 339 st 94 st 1,8 ha 1,8 ha
Skälleryd 3,4 Mkr 83 MWh
Skälleryd - Blomsterström 16 st 3 st 104 st 23 st 57 st 15 st 107 st 31 st 2,5 ha 2,5 ha
Blomsterström 5,8 Mkr 93 MWh
Blomsterström - Duveström 1 st 0 st 37 st 7 st 21 st 5 st 41 st 13 st 0,7 ha 0,7 ha
Duveström 8,4 Mkr 339 MWh
Duveström - Hornsö 0 st 0 st 54 st 10 st 72 st 17 st 146 st 40 st 8,1 ha 8,1 ha
Hornsö 14,9 Mkr 1 366 MWh
Uppströms Hornsö 0 st 0 st 12 st 1 st 34 st 13 st 73 st 36 st 6,0 ha 11,7 ha
Summa 40,5 Mkr 

(34, 9 Mkr)
2028 MWh 

(2 928 MWh)
308 st 75 st 594 st 139 st 518 st 137 st 706 st 214 st 24,2 ha 29,9 ha

Scenario 1 Scenario 2
inkl utrivning

Scenario 3 Scenario 4
inkl utrivning
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Frågan är vad den rimliga samhällsekonomiska kostnaden är för en lax-/havsöringshona. Ett 
sätt är att jämföra med motsvarande kostnader i andra projekt. I figur 3 redovisas dels 
kostnaderna för de olika scenarierna i Alsterån (nr 1-6) och motsvarande kostnads- och 
nyttoberäkningar för fiskvandringsvägar i Stornorrfors22 (nr 7-8) och Torps kraftverk23 (nr 9-11) 
i Örekilsälven. Underlaget för de genomförda beräkningarna redovisas i bilaga 2. 

 

 
 
Figur 5. Samhällsekonomisk kostnad per lax-/havsöringshona i olika alternativa 
projekt.  
 

 
22 Vattenfall AB 
23 Miljöåtgärder vid Torps kraftverk, Jämförelse av kostnader och nyttor för tre åtgärdsalternativ (Länsstyrelsen i 
Västra Götaland/Norconsult 2019-02-26) 
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Kostnaden för att åstadkomma fiskvandring upp till Hornsö är 100 tkr/hona eller lägre. Med en 
passageeffektivitet på 70% finns i princip inga förutsättningar för fiskvandring förbi Hornsö. Se 
tabell 3. För att kunna åstadkomma fiskvandring förbi Hornsö krävs en passageeffektivitet på 
90% som geometriskt medelvärde, den passageeffektiviteten måste finnas för samtliga 
vandringshinder. Den marginella kostnaden för fiskvandring förbi Hornsö blir 250 – 600 
tkr/hona. Forskarna på SLU anser att en passageeffektivitet på 90% är osannolik att 
åstadkomma. 
 
För Stornorrfors har två värden beräknats, dels antal honor som bör kunna passera och 
etablera sig uppströms Stornorrfors i ett jämviktsläge (ca 6 000st) dels medelvärdet av de 
faktiska antalet honor som har passerat (ca 2 100st) under perioden 2010 - 2019. Den betydligt 
lägre siffran beror på de sjukdomar som härjat de senaste åren. Anläggningen är på flera sätt 
extrem men viktig eftersom ovanför Stornorrfors ligger Vindelälven som är en av 
nationalälvarna. Fiskvandringsvägen i Stornorrfors medför ett tillgängliggörande av ca 1 800ha 
strömvattenhabitat för lax och havsöring. Produktionsförlusterna har reducerats med hjälp av 
ett minikraftverk. Anläggning kostar ca 200 Mkr för förfiskvandringsvägen och 
nedströmsanläggningen ca 40 Mkr. DoU samt uppföljningskostnaderna uppgår till 1,3 Mkr/år. 
Passageeffektivitet har beräknats till 70%. Den samhällsekonomiska kostnaden med dessa 
uppgifter blir då man når ett jämviktsläge ca 100 tkr/hona istället för dagens ca 250 tkr/hona. 
 
Om man ska jämföra kostnader för de olika projekten bör det ske med värden som beräknas 
på ett likartat sätt. I fallet Stornorrfors är det därmed värdet ifrån modellering (nr 7) som kan 
jämföras med de beräknade värdena för Alsterån. I jämförelse med de olika alternativa 
lösningar (nr 9-11) för att förbättra fiskvandringen i Örekilsälven, som är en utpekad laxälv så 
framstår kostnaderna för en fiskvandringsväg förbi Hornsö som orimliga. 
 
Följande talar emot att bygga en fiskvandringsväg förbi Hornsö: 

- Kostnaderna i förhållande till nyttan är väsentligt mycket högre i jämförelse med andra projekt 
- En passageeffektivitet på 90% är en förutsättning vilket är osannolikt att uppnå för flera 

vandringshinder i kaskad 
- Ett hållbart bestånd av lax och/eller havsöring kan åstadkommas med effektivare fiskvägar 

nedströms Hornsö. En fiskvandringsväg förbi Hornsö är inte nödvändig i det avseendet. 
 
Slutsatsen är därmed att ett undantag i form av mindre stränga krav bör tillämpas för Hornsö 
istället för GES: 
 
Det finns dock ytterligare några brasklappar. Det effektivaste vore en utrivning av de två 
nedersta vandringshindren men frågan är hur detta ska genomföras då det är 
verksamhetsutövarna som vid omprövning i domstol ska ansöka om utrivningar. 
Likaså har den 3e och 4e anläggningen ifrån havet redan moderna miljövillkor. En förutsättning 
är att det genomförs effektiviseringar av dessa fiskvandringsvägar, vilket inte är självklart då 
villkoren för dessa verksamheter redan är utdömda. 
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2.1.6.3. Övre Alsterån - från Böta kvarn uppströms Alsterån 

och Badebodaån 

Den övre delen av Alsterån består av 19st kraftverk med dammar samt 20st fristående 
dammar. För att uppnå GES antas följande åtgärder behöva genomföras: 
 

 
Tabell 7. Sammanställning av åtgärder för att uppnå GES och dess konsekvenser i övre Alsterån 
 
I nedanstående figur har samma kostnadseffektivitetsmått som i avsnitt 2.1.6.1 använts, dvs 
nyttan i form av återskapade och tillgängliggjorda habitat viktat med fiskindexet per 
kraftverkslokal dividerat med den samhällsekonomiska kostnaden för att genomföra 
miljöåtgärden inklusive den förlorade vattenkraftproduktionen, detta för åtgärderna för att 
uppnå GES. 
 
I figuren har åtgärderna sorterats i storleksordning utifrån värdet på kostnadseffektiviteten. I 
figuren finns även de ackumulerade produktionsförlusterna för samma anläggningar. Därmed 
kan man avläsa hur stora de ackumulerade produktionsförlusterna blir för varje åtgärd med 
fallande kostnadseffektivitetsgrad. 
Startpunkten för produktionsförlusterna i figuren är från och med det 7e vandringshindret, dvs 
uppströms den nedre delen av Alsterån. 
 

Åtgärder för 
att uppnå GES 
övre Alsterån Enbart  fiskväg

Fiskväg samt 
spill i naturfåra Utrivning Totalt Produktion

Produktions-
förluster

Investerings-
kostnad

Samhälls-
ekonomisk- 

 kostnad
Dammar 8 13 21
Kraftverk med 
damm 11 7 18 9,9 GWh/år 5,8%
Totalt GES 19 7 13 39 127 Mkr 177 Mkr
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Figur 6. Åtgärders kostnadseffektivitet, nyttan per samhällsekonomiska kostnad för åtgärder 
för att uppnå GES samt de ackumulerade produktionsförlusterna med start uppströms det 6e 
vandringshindret. Åtgärderna är sorterade efter värdet på kostnadseffektiviteten. På x-axeln 
anges ordningsnumret för den aktuella anläggningen ifrån havet och uppströms. 
 
Ett genomförande av alla åtgärder för att nå GES leder till en produktionsförlust i övre delen av 
Alsterån på ca 5,8% i förhållande till den totala vattenkraftsproduktionen i Alsterån. 
 
På motsvarande sätt kan kostnadseffektiviteten för de olika åtgärderna i fallande skala 
avsättas mot den ackumulerade samhällsekonomiska kostnaden för motsvarande 
anläggningar. Se figur 6 nedan. 
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Figur 7. Åtgärders kostnadseffektivitet, nyttan per samhällsekonomiska kostnad för åtgärder 
för att uppnå GES samt den ackumulerade samhällsekonomiska kostnaden med start 
uppströms det 6e vandringshindret. Åtgärderna är sorterade efter värdet på 
kostnadseffektiviteten. På x-axeln anges ordningsnumret för den aktuella anläggningen ifrån 
havet och uppströms. 
 
Om alla åtgärder genomförs bli den totala kostnaden ca 177 Mkr för åtgärderna i övre 
Alsterån. 
 
Av figur 6 och 7 framgår att det finns ett antal åtgärder som har en stor nytta i förhållande till 
kostnaderna men också åtgärder som har ringa nytta i förhållande till kostnaderna. 
 

2.1.6.4. Diskussion om förslag till undantag 

 
Om man ska föreslå undantag så är frågan hur man konkret ska definiera vad orimliga 
kostnader är, dvs när kostnaderna påtagligt överstiger nyttorna.  
 
I avsnitt 2.1.6.1 framgår att det finns höga naturvärden i den nedre delen av Alsterån. I detta 
område förekommer Natura 2000 i stor omfattning. Åtgärdskostnaderna varierar men nyttan 
är påtagligt hög i förhållande till kostnaderna. 
 
I avsnitt 2.1.6.2 undersöks nyttan med de olika åtgärderna mer i detalj med hjälp av en 
populationsmodellering. Olika alternativ har modellerats med olika antagande om 
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passageeffektivitet för fiskvandringsvägarna och även utrivning av de två nedre 
anläggningarna. 
 
Frågeställningen har varit om en fiskvandringsväg i det 6e vandringshindret förbi Hornsö är en 
kostnadseffektiv åtgärd och om den är nödvändig för att få till ett hållbart bestånd av 
havsvandrande fisk i den nedre delen av Alsterån. 
 
Med hjälp av det beräknade kostnadseffektivitetsmåttet, kostnad per hona som kan etableras 
uppströms Hornsö kan man konstatera att kostnaden per hona blir väldigt hög. Detta även 
med de mest fördelaktiga antagandena i de nedströms liggande anläggningarna, som utrivning 
av två anläggningar och ombyggnation av fiskvandringsvägar i två anläggningar som redan har 
moderna miljövillkor. De två senare anläggningarna kommer inte omprövas inom ramen för 
NAPen. 
 
Slutsatsen ifrån denna analys är om de föreslagna åtgärderna är ett krav för att uppnå GES i 
Hornsö, det 6e vandringshindret så bör undantaget mindre stränga krav tillämpas. 
 
I den övre delen av Alsterån finns det höga naturvärden i anslutning till den nedre delen. 
Nyttan med åtgärderna är stor i förhållande till kostnaderna. Men för ett stort antal åtgärder i 
den övre delen av Alsterån är nyttan ringa eller i princip obefintlig i förhållande till 
kostnaderna. 
 
Var man ska dra en gräns för när kostnaderna påtagligt överstiger nyttorna kan diskuteras. 
Viktigt i denna analys är att man tar hänsyn till hur anläggningarna ligger i förhållande till 
varandra, dvs där den samlade nyttan är förhållandevis stor för ett kluster av anläggningar, 
större än summan av de enskilda kostnadseffektivitetsmåtten. Detta eftersom måttet i första 
hand fokuserar på den lokala nyttan. Det är också viktigt att fundera på vad 
kostnadseffektivitetsmåttet speglar och vad som inte kommer med. Med det som 
utgångspunkt kan man föra ett resonemang om en anläggning ska tas med eller inte i 
diskussionen om undantag beroende andra aspekter som inte har kvantifierats och om 
därmed inte ingår i kostnadseffektivitetsmåttet. 
 
I nedanstående figur har anläggningar som kan anses ha en nytta som överstiger kostnaderna 
grönmarkerats. Övriga anläggningar bör vara föremål för en diskussion om undantag med 
motiveringen att nyttan är ringa i förhållande till kostnaden eller tvärtom att kostnaderna 
påtagligt överstiger nyttan. 
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Figur 8. Åtgärders kostnadseffektivitet, nyttan per samhällsekonomiska kostnad för åtgärder 
för att uppnå GES i den övre delen av Alsterån. Åtgärderna är sorterade efter värdet på 
kostnadseffektiviteten. På x-axeln anges ordningsnumret för den aktuella anläggningen ifrån 
havet och uppströms. Grönmarkerade åtgärder ingår i bedömningen va rimliga åtgärder. 
Övriga åtgärder bedöms som orimliga och undantag föreslås för dessa anläggningar. 
 

2.1.6.5. Diskussionsunderlag för undantag 
 
Det finns inget enkelt sätt att dra gränsen för orimliga kostnader. Gränsen ska dras där 
kostnaderna påtagligt överstiger nyttorna. Ett förslag till undantag måste kunna motiveras. 
Det finns inget enkelt sätt att dra gränsen för orimliga kostnader. Gränsen ska dras där 
kostnaderna påtagligt överstiger nyttorna. Det är viktigt att kunna motiverar var man har 
dragit gränsen och varför. Riktvärdet ger en viss vägledning men det ska användas för ett helt 
avrinningsområde och avser ett medelvärde för hela området. 
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Större delen av nedre Alsterån utgörs av Natura 2000. Fiskvandringsvägar upp till Hornsö är 
motiverade för att åstadkomma hållbara populationer av havsvandrande fisk, inte enbart lax 
och/eller havsöring utan även andra arter. Däremot kommer kostnaden för en 
fiskvandringsväg förbi Hornsö påtagligt överstiga den marginella nyttan. En fiskvandringsväg 
förbi Hornsö är inte heller nödvändig för att ge förutsättningar för utvecklande av hållbara 
populationer av havsvandrande fisk i den nedre delen av Alsterån. Därmed borde Hornsö få ett 
undantag i form av mindre strängt krav. Det är en stor fördel för vattenmiljön om de två 
nedersta anläggningarna rivs men detta under förutsättning att ägarna själva medverkar till 
det. 
 
I den övre delen av Alsterån varierar nyttan i förhållande till kostnader och i flera fall är nyttan 
obefintlig i förhållande till kostnaderna. 
Man kan dock tänka sig att inkludera ett antal utrivningar av dammar då kostnaden 
förmodligen är låg även om den kvantifierade nyttan också är mycket låg. 
 
Resultaten av den använda metoden i denna rapport redovisas i nedanstående tabell.   
 

 
Tabell 8. Resultat ifrån den genomförda analysen. Åtgärder som anses krävas för att uppnå 
GES, förslag på undantag samt rimliga åtgärder för genomförande. Av tabellen framgår även 
beräknade produktionsförluster, investeringskostnader samt de samhällsekonomiska 
kostnaderna. 
 
Med den använda metoden så blir förslaget att 22st anläggningar bör undantag mindre 
stränga krav tillämpas, 10st kraftverk och 12st dammar. Ev skulle fler dammar kunna rivas ut 
till en relativt liten ökad kostnad men å andra sidan är nyttan med detta också obefintlig. 
 
Förlusterna skulle sjunka från 14% till 6,5%. Detta förutsätter ingen utrivning. Om en utrivning 
av det nedersta kraftverket i Alsterån skulle bli aktuellt för att nå största nytta för att 

Åtgärder för 
att uppnå GES Enbart  fiskväg

Fiskväg samt 
spill i naturfåra Utrivning Totalt

Produktions-
förluster

Investerings-
kostnad

Samhälls-
ekonomisk- 

kostnad
Dammar 8 14 22
Kraftverk med 
damm 11 12 23 14,0%
Totalt GES 19 12 14 45 127 Mkr 240 Mkr
Undantag
Dammar 7 5 12
Kraftverk med 
damm 5 4 10 7,5%
Summa undanta 12 4 5 22 38 Mkr 114 Mkr
Genomförande
Dammar 1 9 10
Kraftverk med 
damm 6 8 14 6,5%
Summa genomfö 7 8 9 24 89 Mkr 126 Mkr
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åstadkomma ett hållbart bestånd av havsvandrande fisk i nedre Alsterån då ökar förlusterna 
till 10%.  
Med de ovan beskrivna undantagen skulle den samhällsekonomiska kostnaden i princip 
halveras från 240 Mkr till 126 Mkr. 
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3. Slutkommentarer 
 
Den metod som här beskrivits uppfyller kraven på att väga nyttor både i kvantitativa och 
kvalitativa termer mot kostnaderna. Analysen har begränsats till miljönyttor till följd av 
införande av fiskvandringsvägar och spill- i spill- och naturfåror för att återskapa och 
tillgängliggöra strömvattenhabitat viktat med ett fiskindex. Kostnaderna har begränsats till 
investeringskostnader, ökade drift- och underhållskostnader, förlorad vattenkraftsproduktion 
och tillgänglig effekt. 
 
I analysen används mått på kostnadseffektiviteten, dvs nytta i förhållande till den 
samhällsekonomiska kostnaden. Med metoden kan man enkelt se vad konsekvenserna blir för 
såväl de ackumulerade förlusterna som de ackumulerade samhällsekonomiska kostnader vilket 
ger en bra grund för en diskussion om undantag. Metoden funkar bra om man ska hålla sig 
inom en viss ram, dvs genomföra de bästa åtgärderna. 
 
Faktum kvarstår att det inte finns någon tillräckligt detaljerade riktlinje hur man ska visa på att 
kostnaderna påtagligt överstiger nyttorna.  
 
Genom att genomföra ett större antal beräkningar och jämföra förhållandet mellan nyttan och 
de samhällsekonomiska kostnaderna såväl inom som mellan prövningsgrupper, 
delavrinningsområden som huvudavrinningsområden skulle man kunna komma fram till vad 
som skulle kunna betraktas som rimliga kostnader. De föreslagna riktvärde skulle kunna utgöra 
ramen för bedömningen. 
 
Det krävs en enhetlig metod för att beskriva nyttan såväl kvalitativt som kvantitativt. Det är 
också viktigt att då nyttan på något sätt kvantifieras, så måste det också finnas utrymme för att 
lägga till aspekter som inte låter sig kvantifieras i något index eller liknande. Den beskrivna 
metoden är öppen för detta vilket innebär att prioriteringen därmed kan justeras på grund av 
nyttor som ej är kvantifierade. 
 
Fördelen med metoden är att diskussionerna om undantag blir transparant och ger därmed 
underlag för om beslut om undantag ska fattas eller inte. 
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Bilaga 1 – Kvantifierade nyttor 

 
  

Produktion Typ av åtgärd
Investerings-

kostnad Produktionsförlust Nytta Nytta Nytta 
Natura 

2000
Nr från 

havet och 
uppström

s

2=Enbart fiskväg
3=Spill i fiskväg 
och naturfåra, 
4=utrivning

Fiskväg mm 
Mkr

Spill i fiskväg samt 
spill i spill-/naturfåra Fiskindex (F)

Uppströms- 
och 

naturfåra-
areal (A) F*A Ja=1, Nej=2

1 1 000 MWh/år 3 7,0 Mkr 147 MWh/år 237,7 14 400 3 422 880 1
2 4 1,0 Mkr 124,6 18 600 2 317 560 1
3 2 543 MWh/år 3 3,4 Mkr 83 MWh/år 118,3 19 600 2 318 680 1
4 945 MWh/år 3 5,8 Mkr 93 MWh/år 118,3 14 800 1 750 840 1
5 2 865 MWh/år 3 8,4 Mkr 339 MWh/år 118,3 152 900 18 088 070 1
6 8 217 MWh/år 3 14,9 Mkr 1 366 MWh/år 118,3 91 800 10 859 940 1
7 269 MWh/år 2 6,1 Mkr 53 MWh/år 12,3 27 100 333 330 1
8 4 1,0 Mkr 12,3 40 800 501 840 1
9 4 1,0 Mkr 28,3 98 800 2 796 040 1

10 621 MWh/år 3 6,3 Mkr 113 MWh/år 28,3 48 800 1 381 040 1
11 1 031 MWh/år 3 8,5 Mkr 180 MWh/år 12,3 15 800 194 340 1
12 756 MWh/år 3 6,1 Mkr 93 MWh/år 12,3 15 900 195 570 1
13 240 MWh/år 3 5,6 Mkr 45 MWh/år 12,3 800 9 840 2
14 202 MWh/år 3 4,3 Mkr 39 MWh/år 12,3 8 600 105 780 2
15 983 MWh/år 3 7,0 Mkr 118 MWh/år 12,3 2
16 176 MWh/år 2 4,8 Mkr 26 MWh/år 12,3 1 300 15 990 2
17 519 MWh/år 2 5,3 Mkr 73 MWh/år 12,3 700 8 610 2
18 1 070 MWh/år 2 5,3 Mkr 150 MWh/år 12,3 13 400 164 820 2
19 687 MWh/år 2 4,9 Mkr 62 MWh/år 12,3 1 600 19 680 2
20 523 MWh/år 2 6,1 Mkr 75 MWh/år 12,3 8 900 109 470 2
21 4 1,0 Mkr 12,3 5 300 65 190 2
22 1 396 MWh/år 2 5,1 Mkr 160 MWh/år 12,3 4 700 57 810 2
23 4 1,0 Mkr 12,3 2
24 284 MWh/år 2 4,1 Mkr 58 MWh/år 12,3 64 600 794 580 2
25 4 1,0 Mkr 12,3 121 900 1 499 370 2
26 406 MWh/år 2 6,4 Mkr 79 MWh/år 12,3 2 100 25 830 2
27 4 1,0 Mkr 12,3 2
28 2 2,4 Mkr 12,3 6 500 79 950 2
29 2 1,8 Mkr 28,3 2
30 2 2,4 Mkr 12,3 2
31 2 3,9 Mkr 12,3 2
32 2 1,5 Mkr 12,3 2
33 2 2,1 Mkr 12,3 2
34 2 1,3 Mkr 12,3 2
35 2 1,3 Mkr 12,3 2
36 459 MWh/år 2 4,7 Mkr 90 MWh/år 28,3 30 600 865 980 1
37 4 1,0 Mkr 12,3 5 000 61 500 2
38 151 MWh/år 2 2,8 Mkr 32 MWh/år 12,3 2
39 4 1,0 Mkr 12,3 1 900 23 370 2
40 4 1,0 Mkr 12,3 4 200 51 660 2
41 4 1,0 Mkr 12,3 1 100 13 530 2
42 95 MWh/år 2 4,0 Mkr 21 MWh/år 12,3 100 1 230 2
43 4 1,0 Mkr 12,3 2
44 4 1,0 Mkr 12,3 2
45 4 1,0 Mkr 12,3 2

Totalt 25 439 MWh/år 167,6 Mkr 3 495 MWh/år
13,7%
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Bilaga 2, underlag för beräkningar av samhällsekonomisk kostnad i nedre Alsterån 
 

 
För Stornorrfors avser antal honor medelvärdet av faktiska värden under perioden 2010 - 
2019. Värdet då jämvikt uppnås är värdet enligt modelleringen ca 6 000 st. 
 

  

Alternativ
Produktions-

förlust
Förlorad 

effekt
Investerings-

kostnad

Investerings-
kostnad 

nedströms
DoU för 

åtgärden
Antal 
honor

70% upp till Hornsö 662 MWh/år 227 kW 24 600 tkr 2 600 tkr 200 tkr/år 383 st
70% upp till Hornsö inkl utri 1 562 MWh/år 358 kW 18 000 tkr 2 000 tkr 150 tkr/år 720 st
90% upp till Hornsö 662 MWh/år 227 kW 24 600 tkr 2 600 tkr 200 tkr/år 608 st
90% upp till Hornsö + utrivn 1 562 MWh/år 358 kW 18 000 tkr 2 000 tkr 150 tkr/år 811 st
90% Hornsö på marginalen 1 366 MWh/år 229 kW 13 200 tkr 1 700 tkr 50 tkr/år 47 st
90% Hornsö på marginalen  1 366 MWh/år 229 kW 13 200 tkr 1 700 tkr 50 tkr/år 109 st
Stornorrfors 41 000 MWh/år 0 kW 193 000 tkr 39 000 tkr 1 600 tkr/år 2 133 st
Torps Kvarn 1 231 MWh/år 40 kW 7 210 tkr 3 500 tkr 695 tkr/år 320 st
Torps Kvarn 2 3 300 MWh/år 576 kW 9 380 tkr 0 tkr 380 tkr/år 400 st
Torps Kvarn 3 3 300 MWh/år 576 kW 10 136 tkr 0 tkr 128 tkr/år 600 st
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Bilaga 3: Metod för beräkningen av kostnaden för den förlorade elproduktionen  
 

Idag finns det en obalans mellan elproduktion och elanvändning mellan olika geografiska 
områden i Sverige. I norra Sverige finns det mer produktion än konsumtion och visa versa vad 
gäller södra Sverige. Möjligheten att överföra el mellan dessa områden är begränsad. Sverige 
har därför delats in i 4 st elområde vilket bland annat medför olika elpriser beroende på hur 
den aktuella balansen och överföringsförmågan ser ut. Elpriset i södra Sverige (elområde 3 och 
4) är ibland högre än i de norra elområdena (elområde 1 och 2) eftersom 
överföringskapaciteten från norr till söder inte räcker till för att överföra den el som 
efterfrågas i södra Sverige. Detta innebär att det samhällsekonomiska värdet för elproduktion 
är högre i södra Sverige än i norra Sverige så länge det finns begränsningar i 
överföringsmöjligheterna. 

 
I den samhällsekonomiska konsekvensanalysen borde man därmed ta hänsyn till var den 
minskad vattenkraftproduktion äger rum. Men en anpassning till moderna miljövillkor i 
vattenkraften är något som kommer att ske långsiktigt och med tiden kommer med största 
sannolikhet överföringsbegränsningarna som ger upphov till geografiskt olika elpriser att 
byggas bort. Därmed antas att kostnaderna för den ersättande produktionen är densamma i 
hela Sverige. 

 
Alternativen för att ersätta den förlorade vattenkraftproduktionen kan värderas på olika sätt. 
Mer el kan importeras eller så kan ny produktion byggas i Sverige som kompensation. Sverige 
ska i framtiden enbart ha förnybar elproduktion, vilket gör att en ökad elimport inte är det 
bästa miljömässiga alternativet då såväl kol- som kärnkraftsbaserad elproduktion finns i våra 
grannländer på kontinenten. Därmed är det miljömässigt bästa lösningen att ersätta den 
förlorade vattenkraftproduktionen med ny förnybar elproduktion och effekt i Sverige. 

 
Den energimässigt billigaste elenergiproduktionen idag är vindkraft. Vindkraften har dock inte 
samma egenskaper som vattenkraftproduktionen vad gäller tillgänglig effekt, dvs den del av 
den installerade effekten som kan räknas som säker under de perioder då behovet av effekt är 
som störst. Svenska kraftnät bedömer att ca 9% av den installerade effekten i vindkraft kan 
räknas som säkert tillgänglig under dessa perioder24. Det betyder att kompletterande effekt 
ifrån annan förnybar elproduktion kan komma att bli nödvändig för att återskapa den förlorad 
vattenkraftens karakteristik. 

 
Då värdet av den förlorade vattenkraftseffekten ska beräknas måste först storleken på den 
förlorade tillgängliga effekten beräknas, dvs den effekt som finns tillgänglig under de kritiska 
vintermånaderna januari till februari. Om tillgängligheten för den förlorade effekten är större 

 
24  En statusuppdatering om läget i kraftsystemet. Systemutvecklingsplan 2020–2029, SvK 
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än vindkraftens effektbidrag måste en kostnad för kompletterande ny effekt läggas till i den 
samhällsekonomiska kostnaden. 

 
I figur 2 återfinns en illustration av hur den förlorade vattenkraftsproduktionen och dess effekt 
kan ersättas. 

 
Figur x. Värdering av förlorad vattenkraftsproduktion. 
 
De antaganden som används i analysen presenteras i tabell 1. 

Kostnad för att bygga ny vindkraft för att ersätta den 
förlorade vattenkraftproduktionen energimässigt 

10 400 kr/kW25 
Drifttid 3 699 h/år 
Livslängd 25 år 

Drift- och underhållskostnad för vindkraft 13,9 öre/kWh26 
Kostnad för att bygga kompletterande effekt då det 
behövs, motsvarande en ren effektutbyggnad i befintliga 
vattenkraftverk 

8 000 kr/kW27 
Livslängd 50 år 

Tabell x. Antaganden för värdering av förlorad vattenkraftsproduktion. 
 
I kalkylen tas dels hänsyn till investeringskostnaden för vindkraft samt dess drift- och 
underhållskostnad under 50 år.  
 

 
25 STORM GEO, Nena Analysis, 2020-02-27 
26 STORM GEO, Nena Analysis, 2020-02-27 
27 Antagande ifrån Vattenfall för effektutbyggnad av Messaure. Energiforsk håller på med ett projekt för insamling 
av uppgifter om kostnad för effektutbyggnad som kommer redovisas i juni 2020. 
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Kalkylen görs över 50 år för såväl investeringskostnaderna för miljöåtgärderna med tillhörande 
drift och underhållskostnader samt den ersättande elproduktionen med en kalkylränta på 
3,5%28. 
 
  

 
28 Trafikverkets (2016) rekommendation. Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: 
ASEK 6.0. www.trafikverket.se/ASEK.Motsvarar den kalkylränta som används av Trafikverket 
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Bilaga 4 Uppställning av beräkning av det totala nuvärdet av kostnaderna  
  

Kalkylränta 3,5%
Nusummefaktorn för 50 år med kalkylräntan ovan 23,456

1. Kostnad ersättande elenergiproduktion
Ny vindkraft år 1 10 400 kr/kW
Drifttimmar 3 699 h/år
Livslängd 25 år
Reinvestering vindkraft år 26 10 400 kr/kW
Drifttimmar 3 699 h/år
Livslängd 25 år
Nuvärde investeringskostnad totalt 14 300 kr/kW
Drift- och underhållskostnad mm 13,9 öre/kWh
DoU omräknad 514 kr/kW
Nuvärdesberäknad DoU 12 060 kr/kW
2. Kostnad för att ersättande eleffekt
Effektbidrag ifrån vindkraft 9%
Effektbidrag ifrån vindkraft 0 kr/kW
Bidrag ifrån kompletterande effekt vattenkraft 91%
Bidrag ifrån kompletterande effekt vattenkraft 8 000 kr/kW
Livslängd effektutbyggnad 50 år

3. Beräkningsgång
Vattenkraftproduktion som ska ersättas MWh
Nuvärde av förlorad elproduktion under perioden MWh
Behov av ny vindkraft för att ersätta vattenkraftproduktionen kW
Nuvärde av kostnaden för ny vindkraft under hela perioden tkr
DoU vindkraft 13,9 öre/kWh
Nuvärde kostnad för DoU tkr
Förlorad tillgänglig eleffekt i vattenkraft kW
Ersättande "gratis" eleffekt med vind kW
Kompletterande effektbehov med vattenkraft kW
Nuvärde kostnad kompletterande effekt med vattenkraft tkr
Summa nuvärde tkr

Investeringskostnad miljöåtgärd, livslängd 50 år tkr
Nuvärde, investeringskostnad 50 år tkr
Investeringskostnad miljöåtgärd, livslängd 25 år tkr
Nuvärde, investeringskostnad 25 år tkr
Drift- och underhållskostnad tkr/år
Nuvärde Drift- och underhållskostnad tkr
Totalt nuvärde kostnader investering tkr
Totalt nuvärde alla kostnader tkr
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Bilaga 5: Underlag och den beräknade totala nuvärdet av den samhällsekonomiska 
kostnaden 

 

Typ av åtgärd
Produktions-

förlust

Förlorad 
tillgänglig 

effekt
Investerings-

kostnad
Investerings-

kostnad DoU

Samhälls-
ekonomisk- 

kostnad
Nr från 

havet och 
uppström

s

2=Enbart fiskväg
3=Spill i fiskväg 
och naturfåra, 
4=utrivning

Spill i fiskväg 
samt spill i spill-

/naturfåra
Fiskväg 

uppströms
Nedströms 

galler
1 3 147 MWh/år 41 kW 6 400 tkr 600 tkr 50 tkr/år 9 407 tkr
2 4 1 000 tkr 966 tkr
3 3 83 MWh/år 83 kW 3 400 tkr 50 tkr/år 5 694 tkr
4 3 93 MWh/år 44 kW 5 200 tkr 600 tkr 50 tkr/år 7 896 tkr
5 3 339 MWh/år 59 kW 7 000 tkr 1 400 tkr 50 tkr/år 12 396 tkr
6 3 1 366 MWh/år 161 kW 13 200 tkr 1 700 tkr 50 tkr/år 26 675 tkr
7 2 53 MWh/år 68 kW 5 700 tkr 400 tkr 50 tkr/år 8 060 tkr
8 4 1 000 tkr 2 415 tkr
9 4 1 000 tkr 1 449 tkr

10 3 113 MWh/år 21 kW 5 600 tkr 700 tkr 50 tkr/år 8 354 tkr
11 3 180 MWh/år 25 kW 8 000 tkr 500 tkr 50 tkr/år 10 937 tkr
12 3 93 MWh/år 24 kW 5 700 tkr 400 tkr 50 tkr/år 7 983 tkr
13 3 45 MWh/år 7 kW 5 200 tkr 400 tkr 50 tkr/år 7 031 tkr
14 3 39 MWh/år 7 kW 3 900 tkr 400 tkr 50 tkr/år 5 739 tkr
15 3 118 MWh/år 23 kW 6 150 tkr 850 tkr 50 tkr/år 9 110 tkr
16 2 26 MWh/år 7 kW 4 600 tkr 200 tkr 50 tkr/år 6 086 tkr
17 2 73 MWh/år 18 kW 4 650 tkr 650 tkr 50 tkr/år 7 076 tkr
18 2 150 MWh/år 22 kW 4 650 tkr 650 tkr 50 tkr/år 7 642 tkr
19 2 62 MWh/år 11 kW 4 400 tkr 500 tkr 50 tkr/år 6 528 tkr
20 2 75 MWh/år 8 kW 5 700 tkr 400 tkr 50 tkr/år 7 735 tkr
21 4 1 000 tkr 1 739 tkr
22 2 160 MWh/år 19 kW 4 700 tkr 400 tkr 50 tkr/år 7 440 tkr
23 4 1 000 tkr 1 449 tkr
24 2 58 MWh/år 6 kW 3 700 tkr 400 tkr 50 tkr/år 5 666 tkr
25 4 1 000 tkr 2 512 tkr
26 2 79 MWh/år 12 kW 6 040 tkr 360 tkr 50 tkr/år 8 070 tkr
27 4 1 000 tkr 2 415 tkr
28 2 2 400 tkr 50 tkr/år 3 492 tkr
29 2 1 800 tkr 50 tkr/år 2 912 tkr
30 2 2 400 tkr 50 tkr/år 3 492 tkr
31 2 3 900 tkr 50 tkr/år 4 941 tkr
32 2 1 500 tkr 50 tkr/år 2 622 tkr
33 2 2 100 tkr 50 tkr/år 3 202 tkr
34 2 1 300 tkr 50 tkr/år 2 429 tkr
35 2 1 300 tkr 50 tkr/år 2 429 tkr
36 2 90 MWh/år 10 kW 4 340 tkr 360 tkr 50 tkr/år 6 491 tkr
37 4 1 000 tkr 1 449 tkr
38 2 32 MWh/år 7 kW 2 700 tkr 100 tkr 50 tkr/år 4 176 tkr
39 4 1 000 tkr 1 449 tkr
40 4 1 000 tkr 966 tkr
41 4 1 000 tkr 1 449 tkr
42 2 21 MWh/år 22 kW 3 800 tkr 200 tkr 50 tkr/år 5 399 tkr
43 4 1 000 tkr 1 836 tkr
44 4 1 000 tkr 1 449 tkr
45 4 1 000 tkr 1 449 tkr

Totalt 3 495 MWh/år 705 kW 155 430 tkr 12 170 tkr 240 102 tkr
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Bilaga 6: De ingående anläggningarna i analysen 
 

 

Nr från havet och 
uppströms Anläggningsnamn

1 Torsum
2 Gunnarström
3 Skälleryd

4 Blomsterström
5 Duveström
6 Hornsö
7 Böta kvarn
8 Arbåga
9 Uddevallshyltan

10 Högeström
11 Knivingaryd
12 Sandslätt
13 Alsterbro nedre
14 Alsterbro övre
15 Uvafors
16 Kullafors
17 Fröseke nedre
18 Fröseke övre
19 Skälvandeström
20 Rydefors
21 Söderfors
22 Alstermo
23 Råås
24 Alsterfors
25 Höneström
26 Skahus
27 Sävsjöström nedre
28 Sävsjöström övre
29 Östraby
30 Möckeln
31 Östra Hjärtsjön
32 Sävsjön
33 Hovgårdssjön
34 Idsjön
35 Älgasjön
36 Aboda kvarn
37 Gällaryd
38 Strömsfors nedre
39 Strömsfors övre
40 Grönskåra
41 Björkshult
42 Furusjömåla
43 Åkvarn
44 Björkå
45 Mada kvarn
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