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Pilotprojekt Ljungan 

Arbetsplan för arbetsgrupp A3 (Åtgärder och prioriteringar) 
 
Bakgrund 
 

Förslaget till nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP) som tagits fram av Havs- 
och vattenmyndigheten, Energimyndigheten samt Svenska Kraftnät lämnades till 
regeringen för beslut under hösten 2019. Planen är ännu inte beslutad. För Ljungans 
avrinningsområde föreslås att för omprövning av villkoren i domar för kraftverken i 
Ljungan (42_1) ska ansökan   lämnas in 2023 för huvudfåran och 2024 för Gimån (42_2).  

I NAP föreslås att Länsstyrelsen ska driva en samverkansprocess tillsammans med 
Verksamhetsutövare (VU) för att ta fram underlag som VU kan nyttja för ansökan till 
domstolen.  

Under 2019 beslutade Länsstyrelsen Västernorrland och Jämtland att tillsammans med 
Vattenkraftens miljöfond genomföra en pilot för samverkansprocessen i Ljungans 
omprövningsgrupper (41_1 & 42_2). Detta är det första pilotprojektet som rör storskalig 
vattenkraft utifrån NAP. Arbetet ska ske i samverkan mellan myndigheter och 
vattenkraftbranschen. För småskalig vattenkraft pågår sedan tidigare pilotprojekt i Tidan 
och Alsterån. Pilotens syfte är bland annat att testa eller/och utveckla metoder för 
samverkansprocessen, där erfarenheter från t.ex. projektet Hållbar vattenkraft i 
Dalälven kan vara en inspirationskälla.  

A3 är en av fem arbetsgrupper inom pilotprojekt Ljungan. Arbetsuppgiften för A3 
innebär att prioritera åtgärder som ger störst miljönytta och minst påverkan på 
energisystemet. Detta görs utifrån gällande miljökvalitetsnormer och 
Vattenmyndighetens förslag på åtgärder samt underlag från arbetsgrupperna A1, A2 och 
B. Arbetsgrupp A1 (Ekologiska gruppen) sammanställer befintligt underlag som beskriver 
nuvarande naturvärden och utvecklingspotential för vattenmiljön. Arbetsgruppen A1 ska 
även, i mån av möjligheter och där största behovet identifieras, ta fram nytt underlag 
om naturvärden/potential som saknas idag vilket behövs för att lämpliga åtgärder ska 
kunna tas fram. Arbetsgrupp A2 (Kraft och reglergruppen) beskriver elsystemet i 
Ljungans omprövningsgrupper. Det ska syfta till att få så bra underlag som möjligt som 
beskriver olika anläggningars bidrag och relevans till reglerbidrag och för elsäkerhet. 
Liksom för arbetsgrupp A1 ska i första hand befintligt underlag sammanställas och i mån 
av möjligheter och behov  bör det  tas fram förbättrat underlag, för ett så bra som 
möjligt val av åtgärder. Arbetsgrupp B (Kulturmiljö och andra värden) ska  ta fram 
underlag om andra värden såsom kultur och andra relevanta allmänna värden (t.ex. 
rennäring, fisk mm). Arbetsgrupp B kommer huvudsakligen sammanställa befintligt 
underlag.   

Arbetsgrupp C kommer att arbeta med olika processer relevantför samverkansprojektet. 
I undergrupp C2 kommer fokus ligga på en övergripande beskrivning av de olika stora 
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blocken. Arbete som görs i grupp A3 angående beskrivning av avvägningsmetoder 
kommer vara en fördjupning och passa in/komplettera arbete från grupp C2,  

 

Syfte 
 

Syftet för arbetsgrupp A3 är att koppla ihop underlag och information från grupperna 
A1, A2 och B med gällande miljökvalitetsnormer och övergripande förslag för åtgärder 
från Vattenmyndigheten. Arbetet ska resultera i åtgärdsscenarier som kan användas i 
omprövningsprocessen i Ljungan men arbetsprocessen ska även kunna nyttjas inom 
andra avrinningsområden med storskalig vattenkraft. 

Arbetsgrupp A3 ska övergripande sammanställa och värdera olika metoder som finns för 
värdering/rangordning/prioritering av miljöåtgärder. Här bör ingå metoder för att 
beskriva och bedöma olika scenarier för samma åtgärdstyp eller kombinationer av 
åtgärder. Syfte är att kunna enas om en metod (eventuellt efter viss modifiering) som 
underlättar val av åtgärder. 

Gruppen ska utifrån vald metod analysera vilka mer specifika åtgärder som 
bedöms lämpade för att nå normer (så stor miljönytta som möjligt) och hur 
effekten av dessa åtgärder förhåller sig till riktvärde och systemets förmåga att 
leverera balans och reglerkraft. I analysen bör hänsyn tas till andra värden (t.ex. 
kulturmiljö eller andra allmänna värden) och olika förutsättningar (t.ex. teknisk 
genomförbarhet eller dammsäkerhet mm). 
 
Arbetsuppgifter 

1. Övergripande beskrivning av redan framtagna metoder för urval, och 
prioritering av åtgärder, samt tidigare erfarenheter. Fördelar och 
nackdelar med olika metoder ska beskrivas, samt vilka underlagsdata 
som krävs 

2. Kartläggning av VM:s avvägningsmetod och krav på underlag. 
3. Kartläggning av föreslagna åtgärder för att nå gällande normer. 
4. Välja en passande metod på lämplig nivå för att möjliggöra en mer 

specificerad åtgärdslista. Avstämning av vald prioriteringsmetod med 
VM, HaV, STEM och SvK. 

5. Kartläggning av potentiella åtgärder (utifrån A1 underlag) med olika 
scenarier eller kombinationer av åtgärder. 

6. Kartläggning av åtgärdspåverkan på elproduktion, reglerförmåga och 
elberedskap (utifrån A2 underlag). 

7. Kartläggning av åtgärdspåverkan på andra värden (utifrån B 
underlag). 

8. Ta fram olika åtgärdsscenarier. Identifiering av skillnader mellan de 
olika underlag som kan leda till olika värdering, rangordning eller 
prioritering. 
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9. Processen, metoder och resultat för ovanstående arbetsuppgifter ska 
dokumenteras och tillgängliggöras. 
 

Genomförande 
1. Komplettera och fastställ arbetsplan. 
2. Gör en tidsplan för olika arbetsuppgifter och vem som ska göra dessa. 
3. Boka in möten i arbetsgruppen. 
4. Lägg upp en projektmapp på samarbetsytan där olika underlag kan läggas in. 
5. Bestäm format och disposition för resultatredovisning och vad som ska ingå. 

Tidsplan 
Månad 

 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Arbetsuppgift 1               

Arbetsuppgift 2               

Arbetsuppgift 3               

Arbetsuppgift 4               

Arbetsuppgift 5               

Arbetsuppgift 6               

Arbetsuppgift 7               

Arbetsuppgift 8               

Arbetsuppgift 9               

 
 
Deltagare i arbetsgrupp A3  

Erik Sparrevik Sammankallande Vattenfall 

Bart De Wachter Sammankallande 
Vattenmyndigheten  & 
Länsstyrelsen Jämtland 

Anders Bergman Deltagare Statkraft 
Kent Pettersson Deltagare Fortum 
Johan Tielman Deltagare Uniper 
Birgitta Adell Deltagare Fortum  
Sara Jonsson Deltagare Länsstyrelsen Västernorrland 
Johan Charlier Deltagare Länsstyrelsen Västernorrland 
 
Andra deltagare behövs: representanter från gruppen A1, A2 och B ska finnas med för 
det är deras underlag som är grunden för ett mer utarbetat åtgärdsförslag. 
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