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Om arbetet

Arbetsgrupp

• Jan-Olof Sundby
• Statkraft

• Mikael Westin
• Representant verksamhetsutövare

• Tomas Grubb
• Härjeåns Kraft

• Joakim Kruse
• Vattenmyndigheten Bottenhavet

• Therese Flodin/Urban Westbye
• Länsstyrelsen

• Sara Nilsson
• Fortum - sammankallande

• Representation från NAP-
myndigheterna vid behov/avstämning

Arbetsplan och upplägg

• Undergrupp till arbetsgruppen 
regelverk och processer 

• Identifiera, strukturera och belysa 
frågeställningar och målkonflikter

• Arbetsmöten och workshops, 
maj-dec 2020 samt redovisning 
och presentationer våren 2021

• Interaktion med övriga 
arbetsgrupper inom Ljungan-
piloten samt till externt 
pågående arbete (NAP-beslut, 
vägledningar: samverkan, KMV, 
undantag, N2000, etc.)

Leverabler

• Struktur och kontext
• Komplext och komplicerat

• Politik/juridik/teknisk/ekonomi/etc.

• Frågeställningar och målkonflikter
• ”Största möjliga nytta för vatten-

miljön kontra nationell effektiv 
tillgång till vattenkraftsel”

• Prioriteringar och avvägningar

• Ansvar och konsekvenser

• Kravnivåer samt N2000

• Samverkan och prövning

• Etc.

• Slutsatser och rekommendationer



Summering och slutsatser 

• Mod att belysa och förmåga att hantera målkonflikter kommer vara av central betydelse för 
utgången av kommande historiska och omfattande arbete med att ompröva och förse vattenkraften 
med moderna miljövillkor

• Utöver problematiken med inbyggda målkonflikter ökar komplexiteten ytterligare med ny och delvis 
obeprövad lagstiftning inom området. EU-rättens påverkan och genomslagskraft inom detta 
område bör inte heller underskattas.

• För att underlätta kommande arbete krävs regelverksförtydliganden, transparanta och effektiva 
arbetsprocesser liksom att erforderliga resurser för arbetet säkras upp

• Vid sidan av att säkerställa korrekt satta miljökvalitetsnormer och måluppfyllnad av dessa, blir 
vattenkraftens påverkan på berörda Natura2000-områden en av det viktigaste och mest 
utmanande frågeställningarna att förhålla sig till. Vikten av att noggrant utreda och ta fram 
underlag som påvisar om, och när, eventuell skada på bevarandevärdena uppstod liksom om en 
fortsatt försämring pågår, blir central. 

• Slutligen, för att säkerställa och tillgodose kraven på en effektiv och ändamålsenlig prövning, bör 
hantering av målkonflikter, samhällskritiska avvägningar och prioritering av åtgärder ske inom 
ramen för vattenförvaltningens normsättning och/eller inom ramen för samverkansprocesserna 
dvs innan prövning sker i domstol



Rekommenderat fortsatt arbete

➢ I samråd med berörda parter, bör arbetet inom HaV fortsätta med att ta fram uppdaterad och relevant 
vägledning (exempelvis kopplat till process för samverkan, KMV, undantag och Natura2000)

➢ Fortsatt arbete krävs också för att säkerställa arbetsmetodik och lämpliga verktyg för att kunna bedöma när 
”betydande påverkan på vattenkraftsel” uppstår liksom hur kostnads-/nyttoanalyser ska tillämpas vid 
bedömning om undantag

➢ Dialog med, och eventuellt uppdrag till, domstolsverket och/eller mark- och miljödomstolarna om hur 
”helhetsperspektiv och samlad prövning” ska hanteras och säkerställas vid prövning. Lika så behöver det 
förtydligas hur ett eventuell bestridande av befintlig normsättning rent praktiskt ska ske.

➢ Det är viktigt att EU-rätten förs in i det fortsatta arbetet och berörda parter bör förhålla sig till och beakta EU-
domstolens tillämpning i relevanta frågor (exempelvis ramdirektivet & Natura2000)

➢ Som redan nämnts, bör även förarbete med att ta fram väl underbygga underlag vad gäller bevarandeplaner 
och statusbedömning för Natura2000-områden skyndsamt ske

➢ Samverkan och arbete kopplat till kommunikation och ökad ömsesidig förståelse för vad en satt miljö-
kvalitetsnorm mer konkret innebär i praktiken bör initieras (exempelvis vilken innebörd har det som står i VISS 
kopplat till kommande omprövningar och myndigheternas syn på relevanta åtgärdskrav)


