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Nationella Planen 
Varje verksamhetsutövare ska ha anmält dess anläggningar till den nationella planen före 
den 1 juli 2019 och Länsstyrelsen ska ha godkänt respektive anläggning att ingå däri.   

Den 1 oktober 2019 lämnade Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten samt 
Svenska Kraftnät in ett förslag till nationell plan till regeringen. Avsikten med den nationella 
planen är att förse Sveriges vattenkraft med moderna miljövillkor. I den nationella planen är 
Sveriges avrinningsområden indelade i prövningsgrupper där varje prövningsgrupp är 
angiven i en tidplan som anger ett datum för när ansökan till mark- och miljödomstolen 
senast ska lämnas in.  

Den 25 juni 2020 beslutade regeringen att merparten av det inlämnade förslaget ska vara 
den nationella plan för moderna miljövillkor som avses i 11 kap. 28 § miljöbalken. 

På nedan länk finner ni regeringens beslut, den nationella planen samt förordning om 
vattenverksamhet. 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/program-
vattenmiljo-och-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html 

Länsstyrelsen ska informera varje verksamhetsutövare, vars anläggning omfattas av planen, 
om vilken prövningsgrupp som anläggningen tillhör samt tidpunkt då ansökan om prövning 
för moderna miljövillkor senast ska vara inlämnad till mark- och miljödomstolen. 

  

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/program-vattenmiljo-och-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/samverkansomraden/program-vattenmiljo-och-vattenkraft/nationell-plan-for-omprovning-av-vattenkraft.html
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Förberedelse 
Det är verksamhetsutövaren som styr vad ansökan om moderna miljövillkor ska omfatta. 
Som ett led i detta är följande exempel på saker som bör beaktas inför kommande 
omprövning för moderna miljövillkor. 

Intern administration och målsättning   
- Budget, resurser, tidplan  
- Befintliga tillstånd och villkor 
- Investeringsplaner, effektiviseringsmöjligheter, ambitionsnivå   

Datainsamling och ingångsvärden 
- Miljövärden (miljökvalitetsnorm, åtgärdsplan, Natura 2000, etc.) 
- Energivärden (produktionsdata, reglering i vattendraget, klassificering av kraftverket enligt 
reglerbidragsrapport, etc.) 
- Övrigt (kulturmiljö, riksintressen, tredje man, andra allmänna intressen, etc.)  
Utifrån resultatet av utförd datainsamling bör man fundera över vilka kompletteringar som 
behöver göras. 

Verksamhetsutövarens förslag på moderna miljövillkor för respektive anläggning 
- Ansökan om moderna miljövillkor – Preliminära tankar kring vad moderna miljövillkor är 
för respektive anläggning 
- Ansökan om annat än miljövillkor - Om verksamhetsutövaren vill ansöka om andra 
ändringar som t.ex. ökad effekt eller ändrad reglering bör denna process starta parallellt 
med omprövningen för att handläggning i domstol ska kunna ske samtidigt.  

Övrigt 
- Förberedelse för samverkan 
- Föranmälan till Vattenkraftens Miljöfond - Föranmälan ska göras inför eller under den 
regionala samverkansfasen.   
https://vattenkraftensmiljofond.se/ 

  

https://vattenkraftensmiljofond.se/
https://vattenkraftensmiljofond.se/
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Samverkan 
Ca 3 år innan sista datum för inlämnande av ansökan för respektive prövningsgrupp ska en 
samverkansprocess hållas där Länsstyrelsen är sammankallande. Samverkansprocessen ska 
bidra till att skapa en helhetssyn över ett större område vilket ger bättre möjligheter att 
prioritera olika miljöanpassningar. Målet är att skapa en förståelse för avrinningsområdets 
förutsättningar och behov av åtgärder. Det ges även förutsättningar för länsstyrelserna att 
se över gällande bevarandeplaner samt för vattenmyndigheterna att se över 
statusklassificering och normsättning innan prövningarna i domstol inleds. 
Samverkansprocesserna är tänkta att underlätta processen i mark- och miljödomstolen och 
tillgängliggöra underlag för verksamhetsutövarna i arbetet att ta fram sina individuella 
ansökningar.   

För mer information, se: 

Havs- och vattenmyndighetens vägledning  
Länk till HaV:s vägledning (ute på remiss, ovan text revideras när vägledningen är beslutad) 

 

Vattenkraftens miljöfond 
I samband med samverkansprocessen kan verksamhetsutövaren även ansöka om ersättning 
från vattenkraftens miljöfond. Deltagande vid samverkansprocessen är ett krav för att 
kunna ansöka om ersättning. Formellt hanteras detta genom att en processplan utarbetas 
tillsammans med miljöfonden.   
Länk till mer information om Processplan på miljöfondens hemsida (under arbete) 
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Ansökan  
Utifrån interna förberedelser, samverkan och diskussion med vattenkraftens miljöfond ska 
verksamhetsutövaren fundera över ansökans upplägg och innehåll. Det är 
verksamhetsutövaren som ansvarar för att ansökan upprättas. Vid det fall att 
verksamhetsutövaren finner, trots utförd samverkan, att normsättningen fortfarande är 
felaktig måste denne ta fram en utredning som styrker detta och redovisa i ansökan, MB 
22:13 och 22:19. Ansökan lämnas in till och prövas av mark och miljödomstolen.  

Bestämmelser om vad en ansökan ska innehålla återfinns i Miljöbalkens 22 kap 1 och 2 §§.  
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808  

Dessa kan vara svåra att tillämpa för att de riktar sig emot ny verksamhet och omprövning 
för moderna miljövillkor syftar till att minska befintlig miljöpåverkan. Med anledning av 
detta har arbetsgruppen ”Omprövningens omfattning” inom Pilot Ljungan tagit fram en 
checklista som riktar sig mer renodlat för omprövningsförfarandet. 

Länk till checklista framtagen inom Pilot Ljungan  
(Under arbete av grupp omprövningens omfattning) 

 

Vattenkraftens miljöfond 
I samband med arbetet att ta fram ansökan fortsätter samarbetet mellan 
verksamhetsutövaren och vattenkraftens miljöfond gällande finansiering. Formellt hanteras 
detta genom processplanen.  
Länk till mer information om Processplan på miljöfondens hemsida (under arbete) 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808
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Domstolsprövning  
Efter att Mark- och Miljödomstolen mottagit ansökan:  

1. Mark- och Miljödomstolen beslutar om prövningssavgift, beslutet skickas till sökanden 
(verksamhetsutövaren) som säkerställer att prövningsavgift betalas in.  

2. Mark- och Miljödomstolen kungör målet samt remitterar ansökan till myndigheter och 
eventuella sakägare  

3. Skriftväxling mellan sökanden och myndigheter samt eventuella motparter via Mark- och 
Miljödomstolen  

4. Efter avslutad skriftväxling kungör Mark- och Miljödomstolen målet till huvudförhandling 
alternativt avgör målet på handlingarna. 

Vid eventuell huvudförhandling 

5. Mark- och Miljödomstolen bestämmer agenda för huvudförhandling.  

6. Sökanden kan behöva vara behjälplig med praktiska arrangemang, förberedelse av 
eventuell syn etc. 

7. Mark- och Miljödomstolen håller i huvudförhandlingen med föredragningar från 
sökanden och motparter. Om behövligt hålls syn på plats. 

Meddelande av dom 

8. Mark- och Miljödomstolen kungör dom samt skickar den till parterna i målet. 

9. Samtliga berörda utvärderar dom och beslutar om eventuell överklagan. Överklagan 
lämnas in till Mark- och Miljödomstolen i enlighet med instruktioner i domen. 
Verksamhetsutövaren ska även stämma av domen med Vattenkraftens Miljöfond avseende 
finansiering. 

10. Vid eventuell överklagan kontrollerar Mark- och Miljödomstolen att överklagandet 
inkommit i rätt tid. Inkommer överklagandet för sent avvisar domstolen överklagan och 
domen vinner laga kraft. Om överklagan inkommit i rätt tid skickar Mark- och 
Miljödomstolen överklagandet och alla handlingar till Mark- och Miljööverdomstolen. 

11. Mark- och Miljööverdomstolen tar ställning till om målet ska tas upp till prövning. Vid 
eventuellt prövningstillstånd av Mark- och Miljööverdomstolen påbörjas skriftväxling enligt 
punkt 3.  

12. Beslut om prövningstillstånd samt dom från Mark- och Miljööverdomstolen går att 
överklaga till Högsta Domstolen. För att Högsta Domstolen ska ta upp beslutet eller domen 
till prövning krävs prövningstillstånd.  
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Projektering och genomförande 
Efter att meddelad dom vunnit laga kraft ansvarar verksamhetsutövaren för att utföra de 
eventuella åtgärder som meddelats i domen inom den tidsram som föreskrivs. Projektering, 
upphandling och genomförande sker enligt verksamhetsutövarens egna rutiner. Det ska 
observeras att Vattenkraftens Miljöfond ställer vissa krav på upphandling och redovisning.  

 

Vattenkraftens miljöfond  
För att erhålla finansiering från vattenkraftens miljöfond ska verksamhetsutövaren ta fram 
en Genomförandeplan. Syftet med genomförandeplanen är att verka för att de åtgärder 
som utdömts ska genomföras på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 
Genomförandeplanen ska godkännas av miljöfonden.  
Länk till mer information om Genomförandeplanen på miljöfondens hemsida (under arbete) 
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Avslut och uppföljning 
Verksamhetsutövaren ansvarar för att åtgärder som utdömts i dom utförs på föreskrivet sätt 
samt inom angiven tidsperiod, vilket kan inkludera eventuell prövotid. 
Verksamhetsutövaren kan inte underlåta att vidta åtgärder enligt dom, eftersom villkoren är 
direkt gällande då domen vinner laga kraft. 

När tidsperioden är avklarad övergår verksamheten till normal drift som innefattar 
fortlöpande uppföljning genom verksamhetsutövarens egenkontroll samt tillsyn från 
Länsstyrelsen.   

 

Vattenkraftens Miljöfond  
När utdömda åtgärder är utförda ska en slutrapport lämnas av verksamhetsutövaren till 
Vattenkraftens miljöfond. 
Länk till mer information om Slutrapport på miljöfondens hemsida (under arbete) 

 

 

 



 
 

 

 

 


