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Remissvar vägledning KMV och annat sätt 
Vattenkraftens Miljöfond tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Havs- och 
Vattenmyndighetens vägledningar kring kraftigt modifierade ytvattenförekomster och annat sätt.  

Vi välkomnar vägledningarna då det är av stor vikt för NAP-processen med uppdaterade och relevanta 
vägledningar som stöd för att processen ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Vi ser dock att 
vägledningarna skulle kunna styra ännu bättre mot målet och vill därför lämna några kommentarer och 
ändringsförslag i detta brev samt i bilagd exceltabell. 

Vägledningen behöver i delar förtydligas  

För att vägledningen ska uppfylla sitt syfte att KMV ska tillämpas likvärdigt i hela landet ser vi ett 
behov av att delar av den förtydligas och utvecklas. Det handlar både om att närmare definiera vilken 
tolkning som bör gälla av nyckelbegrepp, så som väsentligt bättre och orimligt kostsamt och om hur 
Vattenmyndigheterna ska inhämta stöd från centrala myndigheter i de bedömningar som behöver 
göras.  

De avvägningar som behöver göras i steg B2 och B3 för förklarande av KMV och för bedömningen av 
annat sätt är komplexa och kan kräva expertkunskap inom flera områden. Det är därför viktigt att 
relevanta underlag nyttjas och att de tas fram om de inte finns på plats. Vidare behöver 
arbetsmetoden hos Vattenmyndigheterna innebära att stöd efterfrågas från relevant sektorsmyndighet 
i det fall bedömningar behöver göras utöver vad som framgår av befintliga underlag. 
Sammanfattningsvis ser vi att det tydligare bör framgå av vägledningen hur myndigheterna ska 
inhämta stöd för sin bedömning.  

Vägledningen behöver leda till en förutsägbar tillämpning av KMV och 
bedömning av annat sätt 

I Fondens mening bör syftet med vägledningen inte bara vara en enhetlig och systematisk arbetsgång 
utan även en förutsägbar arbetsgång. De verksamhetsutövare som berörs av bedömningarna som 
görs behöver kunna förstå hur de görs och när och på vilket sätt de kan påverka utfallet genom att 
inkomma med relevant underlag.  Bedömningarna måste ske med transparens, för att skapa 
förtroende och acceptans. 

Detta förutsätter både tydlighet i vägledningarna enligt föregående punkt och att det i vägledningen 
tydliggörs på vilket sätt Vattenmyndigheterna ska hantera och ta hänsyn till det material som 
inkommer från verksamhetsutövare. Det vore också önskvärt med fler exempel från 
vattenkraftselproduktion exempelvis i bedömning av om annat sätt är rimligt av tekniska skäl.  

Osäkerhet och otydlighet riskerar att bli kostnadsdrivande och tidskrävande. Att det oklart för 
verksamhetsutövarna vilka underlag som har relevans för bedömningarna fördyrar för dem och i 
förlängningen för Fonden. För NAP-processen ser vi risken att prövningarna blir mer omfattande och 
tidskrävande än vad som krävts om fler målkonflikter kunnat lösas redan i normsättningsarbetet och 
samverkan. 
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Vägledningen behöver ta hänsyn till de politiska överenskommelser som NAP 
grundar sig på  

Fonden startades av vattenkraftsbranschen i syfte att ta branschens ansvar i för genomförandet av 
den nationella planen. En förutsättning för överenskommelsen det grundar sig på är att staten tar 
motsvarande ansvar och skapar förutsättningar att möta politiska målsättningar så som: 

 Prövningssystemet ska utformas på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt 
betungande för den enskilde i förhållande till den eftersträvade miljönyttan. Reglerna för 
omprövning av vattenverksamheter som vattenkraftverk och dammar bör förenklas så långt 
det är möjligt med hänsyn till behovet av att säkerställa en hållbar utveckling där våra 
vattenresurser inte kan betraktas som vilken resurs som helst.1 

 De möjligheter att ställa mindre långtgående krav som följer av EU-rätten till förmån för 
samhällsnyttiga verksamheter ska utnyttjas fullt ut vid till exempel meddelande av 
miljökvalitetsnormer och andra föreskrifter samt vid beslut om klassning av 
vattenförekomster.2 

 Den nationella helhetssynen omfattar ett riktvärde på nationell nivå (1,5 terawattimmar) och 
det riktvärdet fördelat per huvudavrinningsområde (HARO-värden) som vägledning för vad 
som kan anses utgöra betydande negativ påverkan på kraftproduktion när vattenmyndigheten 
förklarar en vattenförekomst som kraftigt modifierad och beslutar om undantag,3 

Fonden har en oro att vägledningen i nuläget inte i tillräcklig utsträckning styr mot målen.   
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1 Prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft 
2 Ibid 
3 Förslag till nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften 


