
Miljörättsliga aspekter kring eff ekt-
höjning i vattenkraft verk inom klass 1 
– bedömningar i två NEPP-rapporter

Enligt de genomlysningar av de 
miljörättsliga aspekterna kring 
möjligheten till eff ektökning i 
vattenkraftverk som har gjorts i 
NEPP, finns det mycket som talar 
för att flertalet av de storskaliga 
vattenkraftverken enligt Klass 1 
kommer att klara omprövningen 
för moderna miljövillkor med 
rimliga åtgärder, som inte på 
ett avgörande sätt kommer att 
påverka möjligheten till eff ekt- 
ökning negativt. 

Sveriges va  enkra  verk delas in i tre 
klasser, där klass 1 omfa  ar 255 kra  -
verk som  llsammans svarar för 98 % av 
totalt installerad eff ekt i va  enkra   och 
vilka står för 98,3 % av va  enkra  ens 
reglerbidrag på årsbasis. 

Utgångspunkten för den na  onella 
strategin från 2016, som gemensamt 
togs fram av Energimyndigheten, 
Svenska Kra  nät och Havs- och va  en-
myndigheten, är a   va  enförekomster 
med kra  verk inom Klass 1 ska utgöra 
Kra  igt modifi erade va  en (KMV) med 
undantag, i form av mindre stränga 
krav, då det är nödvändigt för a   bibe-
hålla dessa kra  verks reglerbidrag och 
elproduk  on.

I fl ertalet fall avseende Klass 1-verk 
bedöms det vara möjligt a   få ändrings-
 llstånd  ll eff ektökning enligt liknande 

principer och samma överväganden 
som gjordes inom  llståndsärendena 
för kra  verken Lasele och Långbjörn 

under 2017. Va  enmyndigheternas 
förslag om miljökvalitetsnormer be-
döms inte ha förändrat denna upp-
fa  ning i det avseendet. Självfallet blir 
omständigheterna i de enskilda fallen 
avgörande för om  llstånd ges eller 
ej samt vilka eventuella åtgärder som 
krävs. Många va  enkra  verk inom klass 
1 kommer också a   förlora produk-
 onsförmåga och reglerkra    ll följd 

av myndighetens förslag som innebär 
a   man ska anordna fi skvägar och/eller 
reglerad minimitappning i torrfåror. Det 
blir således än mer angeläget a   få  ll 
stånd eff ekthöjningar i befi ntliga verk. 

I december 2016 beslutade de fem 
va  endelega  onerna inom Va  enmyn-
digheterna a   förklara totalt 658 yt-
va  enförekomster som KMV på grund 
av va  enkra  . Dessa KMV påverkas av 
sammanlagt 247 kra  verk och dammar 

varav 179  llhör Klass 1 (dvs. totalt 
omfa  ande 255 kra  verk). Va  enfö-
rekomsterna kring 79 Klass 1-verk är 
således för närvarande klassade som 
s.k. naturliga va  en, där God Ekologisk 
Status krävs. Va  enförekomsterna kring 
de 179 kra  verken fi ck vid det dåvaran-
de beslutet miljökvalitetsnormen God 
Ekologisk Poten  al, a   uppnås senast 
år 2027. 

I Va  enmyndigheternas samrådsunder-
lag från 2018 föreslogs dock a   endast 
460 KMV av de totalt 658 KMV-klassade 
va  enförekomsterna som är knutna 
 ll Klass 1-verk ska få undantag i form 

av mindre stränga krav, dvs miljökvali-
tetsnormen Må  lig Ekologisk Poten  al 
eller sämre senast år 2027. Resterande 
198 KMV föreslås även fortsä  ningsvis 
ha miljökvalitetsnormen God Ekologisk 
Poten  al. En uppska  ning är a   ca 
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två tredjedelar av redan KMV-klassade Klass 1-verk har få   
mindre stränga krav.

I de  a sammanhang kan man det ly  as a   man i den nya 
lags   ningen har infört möjligheten a   kunna ly  a väcka 
frågan om felak  ga klassningar eller normer  ll Va  enmyn-
digheterna vid en prövning. Vid oenighet kommer myndig-
heten genom den nya lags   ningen ha en skyldighet a   ly  a 
frågan  ll regeringen för avgörande. Regeringen 
kan då besluta a   ändra miljökvalitetsnormerna. Det åter-
står a   se hur de  a kommer a   hanteras. 

I fl ertalet fall avseende Klass 1-verk bedöms det, enligt de 
NEPP-genomlysningar av lags   ningen som har genomförts, 
vara möjligt a   få ändrings  llstånd  ll eff ektökning enligt 

liknande principer och samma överväganden som gjordes 
inom  llståndsärendena för kra  verken Lasele och Långbjörn 
under 2017. Va  enmyndigheternas förslag om miljökvali-
tetsnormer bedöms inte ha förändrat denna uppfa  ning i det 
avseendet. Självfallet blir omständigheterna i de enskilda fall-
en avgörande för om  llstånd ges eller ej samt vilka eventu-
ella åtgärder som krävs. Många va  enkra  verk inom klass 1 
kommer också a   förlora produk  onsförmåga och reglerkra   
 ll följd av myndighetens förslag innebärande om förbä  rade 

fi skvägar och/eller reglerad minimitappning i torrfåror. Det 
blir således än mer angeläget a   få  ll stånd eff ekthöjningar i 
befi ntliga verk. Den nya lags   ningen anger a   den na  o-
nella planen för omprövning av va  enkra  en ska bidra  ll a   
va  enkra  en ska kunna byggas ut, främst genom eff ekthöj-
ning i befi ntliga verk med moderna miljö  llstånd.


