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Förord 
Detta examensarbete utgör det sista momentet i civilingenjörsutbildningen inom 
Samhällsbyggnadsteknik och har genomförts vid Vattenfall Power Consultant AB 
under vårterminen 2006.  
 
Jag vill ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till alla som på olika sätt hjälpt mig 
under arbetet.  
 
Först ett stort tack till mina handledare professor Bo Nordell, Luleå tekniska 
universitet och tekn. dr Eva Sundin, Vattenfall Power Consultant, som hjälpt mig att 
formulera mål i exjobbet och hjälpt mig genom de olika faserna i exjobbet. Bo 
Nordell har även varit examinator för examensarbetet.   
 
Därutöver ett tack till alla er andra som på olika sätt hjälpt mig i arbetet, som att bistå 
med uppgifter, svarat på frågor, hjälpt till med juridiken och allt annat. Tack till: Erik 
Alfort, Peter Calla, Sigrid Eliasson, Mikaela Hansel, Daniel Johansson, Thord 
Lindström, Christer Lundmark, professor Gabriel Michanek, Lotten Sjölander, 
Torbjörn Tärnhuvud, Dag Wisaeus och Ulf Westberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wien, oktober 2006 
 
 
 
_________________________ 
 

Martin Nilsson 
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Summary 
The water framework directive (WFD) was ratified by the European Commission and 
the Council of the European Union in December 2000. The purpose of the directive is 
to establish a framework for Community action in the field of water policy. The main 
objective of the directive is to achieve “good status” in all waters. This status is 
divided into these five levels: High, Good, Moderate, Poor and Bad. The two first 
levels indicate that the environmental objectivities are reached. For all other levels of 
status, measures to enhance the water quality into a “good status” are required. Water 
bodies that are heavily modified by human activity are to meet less stringent 
environmental objectivities than those for natural waters. Heavily modified water 
bodies (HMWB) shall achieve a “good potential” corresponding to the best possible 
state, given that it still is being affected by human activity. In charge of the Swedish 
water administration is the newly formed authority “Vattenmyndigheten”.  
 
Most water bodies in association of hydropower facilities have been designated as 
preliminary HMWB and must therefore achieve a good ecological potential (GEP). 
However, designation as HMWB does not relieve the waters from measures to 
improve the environmental quality. Achieving GEP will require substantial measures 
for most water bodies. Examples of possible measures in regulated waters are: 
 

• Increasing the minimum flow in old, partly dry waterways 
• Decreasing the water level variations in the reservoir  
• Reintroducing the spring flood in regulated rivers 
• Longitudinal and lateral continuity / connectivity of water bodies 
• Increased difficulties to for approval of new hydropower plants 

 
There are hydropower plants with a large head of water, small flow through the plant 
and a large installed effect. Calculations in this master thesis show that these power 
plants will suffer from more substantial losses in production due to an increased 
minimum flow than other hydropower plants.  
 
A result of the study is that limiting the differences in water levels upstream and 
downstream the plant will implicate losses in production, this even if the flow through 
the plant is unchanged. Limited possibilities to store the snow melt in the spring and 
the autumn rains will result in losses in production in the power plant during the 
following year.  
 
Recreating the continuity of a river, e.g. by building fish ladders, will affect the 
production of electricity, but not as much as other measures. Fish ladders are however 
rarely totally successful and even the most efficient ones cause delays in fish 
migration (EEA, 1999).  
 
The Swedish energy authority “Energimyndigheten” declares in Energimyndigheten, 
2004 that hydropower is an important energy source. A conclusion in this master 
study is that the need for electricity will be filled with other, probably more polluting 
energy sources, if the production in hydropower plants is limited, e.g. by measures to 
improve the environment.  
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Sammanfattning 
Ramvattendirektivet trädde i kraft i december år 2000 och syftar till att för framtiden 
skapa en gemensam vattenpolitik i EU. Det överordnade målet i direktivet är att 
uppnå en ”god status” i samtliga ytvatten i Europa. Statusen delas in i följande fem 
nivåer: Hög, God, Måttlig, Otillfredsställande och Dålig. För de två första nivåerna, 
dvs. vid God eller Hög status anses miljömålet vara uppfyllt. För övriga statusnivåer 
krävs ytterligare åtgärder för att nå miljömålet. För vatten som är kraftigt påverkade 
av mänsklig verksamhet tillåter direktivet en lägre ambitionsnivå. Dessa vatten ska 
uppnå en ”god potential” som ska motsvara vad som är möjlighet för det specifika 
vattnet att uppnå. Miljömålet anses uppfyllt då vattnet bedömts ha en god potential.  I 
Sverige leds vattenförvaltningen av den nybildade Vattenmyndigheten.  
 
De flesta vattenförekomster i direkt anslutning till vattenkraftanläggningar har 
preliminärt klassificerats som kraftigt modifierade och kommer därför att omfattas av 
de mindre ambitiösa miljömålen. Dock kommer åtgärder för att förbättra 
vattenkvaliteten i vattenförekomsterna krävas för att uppfylla direktivets mål. 
Exempel på möjliga åtgärder i reglerade vattenförekomster är: 
 

• Krav på en ökad minimitappning i gamla, delvis torrlagda vattenfåror 
• Krav på minskad regleringsamplitud 
• Krav på återinförsel av vårfloden i reglerade vattendrag 
• Krav på kontinuitet längs hela vattendraget   
• Ökad svårighet att få tillstånd till ny verksamhet.  

 
Beräkningar som genomförts i denna studie visar att ett vattenkraftverks möjligheter 
att tillvarata energin i vattnet, har en avgörande betydelse för hur stora produktions-
förluster som uppstår vid en ökad mintappning förbi kraftverket. Vattenkraftverk som 
karaktäriseras av en hög fallhöjd, låg medelvattenföring samt en stor installerad effekt 
visade sig drabbas av större produktionsförluster än övriga kraftverk i studien.  
 
I studien konstateras att en inskränkning av ett vattenkraftverks fallhöjd, exempelvis 
genom minskad tillåten regleringsamplitud, medför stora produktionsförluster, även 
om flödet genom kraftverket vore oförändrat. Likaså skulle begränsade möjligheter att 
lagra vårens snösmältning och höstregnen inverka menligt på produktionen under 
kommande år.  
 
Kontinuiteten hos ett vattendrag, exempelvis genom fisktrappor förbi dammar 
kommer att ha påverkan på kraftproduktionen, men inte inverka lika drastiskt som 
övriga åtgärder. Fisktrappor är dock sällan helt funktionsdugliga och även de mest 
effektiva orsakar förseningar i fiskens vandring (EEA 1999).  
 
Energimyndigheten, 2004, konstaterar att vattenkraft är en mycket viktig förnyelsebar 
energikälla. I detta examensarbete dras slutsatsen att om tillgången på el som är 
producerad genom vattenkraft begränsas, exempelvis genom miljöförbättrande 
åtgärder, är det troligt att energibehovet kommer att tillgodoses genom andra, mer 
miljöbelastande energislag än vattenkraft.   
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Ordlista 
   
Artikel 5-rapporten Rapportering till EU enligt artikel 5, WFD. Rapporten 

innehöll avrinningsdistriktets karakteristika, en översyn av 
miljökonsekvenserna av mänsklig verksamhet och en 
ekonomisk analys av vattenanvändning.  

Avrinningsdistrikt Det administrativa område som en Vattenmyndighet ansvarar 
för. Distriktet består av flera avrinningsområden. Sverige 
har 5 avrinningsdistrikt, en för varje Vattenmyndighet.  

Avrinningsområde Ett geografiskt avgränsat område inom vilket ytvatten flödar 
mot en singulär punkt.  

CIS Common Implementation strategy. EU’s arbetsgrupp för 
implementeringen av ramvattendirektivet 

EQR Ecological Quality Ratio, Ekologiskt kvalitetsförhållande 
Förordning 2004:660 Förordning om förvaltning av vattenkvaliteten 
Förordning 2002:864 Förordning med länsstyrelseinstruktion 
GD Guidance Document. CIS vägledande dokument för att 

implementeringen av direktivet sker likartat i samtliga 
medlemsstater 

GEP God ekologisk potential. Miljömålet för KMV och 
konstgjorda vattenförekomster 

GES God ekologisk status. Miljömålet för naturliga 
vattenförekomster 

KMV Kraftigt modifierade vatten 
KV Konstgjorda vattenförekomster 
MB Miljöbalken 
MEP Maximal ekologisk potential (gäller endast KMV och KV) 
WFD Ramvattendirektivet (Water Framework Directive), direktiv 

nr 2000/60/EG. 
NV Naturvårdsverket 
SGU Statens Geologiska Undersökningar 
PPP Polluter Pays Principle, principen att förorenaren ska betala. 
PKMV Preliminärt kraftigt modifierade vatten 
Vattentjänster Alla tjänster som tillhandahåller hushåll, myndigheter eller 

någon slags ekonomisk verksamhet: 
a) uttag, uppdämning, lagring, rening och distribution av 

ytvatten eller grundvatten, 
b) insamling och rening av avloppsvatten som senare släpps 

ut till ytvatten.(WFD Art. 2, 38 pkt) 
VM Vattenmyndigheterna / Vattenmyndigheten 
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Inledning 
Detta examensarbete har utförts hos Vattenfall Power Consultant AB under våren 
2006. Arbetet utgör den sista delen i civilingenjörsprogrammet 
Samhällsbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet och behandlar EU:s 
ramdirektiv för vatten (WFD), samt dess konsekvenser för svensk vattenkraft.  
 
 

Problemställning 
EU:s ramdirektiv för vatten syftar till att återställa en god ekologisk status i samtliga 
ytvatten i Europa, vilket är ett mycket ambitiöst mål. Direktivet föreskriver samtidigt 
mindre ambitiösa miljömål för vatten som är påverkade av exempelvis vattenkraft, 
men de är inte undantagna från åtgärder. Direktivet utgör en ram inom vilken 
medlemsstaterna ska arbeta och ännu i oktober 2006 så finns inga tydliga indikationer 
på vilka åtgärder som kan krävas för att uppnå miljömålet god ekologisk status (GES) 
eller god ekologisk potential (GEP).  
 
Genomförs miljöförbättrande åtgärder i svenska vattenmiljöer torde det få 
konsekvenser även på den svenska elproduktionen. Vattenkraft svarar för 40 % av 
Sveriges totala elförsörjning och kraftslaget utgör den största förnyelsebara 
energikällan för elproduktion (Energimyndigheten, 2005).  
 
För att uppnå miljömålet god ekologisk potential är det mycket troligt att ytterligare 
åtgärder är nödvändiga, även i reglerade vattendrag. Genomförandet av 
ramvattendirektivet kommer visserligen inte att omöjliggöra en vidare drift av 
vattenkraftverken i Europa, men åtgärderna för att förbättra vattenkvaliteten riskerar 
att ha en negativ inverkan på kraftproduktionen.  
 
 

Syfte 
Examensarbetet syftar till att belysa den stora osäkerhet som råder kring 
implementeringen av ramvattendirektivet samt formerna för vattenförvaltningen. Det 
ska även visa på gapet mellan den europeiska nivån och konkreta åtgärder, samt 
försöka överbrygga detta genom att visa på befintliga diskussioner och förarbeten.  
 
Slutligen ska examensarbetet visa på tänkbara konsekvenser för vattenkraftbranschen 
till följd av implementeringen av EU:s ramvattendirektiv och undersöka om direktivet 
eller förarbetena till den svenska lagstiftningen ger utrymme för sådana åtgärder.  
 
 

Mål 
Målet med detta examensarbete är främst att beskriva EU:s ramdirektiv för vatten 
utifrån direktivtexten, befintliga vägledningsdokument, handböcker, föreskrifter och 
nationella lagar. Detta ska göras med svenska vattenkraftbranschen i åtanke.  
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Examensarbetet ska även visa visa på de konsekvenser direktivet skulle kunna få för 
den svenska vattenkraften, samt presentera en beräkningsmodell för att uppskatta 
inverkan av en ökad minimitappning på produktionen i ett vattenkraftverk. 
 
Slutligen ska examensarbetet identifiera tänkbara områden för vidare studier och 
forskning.  
 
 

Metod 
Examensarbetet har utförts huvudsakligen genomförts i form av kvalitativa 
litteraturstudier av befintliga dokument och lagar som tillkommit i samband med 
ramvattendirektivets implementering. Huvuddelen av dessa dokument återfinns på 
Vattenportalen, Naturvårdsverkets webbplats för arbetet med WFD. De källor som 
undersökts i examensarbetet är huvudsakligen författade av Naturvårdsverket, EU:s 
arbetsgrupper för implementeringen av ramvattendirektivet, och statens offentliga 
utredningar (SOU). Även andra dokument har undersökts i litteraturstudien. 
Författarna och/eller den som publicerar dokumentet ansvarar för innehållet och 
materialets kvalitet. I de flesta fall har dokumenten bedömts vara tillförlitliga och 
hålla en hög kvalitet. Det finns dock material som hållit lägre kvalitet och dessa har i 
förekommande fall behandlats därefter.  
 
Förutom litteraturstudierna har beräkningar gjorts för att undersöka hur en 
minimitappning förbi vattenkraftverk inverkar på kraftverkets produktion. De data 
som ligger till grund för beräkningarna utgörs av faktisk produktion och tappning vid 
kraftverken och härstammar från ägarna till kraftverken. Beräkningarna har utförts 
med en simulerad ökad minimitappning i följande tre typfall.   
 

• En ökad minimitappning med 5 %, jämnt fördelad över året och dygnet. 
• En ökad minimitappning på 20 % sommartid. Övrig tid har minimitappningen 

hållits på den gamla nivån.  
• En ökad minimitappning där hela vårfloden använts som minimitappning och 

ingen del av flödet tillåtits passera turbinerna för kraftproduktion. 
 
För att verifiera resultat och komplettera vissa uppgifter, främst i samband med 
beräkningarna, men även för andra delar av examensarbetet, har enstaka intervjuer 
genomförts.  
 
För mer information om ramvattendirektivet och arbetet med det i Sverige 
rekommenderas Vattenportalen; www.vattenportalen.se, samt Vattenmyndigheternas 
hemsida; www.vattenmyndigheterna.se. 
 

http://www.vattenportalen.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/
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1. Den svenska vattenförvaltningen 
År 1999 blev på många sätt ett avstamp för miljöfrågorna i Sverige då många gamla 
lagar som, var och en för sig, reglerat enstaka miljöfrågor samlades i Miljöbalken 
(MB), vilken skulle ta ett helhetsgrepp på samtliga miljöfrågor. De myndigheter som 
ansvarade för förvaltningen av vattenmiljöerna förblev dock samma som innan, 
nämligen kommunerna, Naturvårdsverket, SMHI, Sveriges geologiska undersökning 
(SGU), Länsstyrelserna och Fiskeriverket.  
 
I samband med att Ramvattendirektivet (WFD) antogs ställde det krav på att de 
europeiska medlemsstaternas lagar och förvaltning måste anpassades till det nya 
direktivet. Några viktiga förändringar för Sveriges del var ändringar i miljöbalken, 
tillkomsten av förordningen 2004:660 om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, 
samt att en helt ny myndighet tog form enkom med syftet att driva vattenfrågorna och 
att leda arbetet med ramvattendirektivet. Denna myndighet, Vattenmyndigheten, finns 
på fem orter i Sverige, nämligen; Luleå, Härnösand, Göteborg, Stockholm och 
Kalmar.  
 
De befintliga myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna bidrar alla till 
vattenförvaltningen i Sverige och arbetar därmed också med ramvattendirektivet och 
ska bistå Vattenmyndigheterna i deras arbete. Naturvårdsverket har det övergripande 
ansvaret för alla nationella miljöfrågor och fick uppdraget att genomföra de inledande 
undersökningarna och påbörja implementeringen av WFD då Vattenmyndigheterna 
inte var operativa i tid för att själva göra detta. Tillsammans med Naturvårdsverket 
genomförde SMHI och SGU bland annat den preliminära karaktäriseringen, 
ekonomiska analysen och statusklassningen inför rapporteringen till EU i mars 2005 
(Naturvårdsverket, 2005).  
 
Länsstyrelserna och kommunerna har tidigare ansvarat för de lokala och regionala 
miljöfrågorna och Vattenmyndigheten ersätter inte de funktionerna. Då kommuner 
och Länsstyrelser agerar lokalt och regionalt är de väl lämpade för att utgöra en 
plattform för samråd och medinflytande i vattenförvaltningen som föreskrivs i artikel 
14 i direktivet. Länsstyrelserna får en ytterligare funktion då samtliga 
Vattenmyndigheter är organiserade med en vattendelegation och kansli på en 
länsstyrelse per avrinningsdistrikt och mindre arbetsgrupper på samtliga länsstyrelser 
som ingår i avrinningsdistriktet. Vattenmyndigheterna ansvarar för övergripande 
vattenfrågor i avrinningsdistriktet och är därigenom i vissa fall överordnad 
länsstyrelsen. Därför utgör heller inte vattenmyndigheterna en del av länsstyrelserna.  
  
Fiskeriverket är även det en viktig myndighet i arbetet med ramvattendirektivet. 
Fiskpopulationernas artsammansättning, storlek och utbredning är några viktiga 
kvalitetsfaktorer som bedöms vid karaktäriseringen av vattenförekomsterna. Även 
andra frågor som kontinuiteten hos vattendragen påverkar möjligheterna för 
migrerande fisk att ta sig mellan lekplatserna och de områden där fisken lever som 
adulter. Verket har därför deltagit i utformningen av bedömningsgrunder för 
miljökvalitet baserade på fisk, däribland Holmgren et al., 2006 och Beier et al., 2006.  
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SMHI och SGU har båda genomfört en kartläggning över alla ytvatten och 
grundvatten i Sverige. SMHI har till Artikel 5-rapporten genomfört en preliminär 
bedömning av de kraftigt modifierade vattenförekomsterna. Arbetet har utförts utifrån 
förekomsten av dammar, regleringsgrad, regleringsamplitud, förekomst av sänkta 
sjöar och hamnar, samt flödesstatistik (SMHI, 2004). SGU har genomfört 
motsvarande arbete för grundvattenförekomsterna (Naturvårdsverket, 2005. SGU, 
2005).  
 
 
 
 
 
 
 



Ramvattendirektivet – konsekvenser för vattenkraftindustrin 
 
 

 
 

Martin Nilsson, Avd. för förnyelsebar energi, LTU, 2006 12 (97) 
 

 
2. Vattenkraftindustrin och dess förutsättningar 
Principen i ett vattenkraftverk är att kunna spara det vatten som rinner genom 
vattendraget under året eller kanske bara några timmar (hur lång tid vattnet kan lagras 
beror på storleken på magasinen uppströms kraftverket) med hjälp av en eller flera 
dammar och utnyttja höjdskillnaden mellan den uppdämda vattenytan och den 
nedströms till att driva turbiner. Dessa driver i sin tur generatorn som genererar el. En 
principskiss över ett vattenkraftverk visas i figur 1. Efter att ha passerat turbinen så 
släpps vattnet tillbaka till älvfåran en bit nedströms dammen vilket vanligtvis skapar 
en kortare sträcka av den gamla älvfåran som helt blir utan vatten. Detta är den så 
kallade torrfåran vilken ska bedömas som en vattenförekomst med motiveringen att 
det ibland skulle kunna rinna vatten genom denna (Naturvårdsverket, 2005b). 
Torrsträckan eller –fåran föreslås i en utredning av Länsstyrelsen i Västerbottens län 
och Umeå universitet att klassificeras som kraftigt modifierat vatten alternativt som 
särskild vattenförekomst med lägre satta miljömål (Johansson, 2003).  
 

 
Figur 1. Principskiss över ett vattenkraftverk. (Wikipedia 2006). 
 
Teckenförklaring:  
A: Det uppdämda vattenmagasinet  B: Kraftverksbyggnad 
C: Turbin D: Generator 
E: Intagslucka till turbinerna F: Inloppskanal till turbinerna 
G: Transformator för överföring av el till 
ledningsnätet. 

H: Älven nedströms kraftverket.  

 
Vattnet leds genom intagsluckan (E) via inloppskanalen (F) till turbinen (C). När 
vattnet passerar förbi turbinen och dess skovelhjul börjar turbinen rotera runt sin egen 
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axel, ungefär som en cykeldynamo. Energin i vattnet kommer från höjdskillnaden 
mellan vattenytan uppströms- och nedströms kraftverket. Generatorn (D) omvandlar 
turbinens rotation till el vilken förs vidare till transformatorn som transformerar upp 
strömmen till en högre spänning innan den skickas ut på ledningsnätet. 
Höjdskillnaden mellan vattenytan uppströms och nedströms kraftverket, vid (A) och 
(H), kallas för fallhöjd och bestämmer hur mycket energi som kan omvandlas från 
lägesenergi till elektrisk kraft. Desto större fallhöjd, desto större elproduktion är 
möjlig i kraftverket. Vattenkraft är en reglerbar energikälla och produktionen anpassas 
mot behovet av el.  
 
Vattenkraftverk kan antingen drivas för att utvinna hög effekt under en kortare tid, 
eller för att utvinna energi under lång tid, med lägre effekt. Den första typen kallas 
ofta för effektstationer. De kraftverk som undersöks i den här studien befinner sig, 
med undantag av Kilforsen, någonstans mellan dessa båda ytterligheter. Hur 
kraftverket utformas och drivs påverkas av vattendragets medelvattenföring, 
fallhöjden, storleken på tillgängliga regleringsmagasin, hur stora turbiner som 
installerats, samt vilka andra kraftverk som finns i vattendraget och hur dessa drivs. 
Kraftverk med små eller inga möjligheter att reglera det tillrinnande vattnet kallas för 
strömkraftverk och de kännetecknas ofta av en låg fallhöjd och ett relativt högt flöde 
genom kraftverket.  
 
I de älvar som är reglerade finns normalt sett inte bara en damm för varje kraftverk, 
utan som synes i Bilaga 1, där ett eller flera stora magasin i älvens upprinningsområde 
är ämnade för flerårsreglering och lagrar vatten från ett år till ett annat. Detta ökar den 
så kallade regleringsgraden (hur väl man kan spara det vatten som rinner i en älv till 
ett tillfälle då man behöver det bättre och efterfrågan på elen är större) och det är i de 
stora Norrlandsälvarna vanligt att regleringsgraden ligger över 100 %, dvs att man kan 
spara vattnet minst ett år framåt. Regleringsgraden beskrivs av: summan av alla 
regleringsvolymer uppströms den punkt där mätningen sker, dividerat med volymen 
av ett års medelvattenföring. Svaret erhålles i %, vilket illustreras i ekvation (1) 
(SMHI 2004). 
 

100
)(Q

R
M

⋅=
∫
∑

dtt

VR     (1) 

 
R [%] är älvens regleringsgrad i den aktuella mätpunkten. VR [m3] är de 
vattenmängder som används för regleringen, och funktionen QM(t) [m3/s] är älvens 
medelvattenföring vid tiden ’t’. Integreras funktionen under ett år erhålls den totala 
volymen vatten som passerar mätpunkten under ett år.  
 
Vattenkraft är den ojämförligt största förnybara energikällan i Sverige och tack vare 
reglerbarheten och den korta tid som behövs för att starta produktionen har 
vattenkraften en viktig position i det svenska elproduktionssystemet. 
Energimyndigheten sammanfattar i sitt PM, som riktar sig till Naturvårdsverket, att 
med en ökad andel vindkraft och annan förnybar energi av icke-reglerbart slag i 
produktionssystemet, kommer efterfrågan på produktionssystem med hög reglerbarhet 
som kan lagra energi att öka kraftigt. Vattenkraftens betydelse i produktionssystemet 
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spås därför öka i takt med att ytterligare förnybar energi produceras. 
(Energimyndigheten, 2004).  
 
 

2.1 Praxis och rättsystemet 
All vattenverksamhet (vattenreglering och drift av vattenkraftverk räknas som sådan) 
regleras enligt Miljöbalken 11 kap. samt lagen 1998:812 med särskilda bestämmelser 
om vattenverksamhet, och kräver ett tillstånd hos miljödomstolen.  
 
I tillståndet regleras alla detaljer om driften av kraftverket, vattenregleringen och vilka 
dämningsgränser som tillståndshavaren måste hålla sig inom (högsta dämningsgräns 
resp sänkningsgräns). Anledningen till dessa gränser för regleringen är dels till för att 
förhindra att dammen brister av ett alltför högt tryck från det uppdämda vattnet, samt 
ekonomiska hänsyn till eventuella kraftverk som ligger uppströms. En ytterligare 
grund för dämningsgränserna är att regleringen inte ska inkräkta för mycket på andra 
markägare som annars skulle få sina tomter skadade. 
 
När ett vattenkraftverk som ligger nedströms höjer sin dämningsgräns så mycket att 
den inkräktar på ett uppströmsliggande kraftverks fallhöjd utgår någon form av 
kompensation vilken oftast brukar lösas mellan kraftverksägarna genom avtal. Ofta 
har parterna försökt inkludera avtalet i tillståndsdomen för de båda kraftverken för att 
binda rättigheterna lite tydligare. 
 

2.1.1 Tillståndsprocessen 
För att få driva ett vattenkraftverk krävs enligt miljöbalken tillstånd till 
vattenverksamhet vilket kan sökas hos en av Sveriges fem miljödomstolar som finns i: 
Umeå tingsrätt, Stockholms tingsrätt, Östersunds tingsrätt, Växjö tingsrätt och 
Vänersborgs tingsrätt. Domstolen prövar ansökan och fattar beslut om tillstånd. Den 
kan under en begränsad tid överklagas om den går någon part emot. I sådant fall går 
ärendet vidare till Miljööverdomstolen som återfinns på Svea hovrätt. En sista 
möjlighet till överklagande finns hos Högsta Domstolen som har det slutgiltiga 
avgörandet. Om däremot ingen skulle överklaga en dom innan tidsfristen för 
överklagande löpt ut har domen vunnit laga kraft varefter den står fast. 
Tillståndshavaren, Kammarkollegiet, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna kan dock 
under vissa förutsättningar begära omprövning av ett tillstånd som vunnit laga kraft. 
En enskild fastighetsägare som varit delaktig i domstolsförhandlingarna därför att 
dämningen på ett eller annat sätt skadar hans fastighet har däremot inte rätt att begära 
omprövning av en dom som vunnit laga kraft. Tillståndet till vattenverksamhet gäller i 
de flesta fall utan tidsbegränsning och gentemot alla, vilket ger tillståndshavaren en 
trygghet i att kunna planera sin verksamhet för lång tid framöver.  
 
För att få tillstånd till vattenverksamhet krävs att den sökanden ska råda över den 
fallsträcka som ska tillgodogöras genom vattenkraft. Om denne äger minst 50 % av 
sträckan, båda stränderna räknade, får under vissa förutsättningar, hela den aktuella 
fallsträckan tillgodogöras. Andra fastighetsägare som äger fallrätt men som inte 
kunnat tillgodogöra sig vattnet ska då ha en skälig ersättning. För privatpersoner har 
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detta ofta reglerats genom tillång till fri kraft (kallas ofta för frikraft) från kraftverket i 
proportion till värdet av deras fallrätt, eller penningersättningar. För kraftverksägare 
finns möjlighet till andelar i kraftverkets produktion genom delfinansiering.  
 
 

2.2 Övriga intressenter 
De i kapitel 1 nämnda myndigheter, länsstyrelser och kommuner utgör tillsammans 
den svenska vattenförvaltningen. Utöver dem finns även flera andra organisationer 
och privatpersoner med intressen som ibland berör vattenkraften på olika sätt.  
 
I rättsprocessen är Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelserna särskilt 
viktiga. Dessa är de enda som förutom tillståndshavaren har rätt att begära 
omprövning av en vattendom som vunnit laga kraft enligt MB 24 kap. Möjligheterna i 
miljöbalkens 24:e kapitel att ompröva ett vattenmål i sin helhet har sällan använts, 
främst för att det är mycket tids- och resurskrävande att öppna ett vattenmål i sin 
helhet. Det är däremot vanligare att någon av de parter som får begära omprövning 
har gjort det för enskilda delar, i samband med att kraftverksägaren själv begär 
omprövning av vissa villkor i det gällande tillståndet för exempelvis ombyggnation 
eller för att få öka produktionen.  
 
En annan intressent är vattenvårdsförbunden, vilka har till uppgift att sköta ett visst 
vattendrag eller en viss sjö och utgörs av flera olika aktörer (inklusive kommuner) 
som alla påverkar vattnet eller berörs av dess kvalitet. Vattenvårdsförbunden väntas få 
en ökad betydelse i genomförandet av ramvattendirektivet. De återfinns 
företrädelsevis i områden med flera aktörer vilka alla påverkar vattenmiljön och där 
det funnits ett behov av att samarbeta. I Norr- och Västerbotten har antalet aktörer 
varit avsevärt färre än i många andra delar av Sverige, något som även återspeglas i 
antalet vattenvårdsförbund.  
 
Sportfiskarna är en intresseorganisation som verkar för goda möjligheter till fiske i 
rekreationssyfte och vars intressen sällan är förenliga med en effektiv och rationell 
vattenkraftproduktion. De arbetar aktivt för att förhindra en ytterligare utbyggnad av 
vattenkraft, samt att minska på vattenkraftens miljöbelastning, exempelvis genom att 
förbättra kontinuiteten hos reglerade vattendrag genom fisktrappor. Sportfiskarna har 
även arbetat för att elcertifikaten till småskalig vattenkraft ska avskaffas. 
 
 

2.3 Nordpool – försäljning av el 
All obunden handel med el i de nordiska länderna sker på elbörsen Nordpool. 
Därutöver sker delar av försäljningen genom bilaterala avtal mellan enskilda 
producenter och större elkonsumenter. De nordiska länderna har i hög grad kopplat 
samman sina distributionsnät för el med varandra och kallas därför ofta för det 
nordiska systemet. I dessa ingår förutom Sverige även Norge, Danmark och Finland.  
 
Försäljningen på Nordpool sker dels på den så kallade ”Spotmarknaden”, ett dygn 
innan produktionstimmen. Här kan en aktör åta sig att producera en viss mängd el 
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under en given period kommande dag och likaså kan köpare handla el. Klockan 12 
avbryts budgivningen och ett marknadspris beräknas. Senare samma eftermiddag 
påbörjas den andra försäljningsomgången på börsen ”Elbas”. Där kan försäljning ske 
från klockan 15 dagen före produktionstimmen och fram till en timma innan 
produktionen påbörjas. Dagen efter leverans sker en balansavräkning och verklig 
produktion jämförs med vad som från början var avtalat. Svenska Kraftnät har 
systemansvar för Sverige, liksom det finns andra systemansvariga i de övriga nordiska 
länderna. En illustration av hur handeln med el fungerar återfinns i figur 2 (Svenska 
Kraftnät, 2004).  
 

 
Figur 2. Försäljning av el på NordPool (Svenska Kraftnät, 2004). 
 
Elpriserna har under den period som behandlas i det här examensarbetet, fram till 
mitten av 2002 legat relativt stabilt. I början av 2002 var tillrinningen den största på 
50 år, men under det andra halvåret var tillrinningen den lägsta på 50 år. Detta i 
kombination med en varm sommar medförde att vattennivåerna i vattenmagasinen låg 
24 % lägre än genomsnittet de senaste 50 åren. Den tydliga pristoppen under vintern 
2002-2003 beror till mycket stor del på bristande vattenkraftproduktion, vilket dels 
ledde till att a) priset steg på grund av bristande tillgång på el, samt b) annan, dyrare 
elproduktion användes för att täcka behovet. Under 2003 stabiliserades priset, men på 
en högre nivå än tidigare. (Svensk Energi, 2002; Svensk Energi, 2003). År 2005 
kännetecknades av en jämn prisökning, vilket delvis skulle kunna bero på att handeln 
med utsläppsrätter påbörjades detta år (Energimyndigheten, 2005). Hur priset på 
spotbörsen förhöll sig mellan 2001-2005 illustreras i figur 3. För mer information om 
Nordpool och systemet med elhandel rekommenderas www.nordpool.com, 
www.svk.se, samt www.svenskenergi.se. 
 

http://www.nordpool.com/
http://www.svk.se/
http://www.svenskenergi.se/
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Spotpriser åren 2001-2005
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Figur 3. Elprisets utveckling på spotmarknaden under 2001-2005 i form av dygnsmedelvärden (Hjelle, 

2006). 
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3. Ramvattendirektivet 
EU:s ramvattendirektiv (Water Framework Directive, WFD) som antogs i december 
2000 är ett övergripande direktiv som bygger på grundsatsen att ”vatten är inte en 
vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som 
ett sådant.” (WFD, 1 §. Förf. kursivering). EFTA-länderna berörs inte direkt av detta 
(förutom i viss mån Norge och Schweiz som delar avrinningsområden med 
medlemsstater i EU) men EFTA-länderna har ändå valt att arbeta i enlighet med 
direktivet.  
 
Direktivet syftar till att: (WFD Artikel 1) 
 

• Skapa en gemensam vattenpolitik i Europa. 
• Långsiktigt säkerställa tillgången på rent vatten i tillräcklig mängd. 
• Skydda vattenmiljöerna från föroreningar. 
• Återställa den ursprungligt goda vattenkvaliteten.  
• Förhindra en försämring av vattenkvaliteten. 

 
En del av dessa punkter kan initialt uppfattas som liktydiga och onödiga 
upprepningar, särskilt de sista tre, men i själva verket rör det sig om olika faser i en 
framtida vattenförvaltning och begreppen bör inte tolkas alltför snävt. Då de flesta 
vattenförekomster i Europa inte håller en god status så är det primära målet att 
återställa dem. Därefter kommer målet om skydd och en bibehållen status att bli det 
primära. Vattenkvaliteten består av både kemisk– och ekologisk status vilka 
kompletterar varandra. Att förhindra en försämring av vattenkvaliteten kommer därför 
att kräva skyddsåtgärder för såväl kemi som ekologi vilka tillsammans ger en 
helhetsbedömning. Föroreningar i vattnet kommer att få en direkt negativ påverkan 
vid den kemiska statusbedömningen och därför nämns dessa explicit.  
 
Ett EU-direktiv beslutas av Europeiska unionens råd (Rådet), Europaparlamentet 
(Parlamentet) eller Europeiska kommissionen (Kommissionen) och är riktade till 
medlemsstaterna i syfte att de nationella lagstiftningarna ska närma sig varandra. 
Direktiven är dock bara bindande när det gäller de mål som ska uppnås och 
medlemsstaterna kan välja på vilket sätt målet ska nås, så länge som det sker inom 
den nationella lagstiftningen. (EU:s webbportal, 2006). Ramvattendirektivets rubrik 
lyder ”… direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område.” (WFD. Förf. kursivering), härav namnet 
Ramvattendirektivet eller WFD.  
 
Målen i ramvattendirektivet ska uppnås i samtliga EU:s medlemsstater efter att de på 
ett lämpligt sätt förts in i nationell lagstiftning. Detta får till följd att två olika 
medlemsstater med olika förutsättningar och behov kommer att arbeta något olika 
med vattenfrågorna just därför att det passar dem bättre. En av WFD:s största 
ambitioner ligger i att inte i detalj föreskriva ett visst arbetssätt. Tanken bakom att låta 
de lokala förutsättningarna bli styrande för på vilket sätt arbetet ska bedrivas, syftar 
till att öka förutsättningarna för ett lyckat genomförande.  
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3.0.1 Dotterdirektiv 
Ramvattendirektivet ska ge upphov till två fristående dotterdirektiv, ett för 
prioriterade ämnen (föroreningar) och ett för grundvattenkvalitet (WFD, artikel 16 
och 17). När ramvattendirektivet författades så lämnades direktivets bilaga X tom 
med tillägget att rådet återkommer i frågan framöver. Direktivets bilaga X innehåller 
uppgifter om vilka prioriterade ämnen som ska hanteras med särskild försiktighet. 
Vintern 2001 offentliggjordes ett beslut i Europeiska gemenskapens officiella tidning, 
vilken är motsvarigheten till svensk författningssamling, om ändring i 
ramvattendirektivets bilaga X och beslutet innehöll den specificerade lista som 
saknats i ramvattendirektivet (Europaparlamentet, 2001).  
 
Den Europeiska kommissionen presenterade i september 2003, för den Europeiska 
gemenskapens råd och Europaparlamentet, ett förslag till dotterdirektiv för 
grundvatten (EUR-LEX, 2006a). Därefter följer en samrådsprocess, det s.k. 
medbeslutandeförfarandet, som ska leda fram till att rådet godkänner en slutlig 
version av förslaget och att denna sedan publiceras i Europeiska gemenskapens 
officiella tidning. Dotterdirektivet väntades kunna antas under sommaren 2006, men 
ännu i september 2006 har inte något dotterdirektiv antagits. Förslaget syftar till att 
skapa särskilda åtgärder för att skydda grundvatten från föroreningar samt att reglera 
de befintliga föroreningsströmmar som når grundvattnet. Bland dessa finns 
bestämmelser för hur grundvattenstatusen ska bedömas, kriterier för identifiering av 
stigande föroreningshalter i grundvatten och kriterier för att motverka de ökande 
föroreningshalterna.  
 
Dotterdirektivet för prioriterade ämnen har tagit längre tid än det för grundvatten att 
nå förslagsstadiet. Först i juli 2006 presenterades ett dylikt förslag på EUR-LEX 
framtaget av kommissionen. Direktivet syftar till att införa miljökvalitetsnormer i 
form av medelårskoncentrationer vilka inte får överskridas, samt högsta tillåtna 
koncentrationer. Det första målet är avsett som skydd för verkan på lång sikt, och det 
andra för att skydda mot akut toxicitet. Dotterdirektivet samlar liksom 
ramvattendirektivet flera gällande bestämmelser till en enda, vilket ska förenkla 
lagarna. Det finns inget fastlagt datum för ikraftträdande av dotterdirektivet, men efter 
publiceringen av förslaget börjar medbeslutandeförfarandet och redan har två 
gemensamma ståndpunkter framkommit med avseende på dotterdirektivet för 
prioriterade ämnen. Medbeslutandeförfarandet är dock en utdragen och tidsödande 
process.  
 
För mer information om lagstiftningsprocessen i EU, se: Europaparlamentets hemsida 
(http://www.europa.eu.int) och EUR-LEX (http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/ eller 
http://europa.eu/eur-lex/sv/index.html).   
 

3.0.2 Förvaltningscykeln 
Det cykliska arbetssättet i ramvattendirektivet genomförs i förvaltningscykler som alla 
tar sex år och den första avslutas 2015. Inför den första förvaltningscykeln är det 
många förberedelser som ska klaras av och därför får den första cykeln lite av en 

http://www.europa.eu.int/
http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/
http://europa.eu/eur-lex/sv/index.html
http://www.europa.eu.int
http://www.europa.eu.int
http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/ellereuropa.eu/eur-lex/sv/index.html
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smygande start. Åtgärdsprogram (ÅP) och Förvaltningsplaner (FP) ska dock vara 
antagna 2009, vilket utgör den första förvaltningscykelns officiella start. Arbetet i 
varje cykel beskrivs av en förvaltningsplan som sedan används för att rapportera till 
EU hur det har gått (WFD, Artikel 11, punkt 7-8; WFD, Artikel 13, punkt 6-7) 
 
Innan den första cykeln påbörjas så måste följande inledande punkter klaras av. De 
återkommer inte i senare förvaltningscykler.  
 

i. Dela in landet i avrinningsområden och avrinningsdistrikt. 
ii. Utse ansvarig myndighet som leder arbetet inom resp distrikt. 
iii. Karaktärisera vattenförekomsterna och verksamheterna i distriktet. 

 
Därefter följer nedanstående 5 punkter under såväl den första som de kommande 
förvaltningscyklerna:  
 

1. Utvärdera övervakningen från förra cykeln eller förnya karaktäriseringen.  
2. Anta ett åtgärdsprogram  

a. Genomför åtgärderna enligt detta. 
3. Anta ett övervakningsprogram för att fastställa vilken effekt åtgärderna haft.  

a. Genomför övervakningen enligt det antagna programmet 
4. Analysera åtgärdernas effekt med hjälp av resultaten från övervakningen 
5. Fastställ en förvaltningsplan för nästa varv i förvaltningscykeln och rapportera 

till EU. 
1. Utvärdera resultaten från förra cykeln eller förnya karaktäriseringen 
2. Justera åtgärdsprogrammet så det blir effektivare  

a. Genomför åtgärderna enligt detta 
3. Justera övervakningsprogrammet om det är nödvändigt.  

a. Genomför övervakningen enligt programmet 
4. Analysera åtgärdernas effekt med hjälp av resultaten från övervakningen 
5. Skriv förvaltningsplan för nästa varv i snurran och rapportera till EU. 
1. … 
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Naturvårdsverket beskriver i sin rapport ”En basbok om ramdirektivet för vatten” 
(Naturvårdsverket, 2003) hur ovanstående punkter ska genomföras och delar upp dem 
enligt figur 4.  
 

 
Figur 4. De olika stegen i förvaltningscyklerna. (Naturvårdsverket, 2003) 
 

3.0.2.1 Likheter med miljö- och kvalitetsledningssystem 
Ramvattendirektivets cykliska arbetssätt uppvisar stora likheter med moderna 
kvalitets- och miljöledningssystem. Miljöledningssystemen utgår ur identifieringen av 
verksamhetens betydande miljöaspekter, varefter man systematiskt arbetar för att 
minska dessa. Vattenförvaltningen enligt ramvattendirektivet fungerar på samma sätt, 
men skiljer sig i det hänseendet att man arbetar med att minska betydande 
miljöaspekter från samtliga verksamheter i avrinningsdistriktet och inte enbart den 
egna verksamhetens.  
 
Moderna miljö- och kvalitetsledningssystem försöker på ett systematiskt sätt 
kontinuerligt förbättra verksamheten och minska dess miljöpåverkan. Åtgärder som 
används för att nå målen sker alltid utifrån en gedigen kunskap om verksamheten och 
hur den fungerar, vilken uppnås genom tester och kontinuerlig övervakning. Ofta 
används ett cykliskt arbetssätt med återkommande faser. Demings hjul består av 
följande fyra tårtbitar, alla lika stora, som innehåller vissa förutbestämda aktiviteter 
som återkommer för varje cykel. 
  

• Planera 
I planeringsfasen ska tillräckligt mycket tid läggas på att lära känna 
verksamheten och lärdomar som dragits under tidigare varv i hjulet ska 
användas för att detta varv ska innehålla ännu mindre problem.  
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• Genomför 
Genomförandefasen är, precis som namnet antyder, ett rent genomförande, 
men under tiden även mäter att genomförandet följer enligt den plan som 
antogs i planeringsfasen. På så sätt kan avvikelser identifieras i tid och 
åtgärdas innan de blivit för stora och kostsamma.  
 

• Studera 
I Studerandefasen så utvärderas hur arbetet i föregående fas har avlöpt. Frågor 
som ”Uppstod liknande problem som under förra cykeln och varför”, samt 
”Finns det systematiska fel som kan åtgärdas” ställs och kräver svar.  
 

• Lär  
Den avslutande fasen i varje cykel är inlärningen och med utgångspunkt i de 
frågor som ställts under föregående fas så letar man här efter sätt att avvärja 
systematiska fel.  

 
Tack vare det cykliska arbetssättet återkommer arbetsmomenten gång på gång och 
man kan dra lärdom om hur momentet bäst ska genomföras för att undvika problem i 
framtiden. Kunskap om det arbete som man vill förbättra kvaliteten på medger att 
effektiva åtgärder sättas in för att förbättra kvaliteten och tack vare denna blir inte 
åtgärderna verklighetsfrämmande.  
 
 

3.1 Miljömål 
I Sverige finns sedan 1999 15 nationella miljömål som ska uppnås inom en generation 
och ska fungera som ledstjärnor eller en allmän policy för den offentliga 
verksamheten, tillsynsmyndigheterna inkluderade. Ett 16:e nationellt miljömål med 
fokus på biodiversitet, ”Ett rikt växt- och djurliv” antogs i november 2005. 
Miljömålen saknar dock all form av påtryckningsmedel, rättslig status eller annat som 
gör att en myndighet kan tvinga fram åtgärder med hänvisning till de nationella 
miljömålen. Parallellt med de nationella miljömålen finns det miljökvalitetsnormer 
som är utformade med gränsvärden och riktlinjer. Dessa skiljer sig ifrån de nationella 
miljömålen på en viktig punkt, nämligen att miljökvalitetsnormerna finns nedtecknade 
i en förordning och det finns påtryckningsmedel för att säkerställa att de uppfylls, 
vilket de nationella miljömålen saknar.  
 
Även i ramvattendirektivet omnämns begreppet ”miljömål” (att uppnå GES/GEP i 
alla vattenförekomster senast den 22 dec 2015 om det inte blir orimligt dyrt (WFD 
Artikel 4, punkt 1, samt punkt 7d.)). Eftersom direktivet ska implementeras i svensk 
lagstiftning kommer målen att få samma status som de redan existerande 
miljökvalitetsnormerna och förmodligen kallas för just miljökvalitetsnormer för att 
undvika begreppsförvirring.  
 
En viktig skillnad mellan kvalitets- och miljöledningssystem och vattenförvaltningen 
enligt ramvattendirektivet är slutmålet. I kvalitets- och miljöledningssystem är 
grundtanken att kvaliteten på arbetet och produkterna alltid kan bli bättre, samt att det 
alltid går att hitta bättre lösningar för att minska miljöbelastningen. Detta är inte fallet 
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med ramvattendirektivet! Direktivets mål är absolut och presenteras i den första 
artikeln, en god ytvattenstatus hos alla vatten i Europa. Ambitionsnivån får inte flyttas 
fram med tiden. Om en vattenförekomst under den gångna förvaltningscykeln genom 
de åtgärder som Vattenmyndigheten har genomfört så får inte myndigheten inför nästa 
förvaltnings-cykel flytta fram målet till att vattenförekomsten ska uppnå ”hög 
ekologisk status”. I stället måste målformuleringen ändras ifrån ”Vattenförekomst NN 
ska nå god ekologisk status” till ”Statusen hos vattenförekomst NN får inte försämras 
från god ekologisk status till måttlig ekologisk status under kommande 
förvaltningscykel”.  
 
För vattenförekomster som riskerar att inte nå direktivets miljömål till 2015, har 
Vattenmyndigheten möjlighet att: 
 

• Förlänga tidsfristen för uppfyllandet av miljömålen (2021 i stället för 2015) 
enligt förordning 2002:660 4 kap. 9 §.  

• Klassa vattenförekomsten som kraftigt modifierad eller konstgjord 
• Sätta upp mindre stränga miljömål och bilda en så kallad särskild 

vattenförekomst enligt förordning 2002:660 4 kap. 10 §. 
 
En illustrering av de för naturliga vatten högre miljömålen än för kraftigt modifierade 
och konstgjorda vatten återfinns i figur 5.  
 
 

Hög 
 
God 
 
Måttlig 
 
Otillfr. 
 
Dålig 

God och  
 

bättre 
 

Måttlig 
 

Otillfr. 
 

Dålig

Resp. miljömål 

Naturliga vatten 
– ekologisk status 

KMV alt KV 
– ekologisk potential 

 
Figur 5. Statusnivåer för resp. ekologisk status och ekologisk potential.  
 

3.1.1 God ytvattenstatus 
God ytvattenstatus består av elementen god ekologisk status och god kemisk status. 
Statusbedömningen för den ekologiska statusen består av följande kvalitetsfaktorer, 
av vilka de biologiska faktorerna ska väga tyngst (WFD, bilaga V, pkt 1.1): 
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• Biologiska faktorer 

o Växtplankton, makrofyter, fisk m.m. 
• Fysikalisk-kemiska faktorer 

o Allmänna förhållanden, såsom temperatur, pH, mängd näringsämnen, 
etc. 

• Hydromorfologiska faktorer 
o Flöde, typ av strand, strömningsmönster m.m.  

 
Ur dessa kvalitetsfaktorer görs en samlad bedömning av hur nära det naturliga 
tillståndet den aktuella vattenförekomsten befinner sig. Det naturliga, av människan 
opåverkade, tillståndet betecknas som ”hög ekologisk status” och för de vatten-
förekomster som inte håller en sådan status beräknas ett referenstillstånd för den 
enskilda vattenförekomsten som ska representera det naturliga tillståndet. För att nå 
god ytvattenstatus får endast små avvikelser ifrån hög ytvattenstatus förekomma 
(WFD, bilaga V punkt 1.2). Bedömningen görs för de enskilda kvalitetsfaktorerna och 
vägs sedan samman till en samlad ytvattenstatus. Den sämsta statusindikationen från 
en kvalitetsfaktor blir avgörande för den sammanlagda statusen. Vad som utgör en 
god ytvattenstatus beskrivs mer konkret i WFD, bilaga V, samt i de nya 
bedömningsgrunderna för miljökvalitet som Naturvårdsverket har tagit fram.  
 
God kemisk status är till skillnad från den ekologiska statusbedömningen ingen 
jämförelse mot ett referenstillstånd, utan innebär gränsvärden för de förorenande 
ämnen som återfinns i bilaga IX, WFD, samt de prioriterade ämnena i bilaga X, WFD. 
 

3.1.2 God grundvattenstatus 
Begreppet god grundvattenstatus består av god kvantitativ status och god kemisk 
status.  
 
God kvantitativ status innebär kortfattat att uttaget ur vattenförekomsten inte får 
överstiga nybildningen av grundvatten i den aktuella vattenförekomsten. Den kemiska 
statusen är formulerad på ett liknande sätt som den kemiska statusen för ytvatten. För 
båda vattentyperna innehåller bilaga IX och X i direktivet uppgifter om aktuella 
föroreningar.  
 
I WFD uttrycks grundvattenstatusen inte lika explicit som ytvattenstatusen eftersom 
den Europeiska kommissionen kommer att presentera ett dotterdirektiv för 
grundvatten motsvarande WFD. Se även kapitel 3.0.1 Dotterdirektiv i denna rapport, 
samt EUR-LEX, 2006b. 
 

3.1.3 Kraftigt modifierade- och konstgjorda vatten 
Vatten som klassats som KMV eller KV kan inte uppnå samma miljökvalitet som de 
naturliga vattenförekomsterna. Därför ska de uppnå en god ekologisk potential (GEP) 
och en god kemisk ytvattenstatus (WFD Artikel 4a punkt ii). Den ekologiska 
potentialen motsvarar en så god miljökvalitet som kan nås i det aktuella fallet och den 
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kemiska statusen bestäms på samma sätt som för naturliga vatten. Bedömningen för 
GEP blir därför svår att genomföra mot ett referensvatten utan sker snarare för ett 
tänkt tillstånd i den befintliga vattenförekomsten.  
 
God ekologisk potential bestäms utifrån vad som för den aktuella vattenförekomsten 
betecknas som maximal ekologisk potential (MEP) från vilken miljökvaliteten avviker 
endast i liten omfattning (WFD, bilaga V, punkt 1.2.5).  
 
MEP, i sin tur, är det bästa tillstånd som vattenförekomsten kan uppnå efter att alla 
åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten vidtagits som inte medför minskade 
möjligheter att använda vattenförekomsten till det som den är avsedd (WFD, Artikel 
4, punkt 5). Den verksamhet som bedrivs i vattenförekomsten och som är orsak till att 
vattnet klassats som KMV måste alltså få finnas kvar.  
 
Bedömning sker även för KMV/KV på kvalitetsfaktornivå för en samlad bedömning 
där det sämsta värdet ger den slutliga bedömningen. Följande kvalitetsfaktorer ska 
bedömas är (WFD bilaga V, punkt 1.2.5): 
 

• Biologiska faktorer 
• Hydromorfologiska faktorer 
• Fysikalisk-kemiska faktorer 
• Allmänna förhållanden 
• Särskilda förorenande ämnen (syntetiska och icke-syntetiska) 

 
För konstgjorda och kraftigt modifierade vatten bör vattenförekomsten jämföras, inte 
med hur vattenförekomsten historiskt har sett ut, utan med den typ som är mest 
överensstämmande idag (HMWB 2003, WFD bilaga V, punkt 1.1.5). I figur 6 
försöker CIS arbetsgrupp HMWB att illustrera ett närbeläget exempel då en älvsträcka 
dämts upp och den uppdämda vattenförekomsten visar sig vara mer jämförbar med en 
sjö med viss genomströmning än den ursprungliga älven. Bedömning av MEP i den 
uppdämda vattenförekomsten sker därför enligt samma kvalitetsfaktorer som för 
sjöar. Kvalitetsfaktorer för sjöar finns närmare beskrivna i WFD bilaga V, punkt 
1.1.2.   
 

Jämförbara 
vattenförekomster 

Se bilaga V, pkt 1.1.2 

Figur 6. Jämförelse mellan ett regeringsmagasin och en sjö. (HMWB, 2003)  
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3.2 Tidplan 
Direktivet trädde i kraft den 22 december 2000 och eftersom medlemsstaterna har ett 
visst antal år på sig att genomföra de olika stegen i direktivet återkommer datumet 22 
december som datum för genomförande av varje del av direktivet. En överblick av hur 
arbetet med direktivet och dess implementering ska fortlöpa, samt en markering för 
dagens datum då denna rapport författas visas i figur 7. 
 

 
Figur 7. Några viktiga datum i implementeringen av WFD.  
 
Den statliga utredningen ”Klart som vatten” föreslår följande process för 
framtagandet och beslutandet av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Datumen 
avser den första förvaltningscykeln: (Ollén, 2002) 
 

1. Minst 3 år före början av aktuella perioden (22 december, 2006), skall en 
tidplan och ett arbetsprogram för utarbetandet av åtgärdsprogram och 
förvaltningsplan samt en redogörelse för vilka samråd som ska genomföras 
offentliggöras 

2. Minst 2 år före den period planen avser (22 december, 2006), skall en översikt 
över väsentliga frågor inom vattenförvaltningen offentliggöras 

3. Minst 1 år före den period planen avser (22 december, 2008), skall förslag till 
åtgärdsprogram och förvaltningsplan offentliggöras. Myndigheter, kommuner, 
verksamhetsutövare, organisationer och allmänhet ska under 6 månader 
beredas möjlighet att yttra sig över förslagen 

4. Efter samrådet ska Vattenmyndigheten sammanställa inkomna synpunkter och 
redovisa de förslag som de kan föranleda. Skulle det handla om stora 
förändringar bör en publicering ske under en kortare tid 

5. Vattenmyndigheten fastställer åtgärdsprogram och förvaltningsplan senast den 
22 december, 2009.  

 
Med en så lång samrådsprocess anser utredaren att myndigheter, kommuner och 
organisationer ska ha tillräckligt goda möjligheter att ta del av de tilltänkta planerna 
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och tillräckligt stora påverkansmöjligheter för att åtgärdsprogrammen inte bör gå att 
överklaga annat än då de riktar sig direkt mot enskilda (Ollén, 2002).  
 
 

3.3 Förarbeten och vägledande dokument  
Förutom själva direktivtexten finns några dokument och studier vilka syftar till att 
konkretisera de olika delarna av direktivets genomförande. Följande förarbeten och 
utredningar har haft en särskilt stor betydelse på implementeringen av 
ramvattendirektivet: CIS, Klart som vatten, Miljöbalkskommitténs slutbetänkande, 
åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer, Hållbar vattenförvaltning, samt 
Naturvårdsverkets publikationer.  
 

3.3.1 CIS 
Inom EU träffas vattendirektörerna (en person på departementsnivå per medlemsstat) 
och diskuterar den generella utvecklingen vilket ska säkerställa en harmoniserad 
utveckling av vattenpolitiken samt implementeringen av direktivet i medlemsstaterna. 
Gruppen har till sitt förfogande en rad arbetsgrupper som tillsammans har tagit fram 
en serie dokument som kallas CIS (Common Implementation Strategy). Dokumenten 
ska fungera som vägledande dokument i principfrågorna. Förarbeten, som är vanliga i 
svensk lagstiftning, saknas på EU-nivå och CIS-dokumenten ska därför säkerställa att 
den ursprungliga tanken med direktivet får genomslag i medlemsstaternas författning 
på det sätt man från början avsett.  
 
Följande arbetsgrupper har presenterat var sin slutrapport (GD): 
 
CIS GD: Grupp: Gruppens ansvarsområde / dokumentets innehåll 
1 WATECO Ekonomin i WFD 
2 Water bodies Identifikation av vattenförekomster 
3 IMPRESS Karaktärisering och statusbedömning 
4 HMWB Kraftigt modifierade vatten 
5 COAST Kustvatten 
6 Intercalibration Interkalibrering mellan medlemsstaterna 
7 Monitoring Övervakning 
8 Public participation Samverkan och samråd 
9 GIS Presentation av geografisk information och kartor
10 REFCOND Referenstillstånd hos inlandsvatten 
11 Planning Process Implementering och planeringsprocessen  
12 Wetlands (WG B) Våtmarker 
13 WG A Klassificering av ekologisk status 
14 WG A Interkalibreringsprocessen 
 

3.3.2 Klart som vatten 
Den första statliga utredningen publicerades 2002 och hade i uppdrag att på ett 
övergripande plan undersöka ramvattendirektivet och lämna ett förslag på hur detta på 
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bästa sätt skulle kunna implementeras i Sverige och den svenska förvaltningen (Ollén, 
2002). Utredaren var Joakim Ollén, tidigare generaldirektör på Lantmäteriverket.  
 
Utredningen visade olika tänkbara scenarier på hur en vattenförvaltning skulle kunna 
gestaltas och hur den skulle kunna organiseras innan det egna förslaget presenterades. 
Utredaren föreslog att dela in Sverige i fem geografiska områden (vattendistrikt) med 
en självständig myndighet i varje, vilken hade det övergripande ansvaret för vatten-
frågorna, åtgärdsprogram, miljömål, förvaltningsplanen och se till att analyser och 
övervakning av vattendragen genomförs. Myndigheten skulle vara liten och till en 
början husera hos länsstyrelserna för att dra nytta av den sedan tidigare väl fungerande 
administrationen och kunskapen hos enskilda handläggare. Därefter skulle 
myndigheten flyttas, rent fysiskt, från länsstyrelsen för att på ett tydligt sätt ställa 
myndigheten på egna ben och inte låta den bli underordnad länsstyrelsen. En 
motivering till detta som utredaren nämner är att länsstyrelsen i viss mån skulle bli 
mottagare för direktiv från myndigheten och därför vore det bättre och enklare om 
myndigheten inte skulle lokaliseras hos en länsstyrelse.  
 
Utredaren föreslog att samverkansorgan på det lokala planet skulle bildas, i vilka 
kommunerna skulle ha en viktig roll, men där även olika organisationer och 
vattenvårdsförbund skulle kunna ingå. Enskilda vattenbrukare skulle kunna sluta avtal 
mellan varandra för att åstadkomma förbättringar i vattenmiljön och dessa avtal skulle 
kunna befästas av Vattenmyndigheten. På så sätt skulle frivilliga förbättringar kunna 
komma till stånd och genomföras, vilket skulle minska byråkratin och öka intresset 
för sådana för parterna smidiga lösningar vilka samtidigt förbättrade vattenkvaliteten.  
 
För att bekosta de nödvändiga åtgärderna i vattenmiljöerna föreslog utredaren ett 
avgiftssystem där varje vattenbrukare som påverkar vattnet på något sätt 
(fysiskt/kemiskt och/eller ekologiskt) ska ta ansvar för sin påverkan. Grunden för 
avgiften var att den som förorenade vattnet ska betala för åtgärder som återställer 
kvaliteten. Vattenmyndigheten ska dock inte finansieras genom avgifter utan i stället 
av skatter.  
 
Utredningen Klart som vatten är än idag ett av de viktigaste förarbetena till WFD och 
utformningen av den svenska vattenförvaltningen.  
 

3.3.3 Miljöbalkskommitténs slutbetänkande 
Miljöbalkskommittén fick regeringens uppdrag att utvärdera tillämpningen av 
miljöbalken och ge förslag på lämpliga reformer av denna. Kommittén fick sitt 
ursprungliga uppdrag 1999 och sedan dess har det tillkommit ett par tillägg och 
förtydliganden i uppdraget. Slutresultatet av arbetet presenteras i SOU 2005:59 med 
titeln ”Miljöbalkskommitténs slutbetänkande”. Utredningen behandlar miljökvalitets-
normer, miljöorganisationernas deltagande i miljöprocesser samt avgiftssystem för 
prövning och tillsyn. Vissa av kapitlen har starkare bäring på ramvattendirektivet än 
andra och främst gäller det frågan om miljökvalitetsnormer och deras koppling till 
åtgärdsprogrammen för vattenkvalitet. Utredningen följde i stora delar det förslag som 
presenterats i utredningen ”Klart som vatten”. (Miljöbalkskommittén, 2005). 
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3.3.3.1 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är bestämmelser för hur kvaliteten på miljön ska vara beskaffad 
i vissa avseenden. De kan exempelvis utgöras av högsta och lägsta värden för olika 
ämnen eller grader av påverkan som inte får överträdas. Normen talar aldrig om hur 
en enskild ska agera, eller hur en specifik situation ska bedömas, utan endast vilket 
tillstånd som ska uppnås. Avvägningar av mer praktisk karaktär utförs av myndigheter 
och kommuner inom deras respektive ansvarsområden. En norm om god luftkvalitet 
tvingar en kommun eller länsstyrelse att föreskriva rening av luftburna emissioner 
från exempelvis en förbränningsanläggning. Miljökvalitetsnormer fastställs av 
regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer (MB 5 kap 1 §) och finns 
i dagsläget för följande områden (Miljöbalkskommittén, 2005): 
 

• Föroreningar i utomhusluft (SFS 2001:527) 
• Fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 
• Omgivningsbuller (SFS 2004:675)  

 
Miljökvalitetsnormerna som inte utgörs av gränsvärden utan snarare är av 
målsättningskaraktär påminner mycket om de nationella miljömålen även om de 
senare inte har någon rättslig status och till vilka inga förordningar eller regler i 
miljöbalken hänvisar (Miljöbalkskommittén, 2005).  
 

3.3.3.2 Åtgärdsprogram 
Miljöbalkskommittén,2005, förordar åtgärdsprogrammen som verktyg för att uppnå 
den kvalitet som miljökvalitetsnormen föreskriver. Därmed blir de tämligen allmänna 
i sin utformning och kommittén föreslår att de bör bli ett centralt planeringsdokument 
vilka kommuner och myndigheter ska följa. Miljöbalkskommittén föreslår inte att 
programmen ska bli bindande för enskilda, men pekar ändå ut två lite speciella 
scenarier: 
 
1. Den första är för det fall regeringen har fattat beslut om ett åtgärdsprogram och 

det i viss mån berör en enskild. I så fall finns det ingen möjlighet att överklaga 
beslutet.  

2. Det andra inträffar då en eller flera enskild(a) träffas direkt av åtgärdsprogrammet 
och det har beslutats av en länsstyrelse eller Vattenmyndighet. Enligt Europa-
konventionen för mänskliga rättigheter har då den enskilde rätt att få beslutet 
omprövat i en domstol. Ett tänkbart scenario skulle vara att en eller flera 
verksamhetsutövare med tillståndspliktig verksamhet befinner sig i en vatten-
förekomst och dessa i betydande omfattning bidrar till att miljökvalitetsnormen 
inte klaras. Det är då uppenbart att dessa blir direkt träffade även av det allmänna 
åtgärdsprogrammet och har därför rätt till omprövning (Miljöbalkskommittén 
2005).  

 

3.3.3.3 Miljöorganisationer och prövningsprocesser.  
Miljöbalkskommittén har genomfört en studie av hur miljöorganisationer har utnyttjat 
sin möjlighet att överklaga beslut och fann att endast 10 beslut har överklagats till 
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domstolarna under de senaste 2 åren. Under samma tidsperiod har ca 1600 
överklagningsmål behandlats av domstolarna. Ett viktigt skäl till detta är enligt 
miljöbalkskommittén att organisationerna har knappa ekonomiska resurser och ofta är 
frivilliga sammanslutningar som även har begränsat med tid. I många fall har man 
också ansett att juridiken varit för invecklad för de enskilda att tränga igenom och inte 
ansett det vara värt kostnaden att hyra in en jurist för fallet.  
 
Miljöbalkskommittén föreslår inga ändringar för att underlätta för miljöorganisationer 
att delta i miljöprocesser, men anser ändå att de kan spela en viktig roll i processen 
genom att förmå parterna att fördjupa sina resonemang och bättre motivera skälen för 
miljöbelastande verksamheter och åtgärder.  
 

3.3.4 Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer 
Den statliga utredningen ”Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer” författad av 
Lena Gipperth fick i uppdrag att undersöka åtgärdsprogrammens möjligheter att 
uppfylla miljökvalitetsnormer (Gipperth, 2005). Utredningens bakgrund var 
antagandet att den svenska plan- och miljölagstiftningen inte är tillräcklig för ett 
säkert genomförande av miljökvalitetsnormer och därmed inte uppfyller EG-rätten. 
Som illustrationsexempel används i utredningen bland annat åtgärdsprogrammen för 
utomhusluft i Stockholm och Göteborg, vilka inte lyckats åstadkomma den luftkvalitet 
som föreskrivs i miljökvalitetsnormen. Utredningen söker därför efter möjligheter att 
skärpa åtgärdsprogrammen så att miljökvalitetsnormerna verkligen uppfylls.  
 
Förslaget som presenteras i utredningen är att genom lagen föreskriva vad som ska 
åstadkommas och därigenom tvinga aktörerna till nödvändiga åtgärder. Förslaget 
baseras på att den befintliga förvaltningsmodellen inte visat sig vara tillräckligt 
effektiv (Gipperth, 2005). Utredaren nämner tyvärr inte om förslaget kan leda till att 
distansen mellan beslutsfattaren och de lokala förhållandena kommer att upplevas 
som större eller mindre. 
 
Gipperth motiverar sitt förslag med att EG-rätten kräver att miljökvalitetsnormer ska 
kunna nås med ett garanterat utfall och att dagens svenska modell med tillsyn och 
omprövningar inte är tillräckligt kraftfullt, då det inte kan garantera ett önskat utfall i 
alla lägen. I den befintliga förvaltningsmodellen saknas påtryckningsmedel mellan 
myndigheter och kommuner sinsemellan vilket ytterligare minskar möjligheterna att 
uppnå miljökvalitetsnormer om myndigheter och kommuner har olika uppfattning i en 
fråga (Gipperth, 2005).  
 
Resonemanget i utredningen kondenseras ner till följande två huvudteser: a) Åtgärds-
programmens ställning måste stärkas rättsligt så att de blir tvingande och att de 
garanterat resulterar i ett visst utfall, samt b) att åtgärdsprogrammen som måste bli 
bindande gentemot enskilda (Gipperth 2005). 
 
I utredningen nämns följande befintliga miljökvalitetsnormer: 

• Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
• Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten 
• Förordning (2003:65) om nationella utsläppstak för luftföroreningar  
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• Förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön 
• Förordning (2004:675) om omgivningsbuller 

 

3.3.4.1 Förbättringsöverskott 
I utredningen presenteras begreppet förbättringsöverskott, med vilket åtgärder avses 
(ex. minskad miljöbelastning, minskade utsläpp eller liknande), vilka en aktör vidtar 
och som går utöver de allmänna krav och hänsynsregler som återfinns i MB 2 kap. 2-6 
§ §. Åtgärderna ska genomföras utanför den egna verksamheten och ska leda till att 
miljökvalitetsnormen klaras lättare än de annars hade gjort.  
 
Gipperth föreställer sig en nivå med en högsta tolererbara miljöbelastning som inte får 
överskridas, ungefär som ett gränsvärde. Om en eller flera verksamhetsutövare 
genomför förbättringar av den typ som nämns i utredningen och det leder till att 
miljöbelastningen i området minskas i betydlig omfattning, skapas en marginal mellan 
den aktuella miljöbelastningen och den övre gränsen. Marginalen skulle, när den blivit 
tillräckligt stor, kunna användas till att utöka produktionen hos befintliga 
verksamheter eller till att starta nya, eftersom den totala miljöbelastningen då inte 
ökar jämfört med ursprungsförhållandet. Gipperth uttrycker ovanstående tydligast i 
utredningens förslag till ny 7b §, 2 kap. MB:  
 

”En verksamhet eller åtgärd får inte komma till stånd eller en befintlig verksamhet 
förändras om detta leder till ökad förorening eller störning i ett åtgärdsområde…” 

Första stycket gäller dock inte om: … 
2. verksamhetsutövaren eller den som skall vidta en åtgärd, vidtar eller bekostar 

försiktighetsmått vid sidan av den egna verksamheten eller åtgärden, som går utöver 
vad som följer av 2 kap. 2–7 §§ och annan lagstiftning och som medför att 
olägenheterna upphör eller minskar på ett sådant sätt att möjligheterna att uppfylla 
miljökvalitetsnormen ökar i inte obetydlig utsträckning, …” (Gipperth, 2005).  
 
Det skulle enligt utredaren dock inte vara förenligt med EG-rätten att tillåta en 
försämring inom ett litet område, även om det skulle medföra en förbättring inom ett 
större område (Gipperth, 2005). 
 
Gipperth använder förbättringsöverskottet i samband med så kallade baskrav. 
Baskraven innehåller de oförändrade allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB och 
genomdrivs med tillsynsmyndigheternas normala verktyg som tillsyn, prövning av 
tillåtlighet, krav på användandet av bästa möjliga teknik, meddelande om föreskrifter 
samt ett generellt försämringsförbud. Om det finns risk att en miljökvalitetsnorm inte 
kommer att klaras så ska det enligt utredaren bli förbjudet att förändra en befintlig- 
eller att starta en ny verksamhet. Inträffar det ska ett s.k. åtgärdsområde inrättas, inom 
vilket ingen ny verksamhet får tillkomma, eftersom den aktuella miljökvalitetsnormen 
då kommer att överträdas. Åtgärdsprogram ska upprättas för varje åtgärdsområde så 
att miljökvalitetsnormen kan uppnås. Förbättringsöverskottet kan självklart användas 
tillsammans med baskraven för att verksamhetsutövarna själva ska minska 
miljöbelastningen (Gipperth, 2005).  
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Enligt Gipperth finns det i miljöbalken utrymme att ställa ytterligare krav på en 
verksamhet än de nyss nämnda baskraven. Dessa extraordinära krav har till skillnad 
från baskraven ingen yttre gräns för hur stränga krav som kan ställas. Det medför att 
de extraordinära kraven inte är lika enhetliga och homogens som baskraven. Gipperth 
för i utredningen en diskussion där det konstateras att den relativa konkurrens-
neutralitet som skapas av att samma krav ställs på alla går förlorad, om hårdare krav 
ställs på en verksamhet än att den ska använda bästa möjliga teknik. Stora och 
välskötta företag har mer pengar att röra sig med än mindre välskötta och kan därför 
tvingas till kostsammare åtgärder utan att gå i konkurs. Ytterligare en faktor som talar 
emot användandet av extraordinära krav är att incitamenten för verksamhetsutövarna 
att använda sig av förbättringsöverskottet försvinner om extraordinära krav används 
Gipperth konkluderar diskussionen med att konstatera att extraordinära krav är en 
tillgänglig metod, men att den inte bör användas om inte miljökvalitetsnormerna kan 
klaras på annat sätt (Gipperth, 2005). 
 

3.3.4.2 EG-rätten och miljökvalitetsnormer 
I ”Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer” undersöks hur EG-rätten har tolkat olika 
medlemsstaters implementering av EU-direktiv. Slutsatsen som dras är att EG-rätten 
inte ansett det tillräckligt att direktiven i praktiken följs och målen nås, utan att det 
även själva genomförandet tydligt ska återspeglas i författningarna. En motivering till 
detta är att för det fall då genomförandet inte tydligt återspeglas i nationell lagstiftning 
måste de nationella domstolarna tolka befintlig lagtext utifrån alla EU-direktivs 
intention, vilket vore onödigt komplicerat, samt att det är nödvändigt att kunna 
åberopa specifika nationella lagrum för att tvinga enskilda till åtgärder enligt 
direktivet (Gipperth, 2005). 
 
Att efterleva en norm genom rättspraxis har enligt utredaren inte visat sig vara 
tillräckligt för EG-rätten. Ett direktiv måste med andra ord uppfyllas och genomföras, 
inte bara i praktiken, utan även rättsligen. En ytterligare kommentar till EG-rätten som 
nämns i utredningen är att den kräver ett garanterat utfall för varje åtgärd både 
kvantitativt och kvalitativt (Gipperth, 2005).  
 

3.3.4.3 Åtgärdsprogram 
För åtgärdsprogrammens del så är det viktigt att deras genomförande blir säkerställt 
och att utfallet garanterat, både kvantitativt och kvalitativt sett. Utredaren föreslår 
därför att åtgärdsprogrammen bör göras bindande mot enskilda. Detta motiveras med 
att en överordnad myndighet som får föreskriva hur kommuner och andra 
myndigheter ska arbeta i detalj är ett främmande för svensk förvaltningstradition, och 
att det i dagsläget redan finns element i miljöbalken som har direkt verkan mot 
enskilda (Gipperth, 2005). Se även kapitel 3.8 om åtgärdsprogrammen. 
 
 
Fastställande av programmen 
Åtgärdsprogram som grundar sig på ramvattendirektivet ska enligt utredningen 
fastställas av vattenmyndigheterna. Åtgärdsprogram som riktar sig mot enskilda bör 
möjligen fastställas av regeringen eftersom de skulle kunna få betydande 
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konsekvenser för den samhällsekonomiska utvecklingen i ett område. Ytterligare en 
fördel med att regeringen beslutar om åtgärdsprogrammen är att Vattenmyndigheterna 
måste uppmuntra allmänheten och berörda till samråd, vilket medför en längre 
beslutsprocess. Regeringen omfattas inte på samma sätt av samrådskravet och kan 
därför genomföra beslutet snabbare (Gipperth, 2005).  
 

3.3.5 Hållbar vattenförvaltning – VASTRA 
Vattenstrategiska forskningsprogrammet VASTRA har 2004 publicerat en bok med 
titeln ”Hållbar vattenförvaltning. Organisation, deltagande, inflytande, ekonomi.” i 
vilken författarna söker svara på frågor om hur en vattenförvaltning ska kunna 
organiseras, hur brukarna och allmänhetens deltagande och inflytande ska säkras, hur 
vattnets värde ska beräknas samt vilka medel som kan användas för att nå önskade 
mål i vattnet. Detta sker i ljuset av ramvattendirektivet (Lundqvist et al., 2004). Boken 
är ett resultat av forskning vid Göteborgs- och Linköpings universitet, som 
finansierats av det miljöstrategiska miljöforskningsinstitutet MISTRA.  
 
Bokens utgångspunkt är övergödningsproblematiken och därför är många av 
exemplen baserade på just detta problem. Metoderna som presenteras och diskuteras 
är dock så allmängiltiga att de kan användas även för andra problemställningar, 
exempelvis vattenkraftsutbyggnad. Bland de resultat som forskarna presenterar i 
samband med samrådet är att den statliga utredningen ”Klart som vatten” (Ollén, 
2002) förutsätter att enskilda aktörer och brukare av vattnet som resurs frivilligt går 
samman och arbetar för att lösa miljöproblem som ligger dem nära. (Lundqvist et al., 
2004 s. 131). Detta förutsätter dock, vilket noteras av författarna, att 
tillsynsmyndigheten kan erbjuda någon form av motprestation, t ex dispens från 
annars tvingande bestämmelser i åtgärdsprogrammet. (Lundqvist et al., 2004 s. 62) så 
att aktörerna blir villiga att samverka. Lite längre fram beskrivs (sid. 132, 133) tre 
viktiga förutsättningar för att samarbetet ska initieras och för att undvika konflikter i 
vattensamarbetet. Några faktorer som nämns är 
 

• Skapa ett trovärdigt centralt hot  
– Samverkansmöjligheten måste vara mycket mer attraktiv jämfört med att 
inte samverka.  

• Skapa trovärdiga centrala åtaganden 
– Vattenintressenterna måste garanteras att den överenskomna uppgörelsen 
inte kan rivas upp av andra (eller nya) aktörer 

• Skapa institutionella förutsättningar 
– Ett regelverk eller en politisk regim som är tydlig och förutsägbar kommer 
att i högre grad uppmuntra till samverkan än en regim som är mer 
fragmenterad. 

 

3.3.6 Naturvårdsverkets föreskrifter 
Naturvårdsverket har möjlighet att föreskriva hur Vattenmyndigheten ska agera i vissa 
frågor, i vilka Naturvårdsverket (NV) redan har beslutsrätt (Vattenmyndigheten får 
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inte bryta mot något som NV beslutat). Samma ställning har SGU i grundvattenfrågor 
samt Boverket för frågor rörande fysisk planering.  
 
Naturvårdsverket arbetar på mer detaljerade ”Allmänna råd och riktlinjer” i form av 
”Handbok för vatten” som finns publicerad på den gemensamma hemsidan för WFD i 
Sverige, www.vattenportalen.se. Handboken ska ses som vägledande för vilka 
föreskrifter eller allmänna råd som Naturvårdsverket kommer att publicera. Även om 
den inte är strikt bindande är det troligt att Vattenmyndigheterna, kommer att följa 
Naturvårdsverkets förslag till stor del. Handboken kommer sedan att ersätts av 
föreskrifter och allmänna råd (Naturvårdsverket, 2005a).  
 
Utöver föreskrifter och allmänna råd har Naturvårdsverket givit ut ett flertal dokument 
som haft, har, och kommer att ha fortsatt betydelse för utvecklingen av en svensk 
vattenförvaltning. De viktigaste presenteras nedan.  
 

3.3.6.1 Helhetssyn i vattenvården 
Naturvårdsverkets skrift ”Helhetssyn i vattenvården” var kanske den första svenska 
sammanfattningen av ramvattendirektivet och den gav en kort överblick över vad 
direktivet innehåller, vilken tidplan som gäller samt direktivets grundidéer. Den ger 
inga råd eller detaljerade upplysningar, men var vid tiden då den gjordes en god 
sammanfattning för en bred publik (Naturvårdsverket, 2002). 
 

3.3.6.2 Basbok om Ramdirektivet för vatten.  
Handboken ”Basbok om Ramdirektivet för vatten” publicerade Naturvårdsverket 
2003. Den var en tidig sammanfattning och konkretisering av den statliga utredningen 
Klart som vatten och WFD (Naturvårdsverket, 2003). 
 
Handboken innehåller grundläggande information om vad som står i direktivet, samt 
hur det kommer att implementeras i den svenska förvaltningen och författnings-
samlingen. Naturvårdsverket riktar sig med skriften till dem som på något sätt är 
berörda eller intresserade av WFD samt hur det kommer att genomföras i Sverige. 
Den erbjuder en lättläst sammanfattning av direktivet, dess olika delar och hur det har 
implementerats i svensk förvaltning. Uppgifterna är delvis giltiga över lång tid, 
exempelvis tolkningarna av direktivtexten, och sådana som måste revideras eftersom 
arbetet förändras, till exempelvis för administrativa frågor och sådana som rör lagar 
(Naturvårdsverket, 2003). 
 

3.3.6.3 En bok om svensk vattenförvaltning 
Skriften ”En bok om svensk vattenförvaltning” är utgiven av Naturvårdsverket och 
behandlar ungefär samma ämne som återfinns i Naturvårdsverket, 2003 men är till 
skillnad från den föregående rapporten mycket fokuserad på Vattenmyndigheten, dess 
arbetsuppgifter och ansvar (Naturvårdsverket, 2005a). Rapporten utkom, liksom 
”Basbok om Ramdirektivet för vatten”, 2005 och innehåller en lättläst 
sammanfattning av ramvattendirektivet (Naturvårdsverket, 2005a).  
 

http://www.vattenportalen.se/
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3.6.3.4 Samverkan om vattenförvaltning 
Naturvårdsverkets handbok ”Samverkan om vattenförvaltning” som utkom 2006 är 
främst riktad till Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna och försöker svara på hur 
samverkan enligt ramvattendirektivet kan ta sig uttryck (Naturvårdsverket, 2006). Den 
lyfter fram olika samrådsformer som formella samråd, informationsspridning och 
möjlighet för berörda att delta i processen och ger exempel vid varje form. Däremot 
ger handboken inte några detaljerade föreskrifter om hur det bör ske, eller hur 
Vattenmyndigheterna bör agera för att ha uppfyllt kravet på att ”uppmuntra till 
samråd” (WFD Art. 14, 1 pkt.). 
 
I slutet av handboken återfinns en tidtabell för samråden vid den första 
förvaltningscykeln (Naturvårdsverket, 2006).  
 

3.3.7 Diskussion 
De olika förarbeten har samtliga angripit ramdirektivet och dess implementering med 
något olika angreppspunkt. När utredningen ”Klart som vatten” genomfördes fanns 
det endast bristfällig dokumentation och antalet pilotstudier var mycket begränsat i 
hela Europa. Den utredningen fick därför karaktär av en allmän sammanfattning om 
vad som står i direktivet och hur det skulle kunna omsättas i praktiken. Utredningen 
har präglat övriga utredningar och skrifter under en stor del av implementerings-
processen, kanske just därför att det var den första utredningen inom området. 
Miljöbalkskommittén och Lena Gipperth har var för sig mycket avgränsade uppdrag 
och söker svar i en enskild fråga, snarare än att ge en helhetsbild över tänkbara 
alternativ och konsekvenser av hela direktivet.  
 
 

3.4 Avrinningsdistrikt  

Figur 8. Vattendistrikt. 
(www.vattenportalen.se) 

Ramvattendirektivet införde en ny modell för hur 
vattenförvaltningen ska organiseras. Eftersom vatten rinner 
i väl avgränsade områden som sammanstrålar i en enskild 
punkt längst ner i avrinningsområdet borde dessa utgöra 
grunden för den administrativa strukturen snarare än de 
regionala strukturer som byggts upp under lång tid. 
Eftersom avrinningsområden kan vara väldigt små, kanske 
bara några hektar, har regeringen beslutat att slå samman 
flera så kallade huvudavrinningsområden till ett stort 
avrinningsdistrikt och arbetet i varje distrikt ska ledas av en 
enda myndighet. Det har resulterat i dagens fem 
vattendistrikt. Deras grafiska indelning illustreras i figur 8.  
 
Sverige har 119 huvudavrinningsområden (Naturvårdsveket 
2003) vilka har slagits samman till fem avrinningsdistrikt 
vilka alla har var sin Vattenmyndighet som ska ansvara för 
förvaltningen av vattenkvaliteten i distriktet (MB 5 kap. 10 
§ första stycket). Följande distrikt har bildats: 

http://www.vattenportalen.se
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1. Bottenvikens vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker 

direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Bottenviken, 
2. Bottenhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker 

direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Bottenhavet, 
3. Norra Östersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning 

sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i södra Ålands hav eller 
norra Gotlandshavet, 

4. Södra Östersjöns vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning 
sker direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i västra Gotlandshavet, 
östra Gotlandshavet, Bornholmshavet, Arkonahavet eller Öresund, och 

5. Västerhavets vattendistrikt: det landområde från vilket all ytvattenavrinning sker 
direkt till eller i avrinningsområden som mynnar i Västerhavet. 

 
I varje vattendistrikt ingår det anslutande grundvattnet och det anslutande 
kustvattenområdet ut till en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen 
(1966:374) om Sveriges sjöterritorium. (MB 5 kap. 10 §)  
 
 

3.5 Vattenmyndigheterna  
Vattenmyndigheterna är samtliga organiserade med ett kansli på en centralt belägen 
länsstyrelse, ett antal beredningssekretariat på olika länsstyrelser runt om i distriktet, 
samt en Vattendelegation som ska fungera ungefär som myndighetens styrelse. Såväl 
kansliet som beredningssekretariaten är bemannade med ett fåtal anställda.  
 
Vattendelegationen utgörs av en mindre samling ledamöter huvudsakligen anställda 
vid de länsstyrelser som verkar inom avrinningsdistriktet. Ordförande för varje 
vattendelegation är landshövdingen i det län där Vattenmyndighetens kansli är 
beläget. I varje vattendelegation finns förutom representanter från länsstyrelserna 
även följande ledamöter:    
 
• Bottenvikens vattendelegation, vilken är den minsta delegationen med bara fyra 

ledamöter, har en ledamot från Luleå tekniska universitet och en från Umeå 
universitet.  

• Bottenhavets vattendelegation med sina sex ledamöter har en ledamot som inte 
representerar länsstyrelser och denna kommer från Botniabanan.  

• Norra Östersjöns vattendelegation har fem ledamöter varav en är från SLU.  
• Södra Östersjöns vattendelegation är störst med sina 8 ledamöter och har två 

ledamöter utifrån, en från Linköpings universitet och en lantbrukare. Västerhavets 
vattendelegation är består slutligen av sju ledamöter varav en är anställd vid 
Göteborgs universitet.  
 
En sammanställning av ovanstående fördelning visar att vattendelegationerna 
(förutom ordföranden) består av totalt 30 ledamöter, varav 23 kommer från 
länsstyrelserna, fem från universiteten och endast två från näringslivet.  
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Delegationen har som viktigaste uppgift att besluta om åtgärdsprogram och 
förvaltningsplan, vilket de gör efter att kansliet och beredningssekretariaten har lagt 
fram ett förslag som delegationen kan anta. Delegationen får inte delegera dessa 
beslut (Förordning 2002:864, § 37c).  
 
Kansliet är det nav vilket leder arbetet inom distriktet. Här återfinns 
vattenvårdsdirektören samt några medarbetare.  
 
Beredningssekretariaten utgörs av handläggare som på lokal nivå arbetar med 
särskilda frågor eller med att bistå kansliet med arbete eller information. 
Beredningssekretariaten genomför karaktärisering, ekonomisk analys och övriga 
moment i arbetet med ramvattendirektivet.  
 
Vattenråden utgör samverkansorgan vilka till viss del kommer att utföra 
provtagningar och kommer att fungera som plattform för samråden.  
 

3.5.1 Bottenvikens Vattenmyndighet 
Bottenvikens Vattenmyndighet är lokaliserad till Norrbottens länsstyrelse där 
myndighetens kansli är placerad. Myndighetens beredningssekretariat är förlagda till 
förlagda till såväl Norrbottens- som Västernorrlands länsstyrelse. Delar av Torne älvs 
avrinningsområde sträcker sig över landsgränsen in i Finland och därför har 
Bottenvikens Vattenmyndighet ett samarbete med sina finska kollegor. I Sverige har 
regeringen valt att inte organisera Torneälvens avrinningsområde till ett eget, 
internationellt avrinningsdistrikt, vilket den finska staten har gjort och vilket 
föreskrivs i ramvattendirektivet (WFD Art 3, 1 pkt). I stället har Sverige låtit 
avrinningsområdet bli en del av Bottenvikens avrinningsdistrikt med skyldighet för 
Vattenmyndigheten att samarbeta i förvaltningen av Torne älv.  Vattenvårdsdirektör 
är Bo Sundström. 
 
Distriktet är markerat med siffran 1 i figur 8. 
 

3.5.2 Bottenhavets Vattenmyndighet 
Denna Vattenmyndighet ansvarar för vattenförvaltningen söder om Bottenvikens 
vattendistrikt och är lokaliserad till länsstyrelsen i västernorrland. Vattenmyndigheten 
har här betydligt fler beredningssekretariat än Vattenmyndigheten i Bottenvikens 
distrikt, nämligen på följande länsstyrelser: Uppsala län, Västmanlands län, Dalarnas 
län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län samt Västerbottens län. 
Vattenvårdsdirektör är Åke Bengtsson. 
 
Distriktet är markerat med siffran 2 i figur 8. 
 

3.5.3 Norra Östersjöns Vattenmyndighet 
Kansliet för denna Vattenmyndighet återfinns i Västerås och Västmanlands 
länsstyrelse. Beredningssekretariaten är belägna på länsstyrelserna på följande orter: 
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Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Örebro län samt Västmanlands län. 
Vattenvårdsdirektör är Lennart Sorby. 
 
Distriktet är markerat med siffran 3 i figur 8. 
 

3.5.4 Södra Östersjöns Vattenmyndighet 
Södra Östersjöns Vattenmyndighet är belägen på länsstyrelsen i Kalmar. 
Beredningssekretariaten återfinns på länsstyrelserna i Skåne län, Blekinge län, 
Jönköpings län och Östergötlands län, Kalmar län, Gotlands län, Kronobergs län, 
Västra Götalands län, Örebro län och Södermanlands län. Vattenvårdsdirektör är Dea 
Carlsson.  
 
Distriktet är markerat med siffran 4 i figur 8.  
 

3.5.5 Västerhavets Vattenmyndighet 
Västerhavets Vattenmyndighet har till skillnad från övriga valt att samla en större 
grupp handläggare i verksamheten i stället för att hålla kansliet och 
beredningssekretariaten relativt små och ta hjälp av anställda på länsstyrelserna vid 
behov. Myndigheten återfinns på länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Beredningssekretariaten är belägna på länsstyrelserna i Skåne län, Hallands län, 
Västra Götalands län, Värmlands län, Kronobergs län, Jönköpings län, Örebro län och 
Dalarnas län. Vattenvårdsdirektör är Björn Sjöberg.  
 
Distriktet är markerat med siffran 5 i figur 8.  
 
 

3.6 Karaktärisering 
Karaktäriseringen av vattnen i ett land syftar till att skapa enhetliga vattenförekomster 
som är väl definierade, avgränsade och av homogen karaktär. Dessa kommer att 
utgöra grunden för vattenförvaltningen, såväl för åtgärder som för övervakning. För 
att få så väldefinierade och homogena vattenförekomster som möjligt så finns följande 
krav: (CIS WG 2.2 2003, Naturvårdsverket, 2004a). 
 

• Vattenförekomster får inte överlappa varandra 
• Vattenförekomster kan inte bestå av element som inte är sammanhängande 
• En vattenförekomst kan inte omfatta mer än en typ 
• Påverkan och status måste vara homogen i vattenförekomsten.   

 
Naturvårdsverket har inför Artikel5-rapporten som presenterades för EU den 22 mars 
2005 genomfört en preliminär karaktärisering av de svenska vattnen. 
Vattenmyndigheterna måste förtäta den av Naturvårdsverket påbörjade 
karaktäriseringen för att få ett tillräckligt underlag för att fortsätta arbetet med 
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Den inledande undersökningen av 
Naturvårdsverket var dels preliminär och dessutom inte tillräckligt detaljrik för att 
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kunna användas vidare. Detta skulle kunna betyda att Sverige måste presentera en 
slutlig version till EU för att ha uppfyllt kraven enligt direktivets artikel 5. Arbetet 
med att karaktärisera vattenförekomsterna beskrivs i sin helhet i direktivets bilaga II 
och kraven på Vattenmyndigheterna att genomföra detta arbete återfinns i förordning 
2004:660 3 kap. 1 §. 
 
I karaktäriseringsarbetet ska även medlemsstaterna upprätta ett register över skyddade 
områden, göra en analys av den mänskliga påverkan i området kring varje 
vattenförekomst, samt genomföra en ekonomisk analys av vattenanvändningen i 
avrinningsområdet.  
 

3.6.1 Indelningsprocessen 
Själva klassningen följer nedanstående schema: 
 
1. Kategori 

Vattenförekomsterna delas först in i någon av följande kategorier: sjö, rinnande 
vatten, kust, grundvatten, konstgjord eller kraftigt modifierad. Som tidigare 
nämnts får inte vattenförekomsterna överlappa varandra, men måste vara 
homogena och vara sammanhängande. I detta steg undersöks även om det finns 
naturliga brytpunkter till angränsande vattenförekomster.  
 

2. Typifiering  
Nästa steg i processen är att hänföra vattenförekomsten till en viss typ, som höjd 
över havet, storlek, djup och geologi. Det är då möjligt att de i det första steget 
identifierade vattenförekomsterna kommer att delas upp i mindre, då de måste 
vara homogena även vad gäller typindelningen. Målet är, förutom att få en 
homogen vattenförekomst, även att kunna jämföra vattenförekomster över hela 
Europa, vilket är möjligt om de har samma omgivningsförutsättningar. Detta 
garanteras av typtillhörigheten. Om dessutom den mänskliga påverkan för de 
båda vattenförekomsterna är likvärdig så bör vattenkvaliteten bli densamma i 
båda. Parametern geologi kan i Sverige bli svår att bedöma då en stor del av 
marken består av material som har transporterats längre sträckor tack vare 
inlandsisarnas rörelser. Då geologin inte har samma betydelse för vattnets 
karaktäristika i Sverige som på många andra ställen i Europa kommer den heller 
inte att få lika stor betydelse i Sverige.  
 

3. Referensförhållande / påverkansbedömning 
När vattenförekomsternas fysiska förutsättningar är identifierade följer en 
undersökning av mänsklig påverkan och dess effekter på vattnet. Eftersom både 
påverkan och status i en vattenförekomst måste vara likvärdiga över hela 
vattenförekomsten är det viktigt att undersöka vilka verksamheter som ligger i 
närheten och vilken påverkan de har. Exempelvis skulle en sjö som har en väl 
avgränsad vik vid vilken det ligger en svinfarm kunna delas upp i två olika 
vattenförekomster om svinfarmen har en betydande påverkan på sjöns ekologi.  
 
För varje vattenförekomst söks en opåverkad referens mot vilken 
vattenförekomsten kan jämföras vid statusbedömningen. Dessa referensvatten 
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behöver inte nödvändigtvis vara belägna i närheten av den aktuella 
vattenförekomsten tack vare typindelningen. Det är dock nödvändigt att 
referensvattnet inte är påverkat av mänsklig aktivitet mer än i mycket liten 
omfattning för att kunna användas som referens för en hög ekologisk status.  
 

4. Statusklassning 
Det sista steget i schemat är att bedöma vilken status vattenförekomsten har och 
det ska redovisas i följande fem klasser: Hög-, god-, måttlig-, otillfredsställande- 
samt dålig status var och en med en egen färg. Bedömningen sker genom att för 
olika kvalitetsparametrar, som presenteras i ramdirektivets bilaga V, jämföra 
uppmätta värden i den aktuella vattenförekomsten med ett tänkt eller faktiskt 
referenstillståndet. Referenstillståndet ska motsvara en hög ekologisk status och 
visa på hur vattenförekomsten såg ut i sitt jungfruliga tillstånd. Exempel på 
försök att kvantifiera ett jungfruligt vattens karaktäristika är matematiska 
modeller, utnyttjande av äldre data, paleodata (sedimentprover) samt så kallade 
expertbedömningar, där en expert utifrån befintliga data avgör vilken status 
vattenförekomsten nog har. Ett problem vid expertbedömningen är dock 
transparensen i beslutsprocessen samt att olika experter kan värdera samma 
vattenförekomst på olika sätt. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för 
miljökvalitet omarbetas ännu i september 2006 när detta examensarbete skrivs. 
De kommer att innehålla gränsvärden för att avgöra vilken statusklass som 
vattenförekomsten ska tillhöra och baseras på de typer som nämns i steg 2.  

 

3.6.2 Olika kategorier 
Vattenförekomsternas indelning i olika kategorier förtjänar viss uppmärksamhet. 
Dessa är nämligen de mest fundamentala elementen i karaktäriseringsarbetet och 
övriga kategorier som sjö, grundvatten mm bildar underkategorier inom de följande:  
 

3.6.2.1 Naturliga vattenförekomster 
Hit hör alla vattenförekomster per definition om det inte finns orsak att placera dem i 
någon annan kategori. Övriga kategorier ska inte uppfattas som undantag eller 
dispenskategorier, utan som en kategori med samma funktion som de naturliga 
vattenförekomsterna. Vattenförekomster som placerats i denna kategori genomgår det 
klassningsförfarande som beskrivs ovan.  
 
Det finns även en möjlighet att förlänga tidsfristen till dess att miljömålet ska vara 
uppnått från 2015 till 2021 eller 2027. Detta kan användas för vattenförekomster som 
bedöms kunna nå miljömålet GES, men där det skulle bli orimligt dyrt att genomdriva 
dem till 2015, eller där omställningen tillbaka till ett mer naturligt tillstånd tar längre 
tid.  
 

3.6.2.2 Kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) 
Miljömålet som presenteras i ramvattendirektivet är att alla vatten ska nå en god 
ekologisk status (GES), något som för de flesta vatten är ett fullt realistiskt mål. Det 
finns dock vattenförekomster som av olika anledningar är kraftigt påverkade av 
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mänsklig aktivitet och där det inte är tekniskt möjligt, eller orimligt dyrt, eller där det 
skulle medföra skada på någon för samhället viktig verksamhet, att återställa vattnet 
så att det når miljömålet. För alla sådana vatten är ambitionsnivån i direktivet sänkt så 
att mänsklig aktivitet även i framtiden ska vara möjlig i Europa.  
 
Alla vatten erbjuds inte möjligheten till mindre ambitiösa miljömål, utan endast de där 
det är av betydelse för samhället, samt att hydromorfologin är påverkad i betydande 
omfattning. I direktivet uttrycks det enligt följande: (WFD Artikel 4, punkt 3). 
 
”Medlemsstaterna får definiera en ytvattenförekomst som konstgjord eller kraftigt 
modifierad när 
 
a) de förändringar i förekomstens hydromorfologiska egenskaper som vore 

nödvändiga för att uppnå en god ekologisk status skulle få en betydande negativ 
inverkan på 

 
i. miljön i stort, 
ii. sjöfart, inklusive hamnanläggningar, eller rekreation, 
iii. verksamheter för vilka vatten lagras, t.ex. dricksvattenförsörjning, 

kraftproduktion eller bevattning, 
iv. vattenreglering, skydd mot översvämning, markdränering, eller 
v. andra, lika viktiga, hållbara mänskliga utvecklingsverksamheter, 

 
b) de nyttiga mål som skall uppnås genom de konstgjorda eller förändrade 

egenskaperna hos vattenförekomsten på grund av teknisk genomförbarhet eller 
oproportionerligt höga kostnader inte rimligen kan uppnås på något annat sätt 
som utgör ett bättre alternativ för miljön” 

 
Klassningen för KMV följer flödesschemat som illustreras i figur 9 nedan. Schemat 
skiljer sig något ifrån det för naturliga vatten ovan beskrivna, men det första steget 
och principen med identifikation, jämförelse med referenstillstånd och jämförelse av 
vattenkvaliteten mot detta referenstillstånd återfinns i båda klassningsmodellerna.  
 
Miljömålet för kraftigt modifierade vatten är att uppnå en god ekologisk potential, 
GEP, vilket är en mindre avvikelse ifrån det bästa tillstånd vattenförekomsten kan 
uppnå (MEP), givet att den verksamhet som orsakar betydande påverkan på 
vattenförekomsten fortfarande tillåts. GEP är ett mindre ambitiöst miljömål jämfört 
med GES, men fritar inte vattenförekomsten ifrån åtgärder för att höja 
vattenkvaliteten. Tvärtom ska samtliga åtgärder som kan höja den ekologiska 
potentialen genomföras så länge de inte har negativ inverkan på den samhällsnyttiga 
verksamheten. Den lägre ambitionsnivån säkerställer dock möjligheterna till att i 
framtiden bedriva sjöfart eller att lagra vatten för kraft eller som livsmedel, även om 
det påverkar miljön negativt.  
 
Den enda officiella klassning av de svenska vattnen som finns då denna rapport 
skrivs, är Artikel 5-rapporten som Naturvårdsverket lämnade över till EU den 15 mars 
2005. Emellertid är den rapporten endast preliminär och klassningarna i den mycket 
grova. Därför återfinns inte klassen KMV i rapporten, utan endast en preliminär 
bedömning som betecknats pKMV. Vattenmyndigheterna måste därefter själva 
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genomföra en fördjupad och slutgiltig klassning av de svenska vattnen, men de har till 
sin hjälp materialet i Artikel 5-rapporten. Innehållet i denna kan dock komma att 
ändras då Vattenmyndigheternas undersökning är mer detaljerad.   
 

Steg 5: Kommer god ekologisk status ej att uppnås p.g.a hydromorfologiska
förändringar? Bilaga II 1(5)

Steg 6: Har ytvattenförekomsten en påtagligt förändrad fysisk karaktär på grund
av mänsklig aktivitet Art. 2 (9)

Provisorisk definition som kraftigt modifierad ytvattenförekomst
Art. 5 (1) och Bilaga II 1 (1)(i)

Steg 1: Identifikation av ytvattenförekomster Art.2(10)

Steg 10: Bestämning av maximal ekologisk potential (MEP). Jämförelse görs
med den närmast naturliga ytvattenkategorin [Bilaga V 1(2)(5)], och beaktande
av alla förmildrande åtgärder som inte har en kraftigt negativ inverkan på de
specificerade ändamålen eller miljön i stort enligt artikel 4(3a).

Steg 7: Definitionstest 4(3a). Identifiera restaurerings åtgärder som är
nödvändiga för att nå GES. Har dessa åtgärder en betydande negativ inverkan
på miljön i stort eller på de ändamål som nämns i Art. 4(3a).

Steg 11: Bestämning av god ekologisk potential (GEP). Endast små
förändringar jämfört med MEP, annars måste åtgärder vidtas för att nå GEP. Art.
4(1a iii) och Bilaga V:1(2)(5).

Utkast till förvaltningsplan 2008 (slutlig Förvaltningsplan 2009)

Steg 8: Definitionstest 4(3b). Kan de
nyttiga mål som uppnås genom
kraftigt modifierade vatten uppnås på
annat sätt, som är bättre för miljön,
tekniskt genomförbara och inte
oproportionerligt kostsamma?

Definitionstest: 4(3b). Kan de nyttiga
mål som uppnås genom artificiella
vatten uppnås på annat sätt, som är
bättre för milj ön, tekniskt
genomförbara och inte
oproportionerligt kostsamma?

Steg 9: Definiera som KMV Art.4(3) Definiera som KV Art. 4(3)

Steg 2: Är ytvattenförekomsten konstgjord? Art.2(8)

Steg 4: Beskrivning av betydande förändringar i hydromorfologi. Bilaga 1(4)

Steg 3: Sållning: Är hydromorfologin förändrad?
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Figur 9. Klassningsschema för kraftigt modifierade och artificiella/konstgjorda vattenförekomster. 
(Johansson, 2003) 
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3.6.2.3 Artificiella / konstgjorda vattenförekomster 
De artificiella eller konstgjorda vattenförekomsterna är, liksom KMV, en särklass 
vilken regleras av Artikel 4, 3 pkt. WFD, med mindre ambitiösa miljömål. Det som 
skiljer dessa båda kategorier åt är att de kraftigt modifierade vattnen endast är 
påverkade av mänsklig aktivitet, medan de artificiella är skapade av mänsklig 
aktivitet. Exempel på sådana skulle kunna vara större diken, grävda kanaler eller 
hamnar. Begreppen artificiella och konstgjorda vattenförekomster används parallellt 
och det finns ingen skillnad mellan de båda begreppen. Därför kommer begreppet 
konstgjord att användas i denna rapport.  
 
Klassningen av konstgjorda vattenförekomster följer schemat i figur 9, och liksom 
KMV-vatten bedöms en maximal ekologisk potential (MEP), vilken definieras med 
hjälp av närmsta jämförbara ytvattenförekomst. Miljömålet för de konstgjorda 
vattenförekomsterna är GEP.  
 

3.6.2.4 Särskilda vattenförekomster 
Det finns vattenförekomster som inte kommer att nå miljömålet GES, men som 
varken är konstgjorda eller tillräckligt påverkade för att kunna klassas som KMV. För 
dessa finns klassen ”särskilda vattenförekomster” vilket är att betrakta som en 
undantagsklass. Medlemsstaterna får enligt Artikel 3, 5 pkt, WFD upprätta mindre 
stränga miljömål för en enskild vattenförekomst om den är påverkad av mänsklig 
verksamhet som fyller samhällsekonomiska och miljömässiga behov, vilka inte kan 
tillgodoses på annat sätt. En klassning som särskild vattenförekomst är liksom 
klasserna KMV och KV ingen frisedel från miljöförbättrande åtgärder, utan alla 
åtgärder som förbättrar den ekologiska potentialen i vattnet och som kan genomföras 
utan betydande negativ inverkan på verksamheten. 
 

3.6.3 Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
Under senare delen av 2005 har Naturvårdsverket initierat ett antal forskningsprojekt 
för att utifrån mätningar av flera kvalitetsfaktorer (som bottenfauna, fisk eller 
växtplankton) avgöra vilken status vattenförekomsten håller. Varje studie är utförd på 
en specifik kvalitetsfaktor och justerad för varje vattentyp så att de blir jämförbara. 
Rapporterna är publicerade på Vattenportalen för offentlig cirkulation under våren 
2006. Inkomna synpunkter på rapporterna ska tillsammans med forskningsrapporterna 
ligga till grund för de nya bedömningsgrunderna för miljökvalitet.  
 
Det finns sedan tidigare bedömningsgrunder för miljökvalitet för såväl sjöar och 
vattendrag (Naturvårdsverket 1999), som för marina förhållanden (Naturvårdsverket 
1999a) i vilka man sökt visa upp ett referensförhållande för vad som borde finnas i ett 
vatten i Sverige. De nya bedömningsgrunderna är uppbyggda på ett liknande sätt men 
skillnaden är att miljökvaliteten i de nya är kopplad till en specifik statusklass. De nya 
bedömningsgrunderna är dessutom typindelade eller områdesspecifika och ska 
därmed vara jämförbara med alla andra vattenförekomster från samma typ runt om i 
Europa. De kvalitetsfaktorer och parametrar som tagits med i det nya arbetet grundar 
sig på WFD bilaga V.  
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3.6.4 Statusklassning 
Statusklassningen innebär en jämförelse mellan referenstillståndet, som beskrivs i 
Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder, och mätdata från den aktuella 
vattenförekomsten. Statusklassningen genomförs på kvalitetsfaktornivå.  
 

3.6.4.1 EQR 
Förkortningen EQR står på svenska för ”Ekologiskt kvalitetsförhållande” och är en 
kvot mellan ett uppmätt värde och ett optimalt för en given kvalitetsfaktor. Kvoten ger 
ett tal mellan 0 och 1 beroende på hur nära det uppmätta värdet ligger det önskade. 
Vid statusklassningen finns i de nya bedömningsgrunderna för miljökvalitet en tabell 
där gränserna mellan statusklasserna är angivna i EQR-värden. Exempelvis skulle 
kvoten 0,6 utgöra gränsen mellan måttlig och god status för syrekoncentrationer i en 
sjö. Jämförelsen upprepas för varje kvalitetsfaktor av de biologiska, fysiska och 
kemiska, samt hydromorfologiska och därefter ska en sammanvägning ske. Principen 
är: faller en – faller alla (one out – all out) vilket ger en sämsta möjliga klassning vid 
varje tillfälle. Detta innebär att om bottenfaunan klassas som ”måttlig” men de övriga 
biologiska faktorerna klassas som ”goda” så blir hela den biologiska bedömningen 
”måttlig”. 
 
Väl så långt i processen har en sammanvägd status för de tre grupperna av 
kvalitetsfaktorer erhållits. Därefter jämförs grupperna inbördes för en liknande 
sammanvägd bedömnings som internt i varje grupp av kvalitetsfaktorer. Det är oklart 
om någon viktning mellan grupperna kommer att användas, men Naturvårdsverket har 
varit tydliga i sin uppfattning att de biologiska kvalitetsfaktorerna ska väga tyngst.  
 
Tabellen nedan är ett försök att illustrera hur en sammanvägd status erhålls utifrån 
flera kvalitetsfaktorer med olika status enligt resonemanget ovan. 
 
Tabell 1. Statusklassning av vattenförekomsten.  

Grupp Kvalitetsfaktor Faktorstatus Gruppstatus Sammanvägd 
status 

Plankton God 
Bottendjur Måttlig 

Biologiska 

Växter Måttlig 

Måttlig  

Flödesdynamik Hög 
Strandzon God 

Hydro-
morfologiska 

Bottenstruktur Hög 

God 

Temperatur Hög 
Syrekoncentration Hög 

Fysikalisk- 
kemiska 

Näringsämnen Hög 

Hög 

Måttlig 

 
 
Modellen som beskrivs ovan kräver dock god tillgång på data och framförallt data av 
rätt sort. De tidigare mätningar som gjorts i Sverige och de andra medlemsstaterna 
med för den delen, stämmer sällan helt överens med vad som föreskrivs i bilaga V, 
WFD. För många vattendrag kommer det därför att bli nödvändigt med en 
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expertbedömning där man förutom tillgängliga mätningar tittar på andra faktorer och 
erfarenhet för att på så sätt skapa sig en helhetsbild av vattenförekomsten och den 
status den skulle kunna ha.  
 

3.6.5 Interkalibrering 
Arbetet med att säkerställa jämförbarheten inom EU leds av en arbetsgrupp inom CIS 
som kallas Ecostat. Denna består själv av ett antal mindre arbetsgrupper för liknande 
typer (Sverige arbetar exempelvis i två sådana grupper, en med Finland, Norge, 
Storbritannien och Irland, samt i en tillsammans med Danmark, Tyskland och 
Nederländerna för de södra delarna) och i varje typspecifik grupp jämförs 
vattenförekomster som ska representera ”hög”, ”god” och ”måttlig” ekologisk status. 
Målet med arbetet är att en vattenförekomst tillhörig en viss typ ska klassas lika 
oavsett vilken medlemsstat som gör bedömningen, något som är nödvändigt för att 
minska och förhoppningsvis helt eliminera eventuella konkurrensfördelar 
medlemsstaterna emellan. Arbetet med interkalibreringen skulle vara helt färdigt i juni 
2006 och då presenteras för medlemsstaterna samt Europakommissionen. September 
2006 har interkalibreringen visserligen kommit långt, men ännu finns ingen 
slutrapport presenterad. När den väl är färdig kommer den dock att publiceras på 
CIRKA, som är EU:s miljöorgans virtuella bibliotek och återfinns på URL: 
http://forum.europa.eu.int/. Värt att notera är dock att de dokument som publiceras där 
sällan är juridiskt bindande utan oftast rör det sig om rapporter, dokumentation från 
seminarier och liknande vilket visar hur diskussionen går och i vilken riktning 
vattenförvaltningen kan komma att utvecklas framöver. Dokument som rör 
lagstiftningen i EU finns på EUR-LEX. 
 
Interkalibreringsarbetet försvåras av att medlemsstaternas har valt att mäta delvis 
olika parametrar och olika metoder för insamling av materialet. Holland har 
exempelvis mycket svårt att hitta en opåverkad vattenförekomst i landet utan kommer 
möjligen till stor del tvingas förlita sig på sedimentprover, sk paleodata, för att se hur 
tillståndet en gång i tiden har varit. Vissa länder har på samma sätt historiskt valt att 
mäta endast ett fåtal parametrar för att följa vattenkvaliteten medan andra har valt fler 
och delvis andra parametrar. Slutrapporten kan därför inte ge exakta värden för att 
skilja mellan ”god” och ”måttlig” ekologisk status. Det kommer dock att vara möjligt 
att se om medlemsstaterna ligger inom samma område eller om något land har en 
tydligt avvikande uppfattning.  
 

3.6.5.1 Diskussion 
Att interkalibreringen inte fungerat så väl som den varit avsedd är indikerar att 
medlemsstaterna haft såväl olika arbetssätt, som metoder för att bedöma 
miljökvaliteten.  
 
Mot bakgrund av ovanstående problem vid interkalibreringsarbetet finns en 
diskussion om interkalibreringsarbetet verkligen är relevant då skillnaderna mellan 
medlemsstaterna är så stora. Förespråkarna vill se ett bättre resultat från arbetet och 
motståndarna påpekar att man faktiskt inte har så mycket fler och samstämmiga 
mätdata än innan arbetet inleddes. Därför bör man enligt interkalibreringens 

http://forum.europa.eu.int/
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motståndare vänta tills bedömningsgrunderna är färdiga och har använts i praktiken, 
d.v.s. under nästa förvaltningscykel.  
 
Oavsett hur interkalibreringsarbetet fortskrider är det tydligt att tidsplanen i direktivet 
varit optimistisk. Direktivet kräver att alla beslut om åtgärder ska baseras på fakta och 
att arbetet genomförs i samarbete mellan förvaltningen, medborgarna och berörda 
parter. För att hinna med detta enligt den fastlagda tidplanen hade de underlättat om 
det från början fanns goda erfarenheter av arbete på ett liknande sätt.  
 
Såväl Sverige liksom många andra medlemsstater har inte arbetat på ett liknande sätt 
som föreskrivs i direktivet, (direktivet syftar till att skapa en gemensam ram inom 
vattenpolitikens område (WFD, inledande §), vilket indikerar att en samsyn kring 
vattenförvaltning tidigare saknades i gemenskapen). Därför har medlemsstaterna i 
implementeringen av direktivet börjat med redan befintliga arbetsformer för att 
successivt ställa om sitt arbetssätt till ett som är konformt med direktivet. På samma 
sätt har bedömningar gjorts utifrån befintliga data, vilka efter hand har kompletterats 
med ytterligare mätningar, genomförda på ett sätt som föreskrivs i direktivet. Att 
medlemsstaterna på detta sätt tvingas arbeta på dubbla fronter, dels med direktivets 
huvuduppgifter och dels med att forma den nationell vattenförvaltning till något som 
stämmer överens med direktivet har troligen inte underlättat för medlemsstaterna att 
arbeta i takt med den på förhand upplagda tidplanen.  
 
Utifrån de omfattande arbetsuppgifter som åligger medlemsstaterna att genomföra 
innan den första förvaltningsperioden påbörjas är det troligt att den första 
förvaltningsperioden kommer att kännetecknas av en stor osäkerhet, tidsbrist och 
preliminära åtgärder. Först därefter är det rimligt att anta att medlemsstaterna har 
hunnit genomföra en heltäckande övervakning av sina vattenförekomster och därmed 
skaffat sig tillräckligt beslutsunderlag för mer omfattande åtgärder. 
 
För företag och andra berörda parter är det förmodligen önskvärt att få tydliga besked 
om vilka åtgärder Vattenmyndigheten avser genomföra, samt att veta att Vatten-
myndigheten inte kommer att dra tillbaka åtgärdskrav eller ändra dessa under 
kommande förvaltningscykel. Ett långsiktigt stabilt klimat där Vattenmyndighetens 
agerande är förutsägbart och konsekvent torde vara önskvärt för dessa parter. Om inte 
den stabiliteten infinner sig bedöms den ekonomiska utvecklingen i området avklinga.  
 
 

3.7 Ekonomin i WFD 
Detta är en av de mest centrala delarna i hela ramvattendirektivet och samtidigt 
kanske en av de mer svårgripbara. Den ekonomiska analysen följer av direktivet Art 
4, Art 5, Art 9 samt bilaga II och III. Motsvarande lagrum återfinns i den svenska 
författningssamlingen i förordning 2004:660 i 3 kap. 1 §, 4 kap. 3, 9-11 § § och 
Bilaga 1.  
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3.7.1 Ekonomisk analys 
Den ekonomiska analysen sker i samband med karaktärisering och statusbedömning 
och syftar till att: 
 

• Identifiera tillgängliga vattentjänster (se ordlistan). 
• Bedöma hur betydelsefull vattenanvändningen är för olika verksamheter. 
• Bedöma kostnadstäckningen av vattentjänster. 
• Göra en trendprognos av hur de samhällsekonomiska drivkrafterna (som 

påverkar vattenanvändningen) kommer att utvecklas fram till 2015. 
• Stödja klassificeringen av KMV och motivera nya morfologiska förändringar i 

vattenförekomster. (I WFD tillåts vissa vatten att klassas som KMV eftersom 
de är påverkade av för samhället viktiga verksamheter. Av samma skäl ger 
direktivet medlemsstaterna möjlighet att starta nya för samhället viktiga 
verksamheter, även om vattenkvaliteten kommer att påverkas negativt!). 

 
Den ekonomiska analys som genomfördes 2004 ska revideras minst vart sjätte år, 
lämpligen i samband med slutet av förvaltningscykeln som också löper i 6-
årsperioder. Första gången analysen ska revideras är 2007 (förordning 2002:660, 3 
kap. 1 §, 4 stycket). Den första analysen presenterades i Artikel 5-rapporten 
(Naturvårdsverket, 2005).  
 
Figur 10 visar hur arbetsgruppen WATECO inom CIS tänker sig att arbetet med de 
ekonomiska delarna av direktivet ska genomföras.  
 
1. Det första steget genomfördes i samband med karaktäriseringen 2004. Målet i det 

här steget är att göra en analys av vattenanvändningen i avrinningsdistriktet, leta 
efter trender i de samhällsekonomiska drivkrafterna till 2015, samt beräkna 
graden av kostnadstäckning för nuvarande vattentjänster.  

2. Steg 2 rör statusbedömningen och ska generera förberedande dokument för 
förvaltningsplanerna, samt identifiera de viktigaste frågorna för 
vattenförvaltningen i distriktet. Arbetet med dessa delar ska vara klar 2006 resp. 
2007.  

3. Uppgifterna i steg 3 ska leda till att hitta kostnadseffektiva åtgärder för 
åtgärdsprogrammet samt se över resursallokeringen och skapa en prispolitik som 
leder till en uthållig användning av vattnet som resurs. (WATECO, 2003) 

 



Ramvattendirektivet – konsekvenser för vattenkraftindustrin 
 
 

 
 

Martin Nilsson, Avd. för förnyelsebar energi, LTU, 2006 48 (97) 
 

STEG 1

STEG 2

STEG 3

Ekonomisk analys av vattenanvändningen

Trendprognos till 2015

Bedöm nuvarande grad av
kostnadstäckning

Identifiera ev gap i vattenstatusen
Inget gap Gap finns

Enkla åtgärder för
att nå miljömålet

Bedöm åtgärdernas
totala kostnader

Identifiera nyckelaktiviteter
som orsakar gapet

Ekonomisk analys stöder

KMV-klassificering
Motivering av ny
morfologisk
förändring, överuttag
och försämring

Identifiera tänkbara åtgärder

Genomför kostnadseffektivitetsanalys

Beräkna den totala kostnaden för
åtgärdsprogrammet

Är åtgärderna för
progammet

oproportionerligt stora?

NejJa

Nej, åtgärdskostnaderna
anses proportionerliga

Ja, åtgärdskostnaderna är
oproportionerligt höga

Jämför kostnader med nyttan
=> mindre ambitiösa mål

Undersök kostnadernas tidsallokation
=> tidsbegränsningar

Omdefiniera åtgärdsprogrammet med
inskränkningarna

Omdefiniera åtgärdsprogrammet med
inskränkningarna

Bedöm åtgärdernas totala kostnader

Fastställ åtgärdsprogrammets ekonomiska konsekvenser

Undersök
eventuella loopar

Extra åtgärder för
att nå miljömålet

 
Figur 10. Översättning av de tre stegen för ekonomisk analys. (WATECO, 2003). 
 
Som synes skär de ekonomiska delarna av direktivet igenom hela vattenförvaltningen 
och har en betydande roll i hela genomförandet av ramvattendirektivet och dess 
delprocesser.  
 
I utkastet till den handbokstext som rör de ekonomiska delarna i WFD uppvisas 
samma flödesschema, men med ett något annorlunda innehåll, se figur 11. I utkastet 
till handbokstext utelämnas steg 2 i figur 10 och Naturvårdsverket nämner inte heller 
det som står i den streckade rutan i samma figur, nämligen att den ekonomiska 
analysen inte bara ska stödja KMV-klassificeringen utan även ska användas för att 
kunna motivera ny verksamhet som skulle klassas som KMV. Naturvårdsverket 
nämner inte någon sådan möjlighet i någon text med bäring på ramvattendirektivets 
implementering. Det vore anmärkningsvärt om Naturvårdsverket skulle ha glömt bort 
möjligheten till ny verksamhet.  
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Gör ekonomisk analys av
vattenanvändningen I avrinningsområdet

Gör trendprognos av samhällsekonomiska
drivkrafter tom 2015

Beräkna kostnadstäckning för
vattenfjänster

Förklara I
förvaltningsplanen att inga
ytterligare åtgärder behövs

Inga åtgärder för att nå
målen krävs

Nya åtgärder krävs för att
målen ska nås

Beräkna den totala kostnaden
för åtgärdsprogrammet

Ta fram möjliga
åtgärder

Gör
kostnadseffektivitets-

analys

Konsekvensanalysera
åtgärdsprogrammet

Ja Nej

Fastställ åtgärdsprogrammet

Är kostnaden
för att uppnå
miljömålen

oproportionerligt
hög?

Omformulera
åtgärdsprogrammet

Förslaget accepteras

 
Figur 11. Principskiss för fastställande av åtgärdsprogram. (Naturvårdsverket, 2004)  
 

3.7.2 Kostnadseffektivitet och kostnadstäckning 
Momentet återfinns i samband med åtgärdsprogram och enskilda åtgärder. De 
nödvändiga åtgärderna ska självklart vara så kostnadseffektiva som möjligt, även på 
lång sikt. En investering för att öka kvävereningen i ett VA-verk är kanske på kort sikt 
billigare än att bygga ett nytt, eller skapa en buffertzon runt vattendrag i 
jordbruksmark för att undvika kväveläckage, men är på sikt kanske en mer 
kostnadseffektiv lösning.  
 

3.7.2.1 Kostnadstäckning 
Vattenmyndigheterna ska förutom att analysera hur viktiga vattentjänsterna och 
vattentillgången är i varje avrinningsdistrikt, även säkerställa en fullständig 
kostnadstäckning av vattentjänsterna. Kostnadstäckningen avser inte enbart rent 
finansiella kostnader, utan även miljö- och resurskostnader, vilket avsevärt vidgar 
synen på kostnader i miljöbelastande verksamheter jämfört med tidigare.  
 

Miljökostnader är sådana kostnader som uppstår till följd av mänsklig påverkan på 
miljön och ett närliggande exempel på en sådan vore om en vattenförekomst 
skulle klassas från god ekologisk status till måttlig ekologisk status för att 
vattenregleringen eroderar på stränderna, eller sättningar i marken till följd av ett 
för stort uttag av grundvatten i området. 
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Resurskostnader är något enklare att definiera men kanske svårare att bedöma, 
nämligen värdet av en alternativ användning av resursen (här vattnet). En 
alternativ användning i stället för vattenkraft vore att låta älven rinna fritt och ge 
människorna som bor vid den en ökad livskvalitet då de får bo vid en outbyggd 
älv. En helt annan alternativ användning vore att förbereda för fritidsfiske längs 
lämpliga älvsträckor.  

 

3.7.2.2 Konsekvensanalys 
Såväl WATECO som Naturvårdsverket tänker sig ett kontrollsteg i slutet av 
beslutsprocessen av typen; ”är åtgärdsprogrammet orimligt dyrt?”. Detta för att 
säkerställa att programmet verkligen blir genomförbart i praktiken. Finner 
Vattenmyndigheten att åtgärdsprogrammet verkligen är orimligt dyrt måste den 
omforma programmet, exempelvis genom att ge dispens med tidpunkten för 
miljömålets uppfyllande (se figur 9, steg 3 och figur 10), eller klassa 
vattenförekomsten som kraftigt modifierad eller konstgjord, eller sätta upp mindre 
stränga miljömål.  
 

3.7.3 Prispolitik 
Ramvattendirektivet tillmäter vattnen ett mycket högt värde, något som tydligt 
återspeglas i de inledande paragraferna: ”Vatten är ingen vara vilken som helst utan 
ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.” (WFD, 
inledningen 1 pkt.).  
 
Den prispolitik som medlemsstaterna ska införa senast den 22 december 2010 och 
följer av WFD Art. 9. Prispolitiken syftar dels till att ge vattenbrukarna tillräckliga 
incitament för en uthållig vattenanvändning och dels till att säkerställa 
kostnadstäckningen för vattentjänster. Principen som ska gälla vid kostnadstäckningen 
är att förorenaren ska betala (PPP).  
 
I den statliga utredningen ”Klart som vatten” föreslår utredaren en modell för 
kostnadstäckning i vilken kostnaderna en vattenbrukare får betala huvudsakligen ska 
gå till vattenvårdande åtgärder. Vattenmyndighetens administrativa kostnader föreslår 
utredaren ska finansieras genom en skatt. Den principmodell som utredaren föreslår 
sammanfattas i följande 12 punkter.  
 
1. ”Alla vattenanvändare som påverkar vattnet i fysikalisktkemiskt och/eller 

ekologiskt avseende skall ta det ekonomiska ansvaret för sin påverkan på 
vattnet, antingen genom att bekosta kompensatoriska åtgärder eller betala en 
avgift. 

2. Avgifter bör bekosta vattenvårdande aktiviteter. Dessa aktiviteter kan ha 
karaktären av antingen övervakning (monitorering) eller vattenvårdande 
insatser. 

3. Planering och myndighetsutövning, exempelvis i vattenmyndigheterna, har 
karaktären av offentlig kärnverksamhet och bör finansieras skattevägen. 

4. Den framtida avgiftsstrukturen böra vara så uppbyggd att befintliga avgifter 
inordnas i en sammanhängande modell. Syftet med modellen bör vara att skapa 
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en relevant koppling mellan olika typer av vattenanvändning och påverkan på 
vatten å ena sidan och avgiftsuttag å den andra. Med en sådan modell är det 
troligt att vissa avgifter framstår som orimligt höga medan andra avgifter 
uppenbarligen bör endera införas eller höjas. 

5. Varje myndighet som har beröring med verksamhet som påverkar vatten bör ges i 
uppdrag att analysera hur befintliga miljömål och tillkommande krav medför 
kostnader som, i enlighet med ovan nämnda principer, bör täckas med avgifter. 

6. Där avgifter i dag inte tas ut och en analys visar att kostnader uppkommer, bör 
avgifter införas. 

7. I första hand bör nu prioriterade farliga ämnen ligga till grund för ett 
avgiftssystem. Det måste finnas utsläppsdata och de bör täcka merparten av 
ämnets totala utsläpp i Sverige. 

8. Alla som påverkar ingå. Om vissa hamnar utanför har de inte incitament att 
minska sina utsläpp och konkurrensen kan snedvridas. Avgifterna bör avse 
sektorer där utsläppen kan minskas och de bör i princip återföras till 
avgiftskollektivet efter producerad nytta. Avgifterna bör troligen differentieras 
regionalt beroende på den relativa belastningen hos recipienten. 

9. Ett avgiftssystem bör genomföras i etapper. En utgångspunkt bör vara att börja 
med områden där goda kunskaper redan finns och och där det finns stora 
miljöproblem. 

10. Mycket talar för att i första hand gå vidare med de eutrofierande ämnena kväve 
och fosfor. Där finns bra kunskap om ämnen och utsläppskällor och det är ett 
område där vi har svårt att uppnå miljömålen.  

11. De stora diffusa utsläppen från bl.a. jordbruk och skogsbruk skall innefattas i 
modellen. En av utgångspunkterna kan vara de förslag som lämnas av 
utredningen av skatterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. 

12. De enskilda avloppen bör innefattas i ett avgiftssystem”. (Ollén, 2002).  
 
En senare studie med titeln ”Den ekonomiska analysen i Vattendirektivet. Ett 
pilotprojekt i Motala Ströms avrinningsområde” genomfördes vid Linköping 2003 på 
uppdrag av Naturvårdsverket. Studien undersöker Motala Ström ur ett 
kostnadsperspektiv. I studien nämns flera vattenbrukare, bland annat VA-verken, 
jordbruket, industrier och vattenkraft. Påverkan på vattenkvaliteten undersöks sedan 
för varje vattenbrukare. Författaren uppskattar vattenkraftens produktionskostnader 
baserat på tillgänglig effekt i vattendraget och den uppskattade produktionskostnaden 
0,15 öre/kWh. Författaren nämner att vattenkraften i Motala Ström till länsstyrelsen 
betalar bygde- och fiskeavgifter vilka är låga. I en summering senare i rapporten 
beskrivs vattenkraftens kostnadstäckning som låg, men författaren nämner inga 
förslag på hur kostnadstäckningen skulle kunna utformas med avseende på 
vattenkraften (Löwgren, 2003).  
 
Prispolitiken ska inte vara fastlagd förrän 2010 och då detta skrivs, 2006, finns inte 
mycket dokumentation i form av idéer, förslag och liknande förutom ovan nämnda 
utredningar. I Frankrike, England och Wales har vattenavgifter funnits en längre tid 
och där har vattenbrukarna fått betala en avgift motsvarande hur mycket vatten som 
använts och hur påverkat det är efter användningen. Från dessa länder skulle flera 
tänkbara fallstudier kunna hämtas.  
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3.8 Åtgärdsprogram 
Efter att ha analyserat avrinningsområdet och klassificerat vattenförekomsterna inom 
det så är det dags för att ta fram åtgärder som leder till att miljökvalitetsnormerna eller 
miljömålen nås. Hittills har tre SOU:er (statliga offentliga utredningar) behandlat hur 
åtgärdsprogrammen skulle kunna utformas och de skiljer sig på ett par väsentliga 
punkter i hög grad från varandra. Det första förslaget presenterades av enmans-
utredaren Joakim Ollén under slutet av 2002 (SOU 2002:105). Våren 2005 
presenterade Miljöbalkskommittén sitt slutbetänkande (SOU2005:59), och kort 
därefter, i december samma år, presenterades den tredje (SOU 2005:113) av Lena 
Gipperth, lektor i miljörätt vid Göteborgs universitet. 
 
De båda utredningarna är i många stycken väldigt lika i sina slutsatser, men 
Miljöbalkskommittén presenterar inte någon koppling till EG-rätten och dess praxis 
från tidigare direktiv som har implementerats hos medlemsstaterna i sin utredning. 
Den anser i stort att den svenska förvaltningsmodellen fungerar väl och är konform 
med kraven från EU (även om detta inte nämns uttryckligen). Lena Gipperth börjar 
med EG-rätten och konstaterar att kravet på att uppfylla miljökvalitetsnormerna är 
absolut och att metoden att använda den svenska förvaltningsmodellen för att 
genomdriva åtgärder för miljökvalitet inte är tillräckligt stark för att säkerställa det 
önskade utfallet.  
 
I den första utredningen, vars titel är ”Klart som vatten”, analyserar utredaren 
direktivet och föreslår hur en framtida vattenförvaltning skulle kunna utformas. I 
utredningen diskuteras även många detaljfrågor och både förslagets för- och nackdelar 
presenteras tydligt i rapporten. Miljöbalkskommittén fick redan 1999 sitt uppdrag att 
söka reformera miljöbalken efter dagens behov och efterhand har det tillkommit fler 
och fler preciserade önskemål om vilka områden som ska undersökas. Därför spänner 
utredningen, på samma sätt som ”Klart som vatten” över ett tämligen brett område. 
Den sista utredningen av Gipperth bär titeln ”Åtgärdsprogram för miljökvalitets-
normer” har till uppgift att undersöka åtgärdsprogrammens möjligheter att uppfylla 
miljökvalitetsnormer. Utredningens bakgrund är antagandet att den svenska plan- och 
miljölagstiftningen inte är tillräcklig för ett säkert genomförande av miljökvalitets-
normer och därmed inte uppfyller EG-rätten. Som exempel används i utredningen 
bland annat åtgärdsprogrammen för utomhusluft i Stockholm och Göteborg, vilka inte 
lyckats åstadkomma den luftkvalitet som föreskrivs i miljökvalitetsnormen. 
 

3.8.1 Åtgärdsprogrammens status 
En grundläggande fråga i sammanhanget är vilken juridisk tyngd åtgärdsprogrammen 
bör ha och hur de ska utformas. De första undersökningarna (Ollén, 2002 och 
Miljöbalkskommittén, 2005) tar tydligt tagit ställning för att åtgärdsprogrammen ska 
fungera som ett strategiskt verktyg, som anger en agenda vilken kommuner och 
myndigheter ska arbeta efter och som är bindande för dessa. Programmet skulle 
exempelvis kunna innehålla vilka åtgärder som ska genomföras, vilka styrmedel som 
ska användas, hur förbättringskraven mellan olika typer av källor ska fördelas, en 
analys av åtgärdernas kostnader samt ett förslag till hur finansieringen av detta ska 
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lösas. Vattenmyndighetens beslut då den fastställer åtgärdsprogrammet blir därmed 
avgörande, snarare än programmets innehåll.  
 
Förvaltningsmässigt innebär ett sådant åtgärdsprogram inga större skillnader gentemot 
dagens arbete, förutom att miljökvalitetsnormerna blir överordnade andra intressen 
exempelvis säkerhet, transporter och industrier. Förhållandet illustreras i figur 12. 
(Miljöbalkskommittén, 2005. Ollén, 2002). 
 
 

 
Figur 12. Åtgärdsprogram enl. Miljöbalkskommittén. (Gipperth, 2005) 
 
 
Den sista utredningen (SOU 2005:113) har en annan åsikt, och anser att ett 
åtgärdsprogram av den typ som presenteras ovan inte är tillräckligt starkt för att 
uppfylla miljökvalitetsnormerna, och därmed bryter mot EG-rätten. Detta eftersom 
miljökvalitetsnormerna är ett tillstånd som varje medborgare har rätt att kräva. 
Utredaren anser att programmen därför måste stärkas så att medborgarna verkligen får 
den miljö de har rätt till och föreslår följande två möjligheter: 1) genom preciserade 
åtgärder och instrument för genomdrivande (mot kommuner och myndigheter), samt 2) 
att göra åtgärdsprogrammet bindande gentemot enskilda. Utredaren konstaterar att för 
att det första alternativet ska kunna genomföras krävs en överordnad myndighet som 
har tillräckliga befogenheter att föreskriva i detalj hur kommuner och andra 
myndigheter ska agera, ett arbetssätt som är helt främmande i svensk 
förvaltningstradition. Därför rekommenderas inte det alternativet. Det andra 
alternativet skulle däremot kunna säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppfylls inom 
ramarna för den befintliga förvaltningen och med den motiveringen förordar utredaren 
det alternativet. Kommunernas och myndigheternas arbetssätt kommer inte att 
förändrats nämnvärt utan kommer även i fortsättningen vara de parter som säkerställer 
att arbetet med olika EU-direktiv genomförs. Till sin hjälp får de ett åtgärdsprogram 
till vilket de kan hänvisa för att tvinga igenom åtgärder för att förbättra miljön. 
Förslaget i utredningen innebär med andra ord att normen får en direkt verkan 
gentemot olika verksamheter och individers agerande, vilket illustreras i figur 13 
(Gipperth, 2005). 
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Figur 13. I utredningen föreslaget åtgärdsprogram. (Gipperth, 2005) 
 

3.8.2 Innehåll och utformning 
Hur programmen ska utformas beror på vilken status de kommer att få. I utredningen 
”Klart som vatten” föreslås ett strategiskt dokument som identifierar hot gentemot 
vattenmiljön och områden med stor påverkan på vattenkvaliteten och föreskriver att 
dessa måste bearbetas av kommunerna och myndigheterna. Detsamma gäller enligt 
Miljöbalkskommitténs slutbetänkande (Ollén, 2002. Miljöbalkskommittén, 2005).  
 
I ”Klart som vatten” nämns följande grundläggande krav vilka utredaren presenterar 
som minimikrav: 
 

1. Alla utsläpp till ytvatten ska regleras. 
2. Åtgärder för att främja en effektiv och hållbar vattenanvändning 
3. Åtgärder för att uppfylla kraven för dricksvatten. 
4. Reglering av uttag av sött ytvatten och grundvatten, inklusive register över 

vattenuttag och krav på förhandsprovning för uttag och uppdämning 
5. Regleringar av grundvattenförekomster 
6. Krav på förhandsreglering av utsläpp från punktkällor som kan ge upphov till 

föroreningar 
7. Åtgärder för att hindra eller reglera utsläpp av förorenande ämnen från diffusa 

utsläppskällor 
8. Förbud mot utsläpp av förorenande ämnen till grundvatten med vissa undantag 
9. Åtgärder för att hindra förorening av ytvatten från s.k. prioriterade ämnen. 
10. Åtgärder för att hindra betydande spill från tekniska anläggningar och för att 

minska konsekvenserna av föroreningar genom t.ex. översvämningar.  
 
Med de kompletterande åtgärderna menar utredaren frivilliga åtgärder, med vilka 
övriga åtgärder för att nå miljömålen avses (Ollén, 2002). De båda andra 
utredningarna har inga lika tydliga krav på vad som ska ingå i ett åtgärdsprogram. 
Gipperth har ett liknande förslag som Ollén, vilket hon kallar för ”baskrav” och 
”extraordinära krav”, där baskraven motsvarar de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap, 
MB och de extraordinära kraven är övriga åtgärder som när nödvändiga för att 
miljökvalitetsnormen ska kunna uppnås (Gipperth, 2005).  
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3.8.3 Överklaga 
I utredningen ”Klart som vatten” skriver författaren att huruvida åtgärdsprogrammen 
ska gå att överklaga i hög grad beror på dess innehåll och statuts, men att eftersom de 
föreslås vara strategiska planeringsdokument som normalt sett inte innehåller 
handlingsregler för enskilda, bör de i normalfallet heller inte gå att överklaga. 
Förvaltningsbeslut i enskilda fall kommer däremot kommuner och myndigheter att 
fatta och först där kan det vara aktuellt med möjligheter att överklaga åtgärden. För 
det fall då åtgärdsprogrammet får konsekvenser direkt mot enskilda, exempelvis om 
det i ett vattendrag endast finns en större påverkare, kan det bli aktuellt att överklaga 
programmet i de specifika delarna, även om sådant torde höra till undantagen. 
Utredaren anser däremot inte att myndigheter och kommuner ska ha möjlighet att 
överklaga programmet (Ollén, 2002). 
 
Miljöbalkskommittén föreslår liksom utredningen ”Klart som vatten” att åtgärds-
programmen principiellt inte bör gå att överklaga då de riktar sig till myndigheter och 
kommuner och att liknande beslut inte gått att överklaga. De allmänna reglarna för 
samråd anses vara tillräckliga för berörda myndigheter och kommuner att ge insyn 
och möjlighet att påverka (Vattenmyndigheten är till och med skyldig att inte bara 
genomföra samråd, utan att även uppmuntra till deltagande av alla berörda parter 
(förordning 2002:660 2 kap. 4 §) ). De av Miljöbalkskommittén föreslagna 
åtgärdsprogrammen kommer som regel inte att verka direkt gentemot enskilda och 
därför anser inte kommittén att det bör finnas möjligheter för enskilda att överklaga 
åtgärdsprogrammen. För det fall då enskilda berörs, måste programmet dock gå att 
överklaga till en domstol (Miljöbalkskommittén, 2005).  
 
Gipperth anser liksom övriga utredningar att programmen som regel inte ska gå att 
överklaga då de riktar sig till en obestämd grupp människor och verksamhetsutövare 
då de får karaktären av ett norm- eller principbeslut. Om åtgärdsprogrammen däremot 
särskilt pekar ut en enskild verksamhet eller person med krav på specifika åtgärder 
måste beslutet enligt EG-konventionen för mänskliga rättigheter gå att överklaga till 
en domstol som prövar frågan i sin helhet (Gipperth, 2005).  
 

3.8.4 Redan givna tillstånd 
Den rättsliga statusen hos åtgärdsprogrammen är avgörande för inte bara hur de 
kommer att utformas, utan även deras verkan gentemot verksamhetsutövare, 
myndigheter och kommuner, samt även redan givna tillstånd. I ”Åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsnormer” nämner författaren MB 24 kap. 5 § med vilken det är möjligt 
att ompröva ett givet tillstånd under vissa förutsättningar, bland annat om 
”verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm 
överträds” (MB 24 kap. 5 § första stycket, pkt. 3). Dessutom nämner utredaren MB 9 
kap. 5 §, samt MB 7 kap. 20 § vilka i samband med miljöskyddsområden bryter 
igenom rättskraften vid tidigare givna tillstånd (Gipperth, 2005).  
 
Tillstånd enligt miljöbalken gäller enligt MB 24 kap. 1 §, första stycket mot alla, och 
ger verksamhetsutövaren dels möjligheten att bedriva sin verksamhet, och dels en 
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begränsning, för att verksamheten inte ska skada omgivningen och miljön. 
Arbetsgruppen som deltagit i utformandet av ”Åtgärdsprogram för miljökvalitets-
normer” har tolkat ovanstående lagrum som att det gäller gentemot alla, utom 
lagstiftaren själv. Denne (staten) måste ha möjligheten att själv utforma och ändra 
lagar efter eget gottfinnande.  
 
Arbetsgruppen drar utifrån detta slutsatsen att tillstånd visserligen gäller gentemot 
alla, men att verksamheten, oavsett hur tillståndet är utformat, alltid måste drivas i 
enlighet med såväl tillståndet som gällande lagstiftning. Dessa två begränsningar 
verkar oberoende av varandra gentemot verksamhetsutövaren. Lagen kan med andra 
ord skärpas efter hand och till slut medföra mer omfattande begränsningar än 
tillståndet. Då blir lagen verksamhetens huvudsakliga begränsning, även om 
tillståndet är oförändrat. 
 
Med åtgärdsprogram som är bindande gentemot enskilda tvingar de, liksom gällande 
lagar, verksamhetsutövarna att minska sin miljöbelastning i tillräcklig omfattning i de 
fall, där tillståndet medför större miljöpåverkan än gällande lagar och åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogram som är bindande gentemot enskilda kommer därför att fungera som 
ett enklare och säkrare sätt att i tillräcklig omfattning begränsa verksamheters 
miljöpåverkan än att ompröva varje tillstånd (G. Michanek, 2006). 
 
Ett teoretiskt exempel: 
Industri NN i Y-stad är tillståndspliktig och söker tillstånd för att starta verksamheten 
år 1960. Enligt tillståndet får verksamhetens luftburna emissioner inte överstiga 30 kg 
svavel per år. Under nittiotalet skärps miljölagstiftningen gällande svavelemissioner 
och de industrier i Y-stad som då söker tillstånd till liknande verksamhet som industri 
NN får inte släppa ut mer än 20 kg luftburet svavel per år. Industri NN har dock kvar 
sitt tillstånd. Appliceras det resonemang som drivs i ”Åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsnormer” på fallet ovan, så har industri NN:s tillstånd i praktiken spelat 
ut sin roll som begränsande faktor för svavelemissioner, eftersom emissionerna enligt 
lag inte får överstiga 20 kg om året. Tillståndet är med andra ord oförändrat även om 
dess begränsning för svavelemissioner i praktiken har ersatts av annat.  
 
I utredningen ”Klart som vatten” hänvisar utredaren till kommuners och myndigheters 
befintliga verktyg, såsom omprövning och tillståndsgivning, för att genomföra 
åtgärdsprogrammen. Med ett sådant förslag så kommer inte åtgärdsprogrammet att 
bryta igenom redan givna tillstånd, mer än möjligen på ett sådant sätt att 
tillsynsmyndigheten förväntas ompröva tillståndet eller helt dra in det (Ollén, 2002). 
Miljöbalkskommitténs förslag ligger mycket nära Olléns, och kommer inte heller det 
att bryta rättskraften i redan givna tillstånd (Miljöbalkskommittén, 2005).  
 

3.8.5 Vem beslutar? 
Vem som ska fastställa åtgärdsprogrammen beror till stor del till vilket innehåll de får. 
I utredningen ”Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer” förespråkas att programmen 
ska beslutas av regeringen därför att de är så komplexa och kommer att beröra så 
många verksamhetsutövare, kommuner och myndigheter att Vattenmyndigheten inte 
är rätt part att ta ansvaret för ett sådant åtgärdsprogram (Gipperth, 2005). 
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Miljöbalkskommittén och Ollén föreslår det omvända, nämligen att 
åtgärdsprogrammen ska fungera som planeringsdokument och endast vara bindande 
för myndigheter och kommuner. Ett sådant generellt program anger hur myndigheter 
och kommuner ska arbeta, samt inom vilka områden de bör koncentrera sina 
ansträngningar, och därför bör vattenmyndighen besluta om programmet. Dock anser 
båda att Vattenmyndigheten måste kunna lyfta delar av-, eller hela åtgärdsprogrammet 
till regeringen för beslut då det tydligt rör politiska frågor eller där det kan få 
påverkan på samhällsutvecklingen i ett område (Miljöbalkskommittén, 2005. Ollén, 
2002).  
 
I dagsläget gäller förordningen 2002:864 med länsstyrelseinstruktion vilken ger 
Vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram och besluta om åtgärdsprogram. 
Vattendelegationen, som ska fungera på ett liknande sätt som en styrelse för 
myndigheten, får ge myndighetens kansli och beredningssekretariat i uppdrag att ta 
fram förslag i frågan, men måste själva fatta beslut om utformning och innehåll.  
 

3.8.6 Diskussion 
Att tre SOU (Klart som vatten, Miljöbalkskommitténs slutbetänkande och 
Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer) har kommit fram till så olika resultat visar 
på den stora osäkerhet som präglar direktivet och genomförandet av detta i svensk 
vattenförvaltning. Ramvattendirektivet ritar endast upp ett par riktlinjer för hur arbetet 
ska genomföras och vilka mål som ska nås. Miljöbalkskommitténs slutbetänkande och 
”Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer” är på sätt och vis varandras ytterligheter 
där Miljöbalkskommittén föreslår en utveckling av det befintliga arbetet medan 
Gipperth skapar ett nytt verktyg som kommuner och myndigheter kan använda sig av. 
Vilken väg som regeringen slutligen kommer att välja är oklart och det hänger delvis 
samman med hur starkt länsstyrelserna och naturvårdsverket kommer att verka för 
något av de båda förslagen, samt med utgången av riksdagsvalet i år. Den förra 
regeringen lade inte fram någon proposition om åtgärdsprogrammens ställning före 
propositionsstoppet den 30 april 2006 och därmed blir hela genomförandeprocessen 
av direktivet kraftigt försenad. Därmed minskas även möjligheterna att 
åtgärdsprogrammen, vilka ska vara antagna senast 22 december 2009 och helt 
genomförda senast 22 december 2012, verkligen kommer att antas och genomföras 
planenligt. Sveriges möjligheter att nå miljömålen GES respektive GEP senast den 22 
december 2015 minskas därmed i motsvarande omfattning.  
 
Vilken ambitionsnivå den nya regeringen kommer att anta i vattenrelaterade 
miljöfrågor är ännu inte klar. I regeringsförklaringen lyfts endast klimatfrågorna, 
förnybar energiproduktion, tillståndet i Östersjön och Västerhavet fram (Regeringen, 
2006). Regeringens ambitionsnivån bedöms få en betydande påverkan för 
åtgärdsprogrammens rättsliga ställning och möjligheterna att arbeta i enlighet med 
ramvattendirektivets tidplan. Det kan därför inte uteslutas att Miljöbalkens nuvarande 
lydelse, vilken förespråkar mer allmänna åtgärdsprogram inte kommer att ändras. 
 
Tillståndspliktiga verksamheter löper alltid risken att få sitt tillstånd indraget, men 
åtgärdsprogram utformade på det sätt som föreslås av Gipperth kommer även att 
kunna innebära begränsningar även för icke-tillståndspliktiga verksamheter. Därmed 
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kan under en övergångsperiod osäkerheten hos samtliga aktörer att öka markant innan 
vattenmyndigheterna, kommuner och myndigheter tydligt har enats om hur stor 
påverkan på miljön och hur stora krav som kan ställas på enskilda verksamheter. En 
sådan osäkerhet kommer troligen inte att motivera till nya investeringar eller 
expansion av verksamheten och kan på så sätt ha en avkylande effekt på ekonomin.  
 
 

3.9 Övervakning 
En grundbult i ramdirektivet för vatten är kopplingen till Demings hjul (se kap 3.8, 
Åtgärdsprogram). För att förbättra kvaliteten på vattenmiljön ska man arbeta mot mål 
som ska nås genom åtgärder. Dessa ska planeras utifrån kända förhållanden och 
mätningar i vattenmiljön och ska efter genomförandet följas upp för att fastställa att 
åtgärden verkligen ledde fram till det resultat den var ämnad för. Uppföljningen utgör 
sedan underlag till nästa omgång åtgärder.  
 
Övervakningen av vattenmiljön och dess status delas därför upp i några olika element, 
nämligen en kontrollerande-, operativ- och undersökande övervakning som alla syftar 
till att säkerställa tillgången på tillförlitliga data som ska användas som besluts-
underlag till framtida åtgärder. För att säkerställa en god och representativ bild av 
tillståndet undvika sporadiska mätningar som inte ger en autentisk bild av tillståndet 
ska övervakningen ske löpande enligt på förhand fastlagda program. 
 

3.9.1 Kontrollerande övervakning  
För att bedöma om och hur vattenförekomsternas kvalitet förändras långsiktigt så 
behövs en kontrollerande övervakning. Den ska kartlägga förändringar i 
vattenkvaliteten till följd av såväl naturliga som antropogena processer, samt ge en 
helhetsbild över alla vatten i Sverige. Den ska även ge underlag för att utforma 
effektiva övervakningsprogram (WFD Bilaga V kap. 1.3.1) Det här 
övervakningsprogrammet motsvarar med andra ord väldigt väl den nationella 
miljöövervakning som Naturvårdsverket bedrivit under en lång rad av år för att 
kontrollera miljöns status i hela Sverige.  
 

3.9.2 Operativ övervakning 
Den operativa övervakningen är mer specifik än den kontrollerande och ska användas 
för att fastställa statusen hos en vattenförekomst som ligger i riskzonen för att inte nå 
miljömålen och för att se om statusen förändras med tiden till det bättre eller till det 
sämre. Det kommer därför inte att bli aktuellt med en operativ övervakning förrän 
man konstaterat att det finns risk att vattenförekomsten inte når god ekologisk 
status/potential. (WFD Bilaga V kap. 1.3.2) 
 
En mycket stor del av de svenska vattenförekomsterna bedöms ligga i gränslandet 
mellan god och måttlig ekologisk status. Det är därför troligt att Vattenmyndigheterna 
kommer att anta en pragmatisk inställning och inledningsvis klassa vattenförekomster 
som måttliga då det är svårt att fastställa dess klass samt vänta in den första 6-
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årsperiodens mätvärden för att i period 2 ha ett fullvärdigt beslutsunderlag. En trolig 
konsekvens av det agerandet blir att man löser de uppenbara problemen först och löser 
mer svårbedömda problem allt eftersom man får bättre beslutsunderlag. 
 

3.9.3 Undersökande övervakning  
Den undersökande övervakningen ska användas när orsaken till att en miljökvalitets-
norm överskrids inte är kända. Den är även tänkt att användas vid olyckor för att 
fastställa vad som har hänt och hur stor hur stor skada som åsamkats vattnet. I det fall 
den operativa övervakningen ännu inte kommit igång kan undersökande övervakning 
användas för att bedöma statusen hos en vattenförekomst om den riskerar att inte klara 
miljökvalitetsnormen. (WFD Bilaga V kap. 1.3.3) 
 
 

3.10 Förvaltningsplan 
För att sammanställa alla aktiviteter och ge en helhetsbild av avrinningsdistriktet (i 
vissa fall kanske även över mindre avrinningsområden) så ska en förvaltningsplan 
upprättas och innehålla följande: (WFD Art. 13, WFD bilaga VII) 
 

• En allmän beskrivning av distriktets karaktäristika 
• En sammanfattning av betydande mänsklig påverkan på vattnets status 
• Identifiering och kartläggning av skyddade områden 
• En karta över nätverket för övervakning samt de redovisade resultaten 
• En förteckning över de miljömål som fastställts för vattnen.  
• En sammanfattning av den ekonomiska analysen 
• En sammanfattning av det aktuella åtgärdsprogrammet 
• En sammanfattning över genomförda informationskontakter med allmänheten 

och samråd med berörda parter. 
• En förteckning över behöriga myndigheter 

 
Förvaltningsplanen blir därmed det dokument som används för att sammanfatta det 
arbete som genomförts i distriktet, planerade åtgärder och en beskrivning av nuläget. 
De föreslås även bli det huvudsakliga rapporteringsdokumentet för det löpande arbetet 
i distriktet till EU. I dokumentet poängterar arbetsgruppen att förvaltningsplanen bara 
är slutprodukten av hela planeringsarbetet och att det inte kan genomföras i enskildhet 
utan måste ske i samarbetet med allmänheten (CIS WG 2.9 - Planning Process, 2003). 
Förvaltningsplanen förnyas vart sjätte år inför varje ny förvaltningsperiod.  
 
Den som ska författa och besluta om förvaltningsplanerna är Vattendelegationerna, 
vilka till länsstyrelsen eller Vattenmyndigheten får delegera uppdraget att utarbeta 
förslag till förvaltningsplaner (Förordning 2002:864 37 §).  
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3.11 Samråd 
Samråd ska ske i enlighet med artikel 14 i direktivet. Nyckelavsnittet i artikeln är att 
”medlemsstaterna skall uppmuntra till aktiv medverkan från samtliga berörda parter 
när det gäller att utarbeta, se över och uppdatera förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikten.” Det fastlägger följande: 1) Aktiv medverkan från samtliga 
berörda parter ska uppmuntras, och 2) det ska ske i anslutning till upprättandet av 
förvaltningsplanerna.  
 
I Sverige har ovanstående direktivtext förblivit nästan oförändrad efter att ha 
implementerats i förordning 2004:660 där den lyder: ”Innan vattenmyndigheten fattar 
beslut om kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram eller i övrigt 
handlägger frågor enligt denna förordning av större betydelse skall myndigheten 
samråda med de myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och 
enskilda som berörs av beslutet.” (Förordning 2004:660, 2 kap, 4 §, 2 st). De svenska 
Vattenmyndigheterna måste alltså inte bara ha samråd med samtliga berörda parter i 
god tid innan de beslutar om något av större betydelse, utan eftersom all nationell 
lagstiftning måste tydas i ljuset av sina förarbeten eller lagar med högre dignitet 
(däribland EU-direktiv) så gäller kravet på att aktivt uppmuntra alla berörda till 
samråd med myndigheten även om det inte står uttryckligen i den svenska 
författningssamlingen.  
 
Ytterligare ett dokument som styr arbetet i Sverige är Naturvårdsverkets handbok 
”Samverkan om vattenförvaltning – information, kommunikation och samråd” som 
innehåller tips för handläggarna i Vattenmyndigheterna i samrådsfrågor inom 
ramvattendirektivet. I handboken förs en diskussion kring lagrummet i förordningen 
om förvaltningen av vattenkvaliteten och hur den ska tillämpas. Naturvårdsverket 
nämner dock inte vilken ställning de olika aktörerna och de berörda ska få i samråden. 
Huruvida parterna kommer att få delge synpunkter och påverka beslutsfattandet är 
därför ännu oklart.  
 
Vattenmyndigheterna har påbörjat pilotprojekt i sina respektive avrinningsdistrikt där 
vattenråd, distriktskommittéer samt lokala grupperingar skapas. Dessa uppvisar inte 
någon homogenitet utan samverkansgrupperna har olika sammansättning och 
utformning från ort till ort. Där sådana har funnits tillgängliga har man ofta valt att 
basera samverkansgrupperna på befintliga vattenvårdsförbund och organ för 
samordnad recipientkontroll.  
  
En tidplan för samrådsarbetet presenterades av Ollén, 2002. Tidplanen finns återgiven 
ovan i kapitel 3.2 – Tidplan. 

3.11.1 Västerhavets distrikt 
I Västerhavets distrikt har man börjat tre olika pilotprojekt till samråd, dels i Viskans 
avrinningsområde, dels i Ätran (Ärans bästa) och slutligen i Öesudsälven. Av dessa 
har arbetet i Viskan kommit längst och där har man valt att bjuda in bransch-
organisationer, kommuner, vattenvårdsförbund och ett par företrädare från 
näringslivet. I Ätran har Vattenmyndigheten valt att starta ett samråd med i en bred 
samling föreningar och lokala företrädare (t o m hembygdsföreningen var inbjuden!). 
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Den närmsta tiden kommer att gå till att hitta samverkansformer som i mycket baseras 
på vattenvårdsförbunden och kommunerna, men där man känner sig fram till en 
fungerande lösning. Övriga distrikt har visserligen börjat fundera på samrådsfrågan, 
men har inte alls kommit lika långt.  
 
I Viskans avrinningsområde finns det på Vattenmyndigheten ett önskemål om att 
förnya och aktualisera de gamla vattendomarna. Många av vattenkraftbranschens 
aktörer är små. De har visserligen anpassat sin produktion och reglering efter dagens 
outtalade krav, men tillsynsmyndigheterna hade hellre sett att tillstånden givit precis 
så rymliga ramar som kan utläsas ur gällande lagstiftning. I övrigt så arbetar 
länsstyrelserna med kartläggning och kategorisering av distriktet för att i nästa steg 
börja diskutera miljömål, samt ekonomiska – och kostnadseffektivitetsanalyser.  
 

3.11.2 Diskussion 
Trots allt som skrivits i ämnet så finns det idag inga konkreta förslag på hur 
samverkan ska ske framöver och i hur stor grad aktörerna kommer att få påverka den 
slutliga utformningen av åtgärdsprogram och förvaltningsplan. Därför finns det idag 
nästan lika många idéer på hur samråden ska genomföras som det finns aktörer 
(Vattenmyndigheterna och Naturvårdsverket inberäknade). Som ett exempel på detta 
har branschorganisationen Svenskt Vatten publicerat två skrivelser under hösten 2005 
där de presenterar ett förslag som skulle stärka kommunernas roll i samverkansarbetet 
(Svenskt Vatten, 2005 och Svenskt Vatten, 2005a).  
 
Vattenmyndigheterna tycks i skrivande stund pröva sig fram till den modell som 
passar bäst utifrån de lokala förutsättningarna, men det är ännu oklart om de olika 
parterna i samverkansgrupperna kommer att få något substantiellt inflytande att 
påverka de beslut som Vattenmyndigheterna fattar. Detta är dock en mycket viktig 
fråga som behöver besvaras för att klarlägga om myndigheten verkligen har 
uppmuntrat till samråd med berörda parter i den utsträckning som föreskrivs i 
direktivet. CIS arbetsgrupp 2.9 – Planning Process beskriver det mycket väl då de 
uppmärksammar läsaren på att förvaltningsplanen är slutresultatet av hela 
planeringsfasen och att denna inte kan genomföras i enskildhet, utan måste författas i 
samarbete med berörda och allmänheten (CIS WG 2.9 – Planning Process, 2003).  
 
I boken ”Hållbar vattenförvaltning” noterar författarna att brukarna av en vattenresurs 
och aktörerna förväntas börja samarbeta på frivillig basis (Lundqvist et al., 2004). Det 
är då nödvändigt att aktörerna, som ofta har vitt skiljda behov, önskemål och 
ambitionsnivå, faktiskt vill nå en gemensam lösning tillsammans. Saknas den viljan så 
kommer förhandlingarna troligtvis att stranda. Viljan att samarbeta och att nå en 
gemensam lösning nämner inte författarna uttryckligen, men de pekar på vikten av att 
Vattenmyndigheten skapar tillräckliga incitament för att samrådet ska fungera. Som 
exempel på incitament nämns undantag ifrån bindande krav i åtgärdsprogrammet och 
att samverkansalternativet måste vara mer attraktivt för aktörerna/brukarna än 
alternativet att inte samarbeta för att lösa gemensamma miljöproblem. 
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3.11.2.1 Kostnadseffektivitetsanalys 
En personlig reflektion är att arbetet med kostnadseffektivitetsanalysen kommer att 
drivas enligt paretoprincipen där de områden med sämst kvalitet och där åtgärder får 
stort genomslag för distriktet kommer att prioriteras, och övriga vattenförekomster får 
vänta på grund av resursbrist. Stämmer det kommer fokus inte att ligga på 
vattenförekomstnivå utan på delavrinningsområden och avrinningsdistriktet som 
helhet. En lika kostnadseffektiv som pragmatisk arbetsordning.  
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4. Konsekvenserna för vattenkraftbranschen  
Vattenkraftbranschen är lokaliserad i större vattendrag och verksamheten är tyvärr 
inte alltid förenlig med ramvattendirektivets miljömål. Vid dess genomförande 
kommer därför vattenkraftindustrin att påverkas i mer eller mindre stor omfattning. I 
ett dokument, av Länsstyrelsen i Västerbottens län och Umeå universitet gemensamt, 
föreslås några olika restaureringsåtgärder för reglerade vattendrag. Däribland kan 
nämnas; att undvika flödestoppar, återinföra vårfloden, öka alternativt höja 
minimitappningen, terrassera biflödens utlopp i huvudfåran (grunddammar), återföra 
block och sten till huvudfåran, skapa vandringsvägar för fisk samt helt avlägsna 
dammar. Av dessa åtgärder bedöms ungefär hälften påverka vattenkraften negativt 
(Johansson, 2003).  
 
De önskemål Johansson ger uttryck för, med bättre möjligheter för fisk att vandra, 
kontinuitet i vattendragen och minskad erosion på stränderna återkommer även i andra 
utredningar (bl.a. Engström och Ternström, 1997, Naturvårdsverket, 2005a). 
Naturvårdsveket lyfter även fram ett önskemål om att bevara arkeologiskt värdefulla 
miljöer, såsom gamla kvarnar, även om dessa har en negativ påverkan på vattenmiljön 
(Naturvårdsverket, 2005a).  
 
I denna rapport har följande tänkbara scenarier särskilt valts ut, då de under 
kartläggningen av ramvattendirektivet framstod som troliga framtida åtgärdsområden. 
Scenarierna kommer därför att behandlas mer ingående i kapitlet som följer.  
 

• Krav på en ökad minimitappning 
• Krav på minskad regleringsamplitud 
• Krav på kontinuitet i vattendraget 
• Svårighet att få tillstånd till ny vattenverksamhet. 

 
 

4.1 Ökad minimitappning 
Omedelbart nedströms en kraftverksdamm återfinns en sträcka i den gamla älvfåran 
som är mer eller mindre utan vatten och därför kallas torrfåra. Kraftverksägaren kan 
vara skyldig att spilla vatten i torrfåran för att upprätthålla någon vattenspegel och 
försköna området. Detta kallas minimitappning eller kort och gott mintappning. 
Vatten till mintappningen tas nästan uteslutande ifrån produktionen och en ökning av 
mintappningen skulle därför inverka menligt på kraftverkets produktion.  
 
För att beräkna värdet av en ökad minimitappning så finns det några tänkbara 
scenarier av olika karaktär. Följande tre typfall kommer att undersökas. 
 

• En ökad mintappning över hela året 
• En ökad mintappning under sommaren, men inte på vintern. 
• En simulerad vårflod 
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4.1.1 Bakgrund 
Principen bakom att utvinna energi ur vattenkraft bygger på att man i ett parti av älven 
med stor höjdskillnad bygger en damm och lagrar vatten. Lägesenergin i det lagrade 
vattnet omvandlas i kraftstationen till el, vilket närmare beskrivs i figur 1. Vattnet leds 
sedan tillbaka till sin ursprungliga fåra, men mellan kraftverksdammen och den punkt 
där vattnet från turbinerna leds tillbaka till älvfåran uppstår vanligtvis ett område utan 
vattnen, en s.k. torrfåra.  
 
I de befintliga tillståndsdomarna finns ett avsnitt med vattenhushållningsbestämmelser 
som ska säkerställa att de olika kraftverken i älven inte påverkar varandra menligt 
samt att de estetiska och miljömässiga krav som fanns vid tiden för domen 
tillgodoses. De syftar även till att minimera skador och erosion som kan uppkomma 
längs stränderna. Vattenhushållningsbestämmelserna innehåller ofta krav på 
mintappning som föreskriver en viss vattenmängd eller ett visst flöde genom en 
sträcka under vissa tider på året eller på dygnet. Andra exempel på vatten-
hushållningsbestämmelser kan vara att vattenståndet vid en viss punkt inte får 
överstiga en viss nivå. Mintappningen är som regel betydligt större sommartid än 
vintertid och i de fall då det finns en mintappning som skiljer sig dag- och nattetid så 
är den högre under dagen än på natten.  
 

4.1.2 Avgränsningar 
Det är viktigt att de kraftverk som undersöks i studien är representativa för hela den 
svenska vattenkraftindustrin. Det svenska vattenkraftsbeståndet är dock långt ifrån 
homogent utan uppvisar en stor variation med allt ifrån små kraftverk som inte kan 
lagra vatten över året alls och har en mycket blygsam produktion, till stora kraftverk 
som kan lagra vatten i över ett eller flera år och utan produktionsförluster kan låta allt 
tillrinnande vatten gå till turbinerna.  
 

4.1.2.1 Val av älv 
Ett närliggande försök att hitta en minsta gemensamma nämnare bland de storskaliga 
kraftverken är vid fastighetstaxering av elproduktionsenheter. Där används ett sk 
normkraftverk med sådana egenskaper att det stämmer överens med så många 
kraftverk som möjligt. Egenskaperna hos normkraftverket beskrivs i 
fastighetstaxeringslagen på följande sätt: ”… Med ett normkraftverk avses ett 
kraftverk som har tagits i drift under år 1955, som har en normalårsproduktion på 
500 miljoner kilowattimmar, som har en genomsnittlig utnyttjandetid på 5 000 timmar 
per år och som saknar möjlighet till flerårsreglering samt levererar sin elproduktion 
till stamnätet i inmatningspunkt Forsse-Hjälta. Värdena i en riktvärdeangivelse får 
endast bestämmas till belopp i en fastställd värdeserie. Lag (1999:630).” (Lag 
1979:1152, 15 kap. 3 §, med ändring genom lag 1999:630).  
 
Normkraftverket har sin inmatningspunkt i Forsse-Hjälta vilket ligger i den nedre 
delen av Ångermanälven och älven lämpar sig för undersökningen av flera skäl. De 
flesta kraftverken i älven har en liknande produktion som normkraftverket (se Bilaga 
1), och då älven nyttjas av flera aktörer så undviks risken att peka ut en enskild aktör 
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och dennes sätt att driva sina kraftverk, vilket hade varit fallet i bland annat Lule älv. 
En ostridig fördel är dessutom att det i Ångermanälven faktiskt finns torrsträckor i 
vilka det vore möjligt att öka den befintliga vattenföringen.  
 

4.1.2.2 Tidpunkt för undersökningen 
Att välja en historisk produktion i stället för en teoretisk ger en betydligt säkrare 
bedömning än att först anta en teoretisk produktion, som kanske aldrig kommer att 
inträffa därför att marknadsläget inte är det rätta. Med en historisk produktion så har 
kraftverksägaren redan valt hur denne ska driva sitt kraftverk utifrån de då rådande 
ekonomiska förutsättningarna och det återspeglar något som faktisk redan har hänt. 
 
För att undvika att effekter från avregleringen av elmarknaden, vilket skedde 1996, 
ska påverka undersökningen har här tidsperioden 2001-2005 valts. Efter beräkning av 
produktionsförlusten för varje år, har åren summerats och ett medelvärde av dessa 
dragits.  
 

4.1.3 De olika typfallen 
För att bedöma värdet av en tänkt mintappning har nedanstående typfall undersökts. 
Det första är ett försök att visa på en mindre ökning av befintliga förhållanden. Att 
ökningen valdes till 5 % beror dels på att det är en mindre ökning, och dels för att en 
tillståndshavare vars tillstånd omprövas under vissa omständigheter är skyldig att tåla 
en inskränkning av tillståndet motsvarande 5 % (MB, 31 kap, 22 §). Nivån i typfall 2 
valdes för att illustrera en mer betydande ökning än i det första typfallet, samt för att 
se om sommarvattenföringen hade betydelse för kraftproduktionen. Det tredje 
typfallet valdes då det inte kan uteslutas att vårfloden har en betydande påverkan på 
ekologin i rinnande vattendrag. Att avsätta hela vårfloden bedömdes som en mer 
trovärdig analys än att endast ta en liten del av denna.  
 
• Typfall 1: Mintappningen ökas med 5 % jämnt över hela året.  
• Typfall 2: Sommartid ökas mintappningen med 20 %. Sommartid har bedömts 

ligga mellan den 15 juni och den 15 oktober. Övrig tid av året är mintappningen 
oförändrad  

• Typfall 3: Hela vårfloden avsätts som mintappning och ingen del av flödet leds 
genom turbinerna för kraftproduktion. När vårfloden inträffat på året har 
bedömts individuellt för varje kraftverk utifrån flödesvariationen. För flertalet 
kraftverk har detta infunnits mellan mitten av april till mitten av juni.  

 
Det finns mintappningsbestämmelser med differentierade flöden över olika tider på 
dygnet, men några belägg för att en sådan tappning skulle ha några betydande positiva 
ekologiska effekter för vattenförekomsten har inte kunnat identifieras. Vinsten är 
snarare rent estetisk. Ramvattendirektivet föreskriver visserligen att inte bara 
finansiella kostnader ska beaktas vid den ekonomiska analysen och kostnads-
effektivitetsanalysen utan även miljö- och resurskostnader bland vilka estetiska 
värden mycket väl kan beaktas. Direktivets huvudmål är dock att återställa alla vatten 
till en god ekologisk status, inte att försköna landskapsbilden, och därför kommer inte 
en differentierad mintappning över dygnet att beaktas i denna rapport.  
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Värdet av mintappningen beräknas som kostnaden för kraftverksägaren, men beror i 
hög grad av den tillgängliga mängden vatten. Vid de tillfällen då tillrinningen är större 
än utbyggnadsvattenföringen hade kraftverket ändå behövt spilla vatten och då 
uppstår ingen kostnad för mintappningen. För all övrig tid måste vatten till 
mintappning tas från produktionsflödet vilket medför en kostnad för kraftverket. 
Målet med beräkningen är inte att se några exakta siffror, utan kanske snarare att visa 
på vilka storheter det kommer att handla om.  
 

4.1.4 Modellen  
Att spilla vatten vid ett kraftverk innebär att minska den mängd vatten som kan 
användas till produktion, vilket är kostsamt. Därför spiller man teoretiskt sett endast 
då medelvattenföringen (QM) är större än utbyggnadsvattenföringen (QU). Eftersom 
QM är det enda tillkommande vattnet fördelas det på spill, mintappning (Qm) och 
produktion. I verkligheten når man sällan en tillgänglighet på 100 % i kraftverket, 
utan på grund av underhållsarbeten vid dammen eller kraftstationen, tvingas 
kraftverksägaren spilla vilket minskar kraftverkets tillgänglighet.  
 
Ovanför varje kraftverk finns ett magasin, antingen större eller mindre. De stora 
flerårsmagasinen som lagrar vatten över hela året eller över flera år återfinns högst 
upp i älvens tillrinningsområden och längre ner längs älven finns mindre magasin som 
används för korttidsreglering. Magasinen fungerar som en buffert och lagrar vatten 
från den tidpunkt då flödet är stort till en tidpunkt då det är mer lönsamt att sälja el, 
men i de mindre korttidsmagasinen är det inte möjligt att fullständigt reglera flödet i 
älven utan i samband med höga flöden tvingas kraftverken till spill. Detta sker främst 
vid vårfloden och om det regnar under hösten då magasinen är fulla. Hur det kan se ut 
illustreras i figur 14 där man spiller när vårfloden är som störst.  
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Figur 14. Utbyggnadsvattenföring och flöde vid Lasele kraftverk. Medelvärde från åren 2001-2005. 
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I de stora flerårsmagasinen finns det tider då man väljer att använda det vatten som 
lagrats och tider så man fyller på magasinen för att kunna använda under exempelvis 
vintern då tillrinningen är liten, men efterfrågan på el är stor. Under påfyllnadsfasen 
kommer mycket lite vatten spillas, även om tillrinningen är större än utbyggnads-
vattenföringen. Detta är dock inget som står i motsatsförhållande till den tidigare 
presenterade teorin att spill sker då utbyggnadsvattenföringen understiger 
tillrinningen/medelvattenföringen, utan är en del i regleringsmagasinets olika arbets-
faser. Kraftverksdammar har sällan annat än korttidsreglering och marginalerna att 
lagra överskjutande vattenmängder är där alltför små för att det under någon längre tid 
ska vara möjligt att undvika spill.  
 
Kraftverken som undersöks i den här studien ligger samtliga i de mellersta eller nedre 
delarna av Ångermanälven och har endast korttidsreglering. Därför är resonemanget 
att kraftverket måste spilla då flödet i älven överstiger utbyggnadsvattenföringen 
korrekt, även om det kan ske en viss fördröjning under ett par timmar.  
 
Kraftverket kan endast ta hand om det tillrinnande vattenflödet (QM) om detta 
understiger det dimensionerade flödet (QU). All överskjutande tillrinning måste spillas 
oavsett mintappningskrav. Därför beräknas produktionsförlusten uttryckt i m3, till noll 
för varje tillfälle då QM > QU. För alla övriga tillfällen beräknas en flödesdifferens 
(Q∆) mellan den maximala produktionen och den möjliga produktionen.   
 
Beräkningen följer i fyra steg: 
 
1. För varje typfall ställs en kolumn upp (se tabell 2) med en ”opåverkad medel-

vattenföring” som är justerad så att den befintliga mintappningen inte påverkar 
beräkningarna. Dessutom innehåller tabellen mintappningen för respektive typfall 
och utbyggnadsvattenföringen. För varje timme beräknas en flödesdifferens (Q∆) 
mellan det högsta möjliga produktionsflödet och det reella produktionsflödet. 
Flödesdifferensen består av värdet 0 då QM > QU, och respektive typfalls 
mintappning då QM < QU. Flödesdifferensen Q∆ utgör med andra ord produktions-
förlusten uttryckt i m3 för varje timme. Summeras dessa värden över hela året 
erhålls den årliga produktionsförlusten uttryckt i m3.  

 
Tabell 2. Flöde till mintappning som tas ifrån produktionsflöde 

Datum h Medelvattenföring
utan mintappning. 

[m3/s] 

Mintappning 
typfall  
[m3/s] 

Utbyggnads- 
vattenföring  

[m3/s] 

Q∆  
 

[m3/s] 
7 aug 8 314 0,21 330 0,21 
7 aug 9 319 0,21 330 0,21 
7 aug 10 335 0,21 330 0 

… … … … … … 
 
2. Därefter undersöks hur stor produktion flödesdifferensen (Q∆) skulle kunna ge 

upphov till. Här antas en linjär produktionsfunktion där 1 m3 vatten vid varje 
tillfälle ger upphov till samma antal MW oavsett om magasinet är fullt eller inte.  
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Flödesdifferensens värde uttryckt i MW beräknas med hjälp av den faktiska 
produktionen timme för timme, se ekvation (2) och (3)  
 

∆∆ =⋅ EffQ
Q
Eff

prod

prod      (2) 

 

∆
=

∆ =⋅∑ EhEff
n

h
h

1
,      (3) 

 
där ’n’ är ett positivt heltal, energin E∆ är angiven i MWh och effekten Eff∆ är 
angiven i MW. Ovanstående ekvationer återspeglas i tabellform i tabell 3. Kvoten 
mellan Effprod och Qprod används frekvent av kraftbolagen för att på ett enkelt sätt 
kunna uppskatta hur mycket energi medelvattenföringen ger upphov till i ett 
specifikt kraftverk. Kraftbolagen kallar kvoten för ”produktionsekvivalent”.  
 
I tabellen är inte effekten Effprod medtagen, men energimängden E∆ beräknas för 
varje timme enligt ekvation 3 genom att multiplicera Effprod med antalet timmar 
effekten levererats, vilket i det här fallet är en enda timme. Då multiplikationen 
endast omvandlar enheten från MW till MWh, men inte har någon inverkan på 
dess värde presenteras inte effekten i tabell 3.  
 
Tabell 3. Beräkning av energiförlust till följd av ökad mintappning 
Datum h Effprod[MW] Qprod [m3/s] Effprod /  Qprod Q∆ [m3/s] E∆ [MWh] 
7 aug 8 131 284 0,46 0,19 0,09 

… … … …  … … 
 

3. Slutligen måste produktionen jämföras med vad en MWh faktiskt var värd just då 
den skapades och det sker enkelt genom att multiplicera energin med spotpriset 
från Nordpool enligt ekvation (4).  
 

VärdeMWhkrE =⋅∆       (4) 
 
Resultatet presenteras sedan enligt tabell 4. 
 
Tabell 4. Beräkning av värdet av en ökad mintappning 
Datum h E∆ [MWh] Spotpris [kr/MWh] Värde [kr] 

7 aug 8 0,09 190,23 17,12 
… … … … … 

 
4. Det sista steget innebär en summering för kostnaderna för en ökad mintappning 

för varje typfall. Resultatet presenteras i tabell 5. 
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4.1.5 Kraftverkens utformning 
De kraftverk som undersökts i denna studie är Kilforsen, Lasele, Nämforsen, Forsmo, 
Ramsele, Hjälta och Sollefteåforsen. Kraftverken återfinns i Ångermanälvens nedre 
delar och deras inbördes geografiska placering illustreras i Bilaga 1. Nedan följer en 
kort sammanfattning av deras tekniska förutsättningar, samt mintappnings-
bestämmelser för varje kraftverk.   
 
Kilforsen: 
Antal aggregat: 3 st
Utbyggnadsvattenföring: 350 m3/s
Medelvattenföring (årsmedelvärde): 131 m3/s
Installerad effekt: 270 MW

15/6- 15/10 0,5 m3/sNuvarande mintappning 
(Qmin i älvfåran) Övrig tid 0,1 m3/s
 
Lasele: 
Antal aggregat: 2 st
Utbyggnadsvattenföring: 330 m3/s
Medelvattenföring (årsmedelvärde): 189 m3/s
Installerad effekt: 150 MW

15/6-15/10: 0,2 m3/sNuvarande mintappning 
(Qmin i älvfåran) övrig tid 0,1 m3/s
 
Nämforsen: 
Antal aggregat: 3 st 
Utbyggnadsvattenföring: 600 m3/s 
Medelvattenföring (årsmedelvärde): 320 m3/s 
Installerad effekt: 104 MW 

15/6-3/7 kl 8-22 >125 m3/s 
1-15/8 kl. 8-21 >125 m3/s 

Nuvarande mintappning 
(Qmin i älvfåran) 

Midsommarhelgen 
Fre kl 8 till  
Lör kl 24 

>125 m3/s,  
dock ej mer än  

250 m3/s 
 
Forsmo:* 
Antal aggregat: 4 st 
Utbyggnadsvattenföring: 600 m3/s 
Medelvattenföring (årsmedelvärde): 320 m3/s 
Installerad effekt: 155 MW 
Nuvarande mintappning 
(Qmin i älvfåran) 

Kraftverket saknar mintappning 

*Observera att detta är vattenhushållningsbestämmelser för Nämforsen som applicerats på Forsmo 
kraftverk för att identifiera vilka faktorer som påverkar produktionsförlusternas storlek till följd av en 
ökad mintappning. Forsmo har idag ingen mintappning.  
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Ramsele: 
Antal aggregat: 3 st 
Utbyggnadsvattenföring: 240 m3/s 
Medelvattenföring (årsmedelvärde): 155 m3/s 
Installerad effekt: 155 MW 

15/5 – 15/9 > 0,2 m3/s Nuvarande mintappning 
(Qmin i älvfåran) Övrig tid: >0,05 m3/s 
 
Hjälta: 
Antal aggregat: 3 st 
Utbyggnadsvattenföring: 270 m3/s 
Medelvattenföring (årsmedelvärde): 170 m3/s 
Installerad effekt: 165 MW 

Augusti – September
 

0,2 m3/s Nuvarande mintappning 
(Qmin i älvfåran) 

Övrig tid:  0,1 m3/s 
 
Sollefteåforsen: 
Antal aggregat: 3 st 
Utbyggnadsvattenföring: 790 m3/s 
Medelvattenföring (årsmedelvärde): 490 m3/s 
Installerad effekt: 60 MW 

15/5 – 31/5, hela dygnet 95 m3/s 
1/6 – 31/8, kl 08 – 20 150 m3/s 
1/6 – 31/8, kl 20 – 08 95 m3/s 
20.6 – 10.8,  
må kl. 12 – lö kl. 12 

Max variation  
150 m3/s  

 
1/9 – 15/9, hela dygnet 95 m3/s,  

 

Nuvarande mintappning 
(Qmin genom kraftverket) 

16/9 – 14/5, hela dygnet 75 m3/s,  
 

 

4.1.6 Resultat 
För de första två typfallen utmärker sig Forsmo, Nämforsen och Sollefteåforsen med 
kraftigt ökade kostnader, medan övriga kraftverk får mer moderata kostnadsökningar. 
Vid det tredje typfallet är förhållandet det omvända. Resultatet av beräkningarna 
presenteras i tabell 5.  
 
Tabellen visar för varje kraftverk hur de olika typfallen påverkar kraftverkets 
möjligheter till elproduktion. Kolumnen ”Produktionsförlust [MWh]” visar den 
faktiska produktionsförlusten i MWh till följd av en förändrad mintappning. Nästa 
kolumn, ”Skillnad mot innan [MWh]” visar skillnaden mellan produktionsförlusten 
till följd av respektive typfall och den gamla, befintliga mintappningen angivet i 
MWh. Den sista kolumnen ”Pris, skillnad [kkr]” innehåller värdet av den 
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produktionsförlust som visas i kolumn ”Skillnad mot innan [MWh]”, men 
multiplicerat med spotpriset för den aktuella tiden. Enheten är i kkr.  
 
Sollefteåforsens kraftverk har ingen torrfåra utan mintappningen går genom 
turbinerna, varför kraftverket inte borde ha tagits med i studien. Kraftverket har ändå 
undersökts för att dra slutsatser om hur beräkningsmodellen fungerar samt om det 
finns faktorer som gör att vissa kraftverk får större produktionsförluster än andra. 
Forsmo kraftverk har visserligen en torrfåra, men ingen mintappning. I 
vattenhushållningsbestämmelserna nämns dock området Nämforsen-Forsmo som 
helhet, även om explicita mintappningskrav endast nämns för Nämforsen. Forsmo 
tilldelas här samma mintappning som Nämforsen för att bättre kunna identifiera vilka 
faktorer som påverkar produktionsförlusternas storlek vid en ökad mintappning.  
 
Tabell 5. Produktionsförluster kraftverken i studien.  

Typfall Prod.förlust [MWh] Skilln mot innan [MWh] Pris, skillnad [kkr]
Kilforsen 1 1 345 64 17

2 1 469 188 48
3 141 839 140 557 33 631

Lasele 1 458 22 6
2 477 40 10
3 108 029 107 592 26 062

Nämforsen 1 9 834 468 119
2 11 239 1 873 477
3 97 709 88 344 21 411

Forsmo 1 16 969 808 210
2 19 393 3 232 839
3 140 957 124 797 29 683

Ramsele 1 571 27 7
2 600 57 14
3 128 470 127 926 30 152

Hjälta 1 702 33 9
2 723 55 14
3 158 717 158 049 36 896

Sollefteåforsen 1 48 722 2 320 631
2 51 373 4 971 1 257
3 60 152 13 750 3 428

Summa 1 78 600 3 743 998
2 85 273 10 415 2 659
3 835 873 761 016 181 263  

 

4.1.6.1 Produktionsförlust uttryckt i MWh 
I tabell 6 och 7 har kraftverken i studien grupperats efter hur stora 
produktionsförluster de åsamkats, till följd av den ökade mintappningen. Tabellerna 
visar skillnaden uttryckt i MWh mellan produktionsförluster från respektive typfall 
och den ursprungliga mintappningen. Med andra ord återges nedan kolumn ”Skillnad 
mot innan” ur tabell 5. Här syns dels en signifikant skillnad mellan hur stora 
produktionsförluster kraftverken drabbas av. Det är även möjligt att urskilja en tydlig 
trend i tabellerna där produktionsförlusterna ökar för varje typfall.  
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Tabell 6. Produktionsförlust för respektive typfall. Skillnad jämfört med ursprunglig mintappning 
[MWh]. 

Typfall Nämforsen Forsmo Sollefteåforsen Medel
1 468 808 2 320 1 199
2 1 873 3 232 4 971 3 359
3 88 344 124 797 13 750 75 630  

 
Tabell 7. Produktionsförlust för respektive typfall. Skillnad jämfört med ursprunglig mintappning 

[MWh]. 
Typfall Kilforsen Lasele Ramsele Hjälta Medel

1 64 22 27 33 37
2 188 40 57 55 85
3 140 557 107 592 127 926 158 049 133 531  

 
I tabell 5, liksom i tabell 6 och 7 syns tydligt att Lasele, Hjälta och Ramsele uppvisar 
mycket små förluster vid typfall 1 och 2. Även Kilforsen uppvisar här små kostnader, 
även om förlusten är större än de förstnämnda kraftverken. Kraftverken i tabell 7 
uppvisar dock större produktionsförluster än kraftverken i tabell 6.  
 
Hur produktionsförlusterna jämfört med den befintliga mintappningen har förändrats 
mellan de olika typfallen illustreras i tabell 8 och tabell 9. Även här syns tydliga 
skillnader mellan kraftverken där Nämforsen, Forsmo och Sollefteåforsen uppvisar en 
högre stegskillnad mellan typfall 1 och 2 än övriga, men där stegskillnaden mellan 
typfall 2 och 3 är mindre. I tabellerna 8 och 9 har produktionsförlusten för typfall 2 
dividerats med motsvarande produktionsförlust för typfall 1. På samma sätt har typfall 
2 och 3 jämförts. Uppgifterna i tabellerna 8 och 9 är därför dimensionslösa. 
 
Tabell 8. Stegskillnad mellan typfallen. [-] 

Prodförlust Nämforsen Forsmo Sollefteåforsen Medel
stegskillnad

 1-2 4,0 4,0 2,1 3,4
 2-3 47,2 38,6 2,8 29,5  

 
Tabell 9. Stegskillnad mellan typfallen. [-] 

Prodförlust Kilforsen Lasele Ramsele Hjälta Medel
stegskillnad

 1-2 2,9 1,8 2,1 1,6 2,1
 2-3 749,4 2 676,3 2 262,3 2 872,8 2 140,2  

 
En jämförelse av hur produktionsförlusterna jämfört med den befintliga 
mintappningen förhåller sig till kraftverkens medelproduktion under mätperioden 
illustreras i tabell 10 och 11. Här är produktionsförlusten för varje typfall dividerad 
med kraftverkets medelproduktion och presenterad i procent. Som synes är förlusterna 
relativt små, förutom för det tredje typfallet där energiförlusten uppgår till knappa 15 
% av medelproduktionen. Liksom tidigare visar sig en skillnad mellan de båda 
grupperna, där Lasele, Forsmo och Sollefteåforsen har något högre produktions-
förluster för de första typfallen, men lägre produktionsförluster för det sista typfallet.  
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Tabell 10. Procentuell produktionsförlust jämfört med normalårsproduktionen [%]. 
Typ Nämforsen Forsmo Sollefteåforsen Medel

1 0,10 0,11 0,75 0,32
2 0,38 0,43 1,61 0,80
3 17,96 16,43 4,45 12,94  

 
Tabell 11. Procentuell produktionsförlust jämfört med normalårsproduktionen [%]. 

Typ Kilforsen Lasele Ramsele Hjälta Medel
1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0
2 0,02 0,01 0,01 0,01 0,0
3 14,00 15,01 14,10 15,44 14,6  

 

4.1.6.2 Produktionsförlust uttryckt i m3 
Typfallen som används i denna beräkning utgör en procentuell ökning av den 
befintliga mintappningen. En starkt bidragande faktor till skillnaderna mellan hur de 
olika kraftverken har drabbats är därför den befintliga mintappningens storlek. 
Mintappningens storlek uttryckt i m3/år presenteras i tabellerna 12 och 13.  
 
Tabell 12. Total årlig mintappning för respektive typfall. [m3]  

Typfall Nämforsen Forsmo Sollefteåforsen Summa
Gammal 67 750 68 125 782 660 918 535

1 71 138 71 531 821 793 964 462
2 81 300 81 750 862 815 1 025 865
3 631 134 595 575 1 177 674 2 404 382  

 
Tabell 13. Total årlig mintappning för respektive typfall. [m3]  

Typfall Kilforsen Lasele Ramsele Hjälta Summa
Gammal 2 050 1 172 881 1 023 5 125

1 2 152 1 230 925 1 074 5 382
2 2 366 1 290 977 1 111 5 743
3 167 625 331 574 191 187 229 363 919 752  

 
Om mintappningen för varje typfall jämförs med den gamla genom division, erhålls 
de dimensionslösa tabellerna 14 och 15. I tabellerna syns tydligt hur mycket större 
mintappningen för det tredje typfallet är jämfört med de övriga två typfallen. Detta är 
särskilt utmärkande för de kraftverk som drabbats av de lägsta produktionsförlusterna. 
En förklaring till detta kan vara att vårfloden är jämförelsevis mycket större än den 
befintliga mintappningen. För de kraftverk som redan har en större mintappning blir 
skillnaden mellan vårfloden inte lika stor. Överensstämmelsen mellan tabellerna 14 
och 15, samt 10 och 11 är stor, men det finns fler förklaringar till produktions-
förlusternas fördelning än bara mintappningens storlek.  
 
Tabell 14. Mintappning för respektive typfallen jämfört med den befintliga mintappningen. [-] 

Mintappn Nämforsen Forsmo Sollefteåforsen Medel
typ/gammal

1 1,1 1,1 1,1 1,1
2 1,2 1,2 1,1 1,2
3 9,3 8,7 1,5 6,5  

 
 



Ramvattendirektivet – konsekvenser för vattenkraftindustrin 
 
 

 
 

Martin Nilsson, Avd. för förnyelsebar energi, LTU, 2006 74 (97) 
 

 
Tabell 15. Mintappning för respektive typfallen jämfört med den befintliga mintappningen. [-] 

Mintappn Kilforsen Lasele Ramsele Hjälta Medel
typ/gammal

1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1
2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
3 81,8 283,0 217,0 224,2 201,5  

 

4.1.6.3 Produktionsförlust uttryckt i kkr 
Multipliceras tabellerna 6 och 7, vilka innehåller produktionsförlusterna uttryckt i 
MWh jämfört med den befintliga mintappningen, med spotpriset för el vid den timme 
då kraften producerades erhålles tabellerna 16 och 17. Tabellerna innehåller liksom 
övriga tabeller i detta kapitel medelvärden för åren 2001-2005.  
 
Tabell 16. Ökad produktionsförlust för respektive typfall jämfört med befintliga mintappningskrav. 

[kkr]. 
Typfall Nämforsen Forsmo Sollefteåforsen Medel

1 119 210 631 320
2 477 839 1 257 858
3 21 411 29 683 3 428 18 174  

 
Tabell 17. Ökad produktionsförlust för respektive typfall jämfört med befintliga mintappningskrav. 

[kkr]. 
Typfall Kilforsen Lasele Ramsele Hjälta Medel

1 17 6 7 9 10
2 48 10 14 14 21
3 33 631 26 062 30 152 36 896 31 685  

 
Vid en jämförelse av hur stegskillnaden mellan de olika typfallen är för 
produktionsförlusterna uttryckt i MWh uppvisar de en påfallande likhet med 
stegskillnaden för produktionsförluster uttryckt i MWh (tabell 8 och 9). Här har den 
tillgängliga energimängden har varit den huvudsakliga orsaken till prisutvecklingen 
nedan. De mindre avvikelserna mellan tabellerna 8 och 9, samt 18 och 19 beror 
elprisets variationer över året, se figur 3.  
 
Tabell 18. Stegskillnad mellan de ekonomiska produktionsförlusterna [-]. 

stegskillnad Nämforsen Forsmo Sollefteåforsen Medel
 1-2 4,0 4,0 2,0 3,3
 2-3 44,9 35,4 2,7 27,7  

 
Tabell 19. Stegskillnad mellan de ekonomiska produktionsförlusterna [-]. 

stegskillnad Kilforsen Lasele Ramsele Hjälta Medel
 1-2 2,9 1,7 2,0 1,6 2,1
 2-3 706,5 2 553,6 2 121,3 2 641,1 2 005,6  

 

4.1.6.4 Kraftverkens karaktäristika – ytterligare samband 
I studien delade kraftverken upp sig i två grupper med olika stora produktions-
förluster. Nämforsen, Forsmo och Sollefteåforsen drabbades av stora produktions-
förluster för de första två typfallen, men mer moderata förluster för det sista typfallet. 
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Kilforsen, Lasele, Ramsele och Hjälta, vilka hade små produktionsförluster för de 
första två typfallen, men betydligt större produktionsförluster för det sista typfallet. 
Där översteg produktionsförlusterna för Kilforsen, Lasele, Ramsele och Hjälta 
anmärkningsvärt nog förlusterna för övriga kraftverk även i reella siffror, trots att 
mintappningen för dessa kraftverk var mindre mätt i m3/s. 
 
I tabellerna 20 och 21 listas några egenskaper hos kraftverken som till viss del kan 
förklara grupperingen av kraftverken.  
 
Tabell 20. Egenskaper hos kraftverken 

Nämforsen Forsmo Sollefteåforsen Medel
Medelvattenföring (m3/s) 320 320 490 377
Utb.vattenföring (m3/s) 600 600 790 663
Inst.effekt (MW ) 104 155 60 106
Prod.ekvivalent 0,17 0,26 0,07 0,17
Bruttofallhöjd (m) 22 33 9 22
Medelproduktion (GWh/år) 492 760 309 520  
 
Tabell 21. Egenskaper hos kraftverken 

Kilforsen Lasele Ramsele Hjälta Medel
Medelvattenföring (m3/s) 131 189 155 170 161
Utb.vattenföring (m3/s) 350 330 240 270 298
Inst.effekt (MW ) 270 150 155 165 185
Prod.ekvivalent 0,83 0,43 0,66 0,68 0,65
Bruttofallhöjd (m) 99 54 79 82 78
Medelproduktion (GW h/år) 1 004 717 907 1 024 913  
 
I tabellerna syns tydligt att Nämforsen, Forsmo och Sollefteåforsen, vilka drabbades 
av stora produktionsförluster, har en högre medelvattenföring än övriga kraftverk. 
Samtidigt är den installerade effekten i dessa kraftverk lägre än vad den är för de 
andra kraftverken, vilket leder till en lägre produktionsekvivalent. Produktions-
ekvivalenten används i modellen för att beräkna hur stor energimängd som 
mintappningen kan ge upphov till.  
 
En liten produktionsekvivalent kommer att medföra en liten producerad energimängd, 
medan en stor produktionsekvivalent medför större producerad energimängd. Detta är 
orsaken till att Kilforsen, Lasele, Ramsele och Hjälta drabbads av större produktions-
förluster uttryckt i MWh och kkr, även med en mindre mintappning uttryckt i m3/s. 
Sambandet kommer även till uttryck i kraftverkens årliga medelproduktion, där den 
första gruppens kraftverk har en lägre medelproduktion uttryckt i GWh/år än 
kraftverken i den andra gruppen.  
 
Beräkningarna i tabellerna bygger, liksom övriga beräkningar i examensarbetet, på 
den faktiska produktionen och medelvattenföringen under åren 2001-2005.  
 

4.1.7 Diskussion med slutsatser 
De slutsatser som kan dras av undersökningen är att förutom att den nuvarande 
mintappningens storlek, så har produktionen och medelvattenföringen stor betydelse 
för hur en procentuell ökning av mintappningen inverkar på produktionen. Kraftverk 
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med en hög produktionsekvivalent kommer att förlora mer energi för samma 
minskning av vattenflödet som kraftverk med en lägre produktionsekvivalent. Detta 
på grund av att de förstnämnda kraftverken kan producera mer energi med samma 
vattenmängd.  
 
Produktionsförlusterna för kraftverken som deltog i studien varierade kraftigt. För de 
första typfallen var den ökade produktionsförlusterna jämfört med kraftverkens 
medelproduktion nästan obefintlig, dock med en något större ökning för Lasele, 
Forsmo och Sollefteåforsen. För det sista typfallet var förlusterna betydligt större,. För 
Lasele, Forsmo och Sollefteåforsen var de ca 13 % och för Kilforsen, Nämforsen, 
Ramsele och Hälta nästan 15 %. Produktionsförlusterna avser antalet producerade 
MWh i kraftverken. De ökade produktionsförlusterna uttryckt i kkr förändrades på ett 
snarlikt sätt som för förlusterna i MWh.  
 
Produktionsförlusterna kan även uttryckas i förlorat vattenflöde, eller den ökade 
mintappningen för respektive typfall. För de två första typfallen ökade mintappningen 
med 10 % för samtliga kraftverk utom Kilforsen, Nämforsen och Forsmo för vilka 
ökningen var 20 %. För det tredje typfallet var ökningen betydligt större. Den nya 
mintappningen i Lasele, Forsmo och Sollefteåforsen var 6,5 gånger större än den 
befintliga. För övriga kraftverk var den nya mintappningen drygt 200 gånger större än 
den befintliga.  
 
Av alla kraftverk i Ångermanälven har endast de som haft en tydligt definierad 
mintappning i en befintlig torrfåra undersökts. Sådana kraftverk utgör inte någon 
majoritet i Ångermanälven. De flesta har endast krav på viss vattennivå vid bestämda 
peglar enligt vattenhushållningsbestämmelserna.  
 
Det är troligt att de kraftverk som kan påverkas mest av en ökad mintappning är de för 
vilka det i dagsläget inte finns några tydliga mintappningskrav. För de kraftverk där 
sådana finns är utgångsläget känt och värdet av en förändring är då lättare att beräkna. 
Om inga tydliga krav finns i dagsläget blir förändringens värde svårare att beräkna då 
ökningen alltid är med 100 % oavsett faktiskt flöde.  
 
För att i framtiden bättre kunna skatta värdet av ett ökat flöde bredvid turbinen bör 
ytterligare studier inom området genomföras, vilket även skulle behövas för att i detalj 
undersöka varför utfallet i denna studie blev så olika för de undersökta kraftverken.  
 

4.1.7.1 Felkällor 
En möjlig felkälla i beräkningen är att beräkningsalgoritmen inte är särskilt detaljerad 
och inte tar hänsyn till vattenmängden i magasinet, verkningsgraden i produktionen 
och att ett linjärt förhållande mellan produktion och vattenmängd antas. En mer 
detaljerad beräkning än den metod som valts hade varit önskvärt, men den utökade 
beräkningen skulle dels ta för mycket tid ifrån andra områden i examensarbetet och 
dels är inte en riktigt så hög upplösning nödvändig för att uppskatta värdet av en ökad 
mintappning. Vid tiden för undersökningen översteg spotpriset sällan 40 öre/kWh. 
Sensommaren 2006 då denna rapport skrivs är prisbilden en helt annan. Kostnaden för 
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den ökade mintappningen skulle, om undersökningen gjorts idag, vara ca 10-20 
öre/kWh högre.  
 

4.1.8 Torrfårornas fauna 
1997 genomförde två studenter vid Zoologiska institutionen vid Göteborgs Universitet 
ett examensarbete i vilket de försökte kartlägga skalbaggsfaunan i torrlagda älvfåror i 
Umeälven. Examensarbetet var ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och 
Vattenfall utveckling och hade tydligt fokus på torrfåror i anslutning till utbyggda 
älvar för vattenkraft. Slutsatsen de båda studenterna drog var att efter att älven har 
torrlagts så försvinner en stor del av den ursprungliga, huvudsakligen vattenlevande, 
faunan och ersattes med en landlevande fauna. De provtagningslokaler som haft 
vegetation i närheten har uppvisat en betydligt större diversitet och haft fler taxa än de 
lokaler som saknat vegetation. Detta tros bero på att vegetationen erbjudit fler möjliga 
habitat där skalbaggarna kunnat trivas. Bottenmaterialets kornstorlek är en viktig 
faktor i valet av habitat för skalbaggarna och för att erbjuda flera olika typer föreslår 
studenterna en vattenreglering som inte spolar bort allt finkornigt bottenmaterial och 
som även erbjuder möjligheter för vegetation att etablera sig längs stränderna. 
Grunddammar och andra skydd för det finkorniga bottenmaterialet föreslås även som 
lämpliga åtgärder (Engström och Ternström, 1997).  
 
För skalbaggarna som lever i torrfåran är det viktigt att de har en variationsrik miljö 
som erbjuder en mångfald av möjliga habitat. Skulle en mintappning som efterliknar 
vårfloden tas i drift skulle bottenstrukturen i torrfåran förändras vid varje högre flöde 
och finkornigt material spolas bort med försämrade livsvillkor för faunan som följd. I 
ett oreglerat vattendrag skulle bottenstrukturen förändras vid varje vårflod, men då 
skulle under större delen av året älvfåran vara fylld med vatten så att vattenlevande 
organismer skulle kunna anpassa sig. Torrfåran är varken ett akvatiskt ekosystem eller 
ett terrestert sådant, utan snarare en bräcklig blandning av de båda eftersom där det 
ibland finns vatten men inte. Störningar i en så bräcklig miljö kommer att få större 
konsekvenser för ekosystemen än de hade fått i en robustare miljö. Därför kan det inte 
uteslutas att en liten men kontinuerlig tappning är att föredra för miljön. Åtgärderna i 
torrfåran måste dock tillåta stora spill ifrån dammen vid exempelvis höga flöden, för 
att inte riskera att dammen brister. Tyvärr står dammsäkerhet och miljömässig hänsyn 
i viss konflikt mot varandra och det är inte alltid möjligt att förena de båda (Engström 
och Ternström, 1997).  
 
 

4.2 Krav på minskad regleringsamplitud 
Det finns i dagsläget ingen dokumentation där önskemål om en inskränkning av 
regleringsamplituden presenteras, men scenariot bör ändå beredas visst utrymme i 
rapporten.   
 
I vattenhushållningsbestämmelserna för varje kraftverk eller regleringsdamm finns en 
övre dämningsgräns och en sänkningsgräns mellan vilka vattenytan måste hållas. 
Vattenregleringen anpassas för korttidsmagasinen efter hur elkonsumtionen varierar 
över dygnet och för flerårsmagasinen efter vilka tider på året som är mest 
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nederbördsrika. Vid en effektiv reglering pendlar vattenståndet i flerårsmagasinen 
mellan dämningsgränserna i långa perioder och för korttidsmagasinen varje dygn. 
Regleringen anpassas så att magasinen för flerårsreglering är närapå tomma till våren 
och korttidsmagasinen är närapå tomma sent på kvällen då förbrukningen är som 
lägst.  
 
De ständiga variationerna mellan dämningsgränserna eroderar på stränderna och 
sköljer bort finkornigt material tills strandlinjen består av grövre stenar och mycket 
lite vegetation. Beroende på hur strandens lutning ser ut och hur stor reglerings-
amplituden är kommer mer en mer eller mindre bred strandremsa att påverkas. Till 
vänster i figur 14 illustreras en brant lutning med endast en kort strandremsa som 
påverkas av vattenytans variation. Till höger i samma bild illustreras en flack lutning 
vilket med samma dämningsgränser resulterar i att bredare strandområden påverkas.  
 

-Övre dämn.gräns
 

-Sänkningsgräns 

Figur 15. Bottenstrukturens påverkan på stranderosion. 
 
Det vore i exemplet till höger i figur 15 möjligt att exempelvis lekbottnar för fisk 
under delar av dygnet eller året är helt torrlagda, medan de under andra delar av året 
ligger helt under vatten. En möjlig reglering av vattendraget som dels skulle vara till 
fördel för miljön och dessutom möjliggöra en effektiv reglering av vattendraget vore 
att under sådana tider då fiskarna leker och det ligger rom på lekbottnarna säkerställa 
att bottnarna inte torrläggs, men att de under övriga delar av året kan torrläggas.  
 
 

4.3 Krav på kontinuitet 
Ramvattendirektivet ställer höga krav på den kvalitet som vattenförekomsterna ska 
uppnå, även de som klassats som särskilda vattenförekomster och KMV. För de 
naturliga vattendragen är kraven tämligen entydiga: Miljömålet är att uppnå ett 
tillstånd som endast avviker lite ifrån det naturliga, av människan opåverkade 
tillståndet. För de vatten som är påverkade av vattenreglering för kraftproduktion eller 
för översvämningsskydd kommer de flesta att, åtminstone i stor utsträckning att 
klassas som KMV då hydromorfologin är påverkad i betydande omfattning. Ett krav 
för att medlemsstaterna ska få klassa ett vattendrag som kraftigt modifierat är att 
nödvändiga förändringar i hydromorfologi för att det ska nå GES, skulle ha negativ 
inverkan på bland annat vattenkraft (WFD Artikel 4, pkt 3a).  
 

4.3.1 WFD och CIS arbetsgrupp HMWB 
CIS arbetsgrupp HMWB för i sitt vägledningsdokument en diskussion hur KMV-
vatten ska klassificeras och hur GEP ska formuleras. GEP innebär, liksom för 
naturliga vattendrag, en mindre avvikelse från det maximala tillståndet MEP. I ett 
försök att närma sig begreppet GEP börjar arbetsgruppen med MEP, med vilket 
tillstånd detta ska jämföras och hur det ska formuleras. I diskussionen hänvisar de till 
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ramvattendirektivets bilaga V, punkt 1.2.5, där MEP för hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorerna är beskrivet i ord (HMWB, 2003). I bilagan står följande: 
 
”De hydromorfologiska förhållandena överensstämmer med att den enda påverkan 
på ytvattenförekomsten är den som härrör från vattenförekomstens konstgjorda eller 
kraftigt förändrade karakteristika efter det att alla lindrande åtgärder har vidtagits så 
att det säkerställs att förhållandena i praktiken ligger närmast ett ekologiskt 
oförändrat tillstånd, särskilt i fråga om migrerande fauna och lämpliga lek- och 
fortplantningsplatser.” (WFD bilaga V pkt 1.2.5)  
 
Direktivet lyfter särskilt fram två punkter i texten ovan; dels ska den verksamhet som 
är orsak till att vattenförekomsten klassas som KMV tillåtas fortsätta påverka 
vattenkvaliteten och dels ska alla övriga åtgärder för att förbättra tillståndet 
genomföras. Bland förbättringsåtgärderna är sådana med som riktar sig till migrerande 
fauna och dess lek- och fortplantningsplatser prioriterade. För att uppnå MEP kan det 
därför vara nödvändigt att säkerställa möjligheter för exempelvis vandrande fisk och 
andra vattenlevande organismer att röra sig fritt i vattendraget.  
 
Kravet vid GEP är enligt direktivet betydligt lägre och mer kortfattat. Där föreskrivs 
endast att hydromorfologin ska möjliggöra att de biologiska förhållandena endast 
avviker ifrån MEP i liten omfattning (WFD bilaga V, pkt 1.2.5). De biologiska 
förhållandena vid MEP beskrivs enligt följande: 
 
”Värdena för de relevanta biologiska kvalitetsfaktorerna återspeglar så långt det är 
möjligt de värden som gäller för den närmast jämförbara typen av ytvattenförekomst, 
givet de fysikaliska förhållanden som beror på vattenförekomstens konstgjorda eller 
kraftigt förändrade karakteristika” (WFD bilaga V, pkt 1.2.5). 
 
Direktivet föreskriver alltså inte ordagrant att vattendragens kontinuitet är nödvändig 
för att uppnå GEP, vilket blir tydligt då GEP för de hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorerna inte jämförs med MEP för hydromorfologi, utan endast ska 
säkerställa att de biologiska värdena kan uppnås. Bedömningen av GEP måste ske för 
varje enskild vattenförekomst och om då kontinuiteten anses viktig för att säkerställa 
god potential för de biologiska kvalitetsfaktorerna så måste vandringsvägar och 
liknande åtgärder genomföras. De är dock inte något självändamål enligt direktivet. 
Arbetsgruppen HMWB drar inga konkreta slutsatser av hur GEP bör vara beskaffat, 
men anser att migrerande fauna ska prioriteras vid bedömningen av MEP.  
 

4.3.2 KMV i Sverige – identifikation och bedömning  
I en gemensam rapport framlagd av Länsstyrelsen i Västerbottens län och Umeå 
universitet undersöker författaren, Mats Johansson, HMWB:s vägledningsdokument 
för klassificering av kraftigt modifierade vattenförekomster och översätter stora delar 
av deras klassningsschema. Schemat testas sedan på ett antal biflöden till Umeälven. 
Rapporten utkom samma år som HMWB:s rapport, dvs 2003.  
 
I rapporten konstaterar författaren att de flesta vattenförekomster i anslutning till 
reglerade vattendrag, åtminstone preliminärt, kommer att bli enkla att definiera som 
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KMV, då de är kraftigt förändrade vad gäller hydromorfologi, men att en senare och 
mer detaljerad karaktärisering kommer att innebära en bedömning från fall till fall och 
att då vissa av vattenförekomsterna eventuellt kan klassas som naturliga. Såväl 
torrfåror och regleringsmagasin föreslås bli klassade som KMV (Johansson, 2003).  
 
Författaren presenterar de två huvudsakliga verksamheterna i vattendragen i norra 
Sverige, nämligen vattenreglering och flottning av timmer, och lyfter för dammar i 
anslutning till vattenreglering ett önskemål om att ett vattendrag med dess biflöden 
inte kan klassas som KMV i sin helhet, bara för att det långt ner i vattendraget finns 
en regleringsdamm. Någonstans måste påverkan från denna upphöra. Därför föreslår 
Johansson att ett avståndskriterium bör införas, så att alla vatten som ligger så långt 
uppströms närmaste dam att vandringsfisk i normala fall ändå inte hade tagit sig dit 
ska klassas som naturliga vattenförekomster (Johansson, 2003).  
 
Flottningen är inte längre en verksamhet som bedrivs, men resterna från flottningen i 
form av dammar, byggnadskonstruktioner i älven och rensningar av flodbottnar finns 
fortfarande kvar. I pilotklassningen som genomförs i rapporten föreslår författaren att 
åtgärder för att förbättra kontinuiteten i vattendraget, såsom utrivning av dammar, bör 
genomföras, samt att dessa vattenförekomster bör klassas som särskilda 
vattenförekomster med lägre miljömål. Dammar i anslutning till vattenreglering och 
vattenkraft föreslås klassas som KMV, men att vattenförekomster som ligger nära 
regleringsdammar bör klassas som särskilda vattenförekomster med lägre miljömål, 
dock specificerade för fria vandringsvägar (Johansson, 2003).  
 
Johansson tar i högre grad än CIS arbetsgrupp HMWB ställning för att kontinuiteten 
bör prioriteras för att uppnå miljömålen, såväl vid särskilda vattenförekomster som 
vid KMV-klassificerade vatten. 
 

4.3.3 Övriga kommentarer 
Sverige har, sett i jämförelse med våra Europeiska grannar, relativt opåverkade 
vattendrag med endast ett fåtal påverkande verksamheter detta trots att en 
övervägande majoritet av våra stora älvar är utbyggda för vattenreglering och 
kraftproduktion. De stora floderna i Europa, exempelvis Tyskland och Österrike, 
används i stor utsträckning för transporter och sjöfart, med en motsvarande ökad 
miljöbelastning. I Sverige används våra vattendrag huvudsakligen till 
vattenkraftproduktion, översvämningsskydd och historiskt sett även flottning av 
timmer. Sedan flottningen ersattes av biltransporter av timmer finns inte längre någon 
näring som är beroende av att vattendragen är kontinuerliga till skillnad från de stora 
floderna i Europa. Önskemål på kontinuerliga vattendrag med möjlighet för fisk att 
vandra fritt kommer i Sverige i stället ifrån miljöorganisationerna och fiskeintressena.    
 
Fisktrappor finns installerade anslutning till vissa kraftverk och fungerar alla mer eller 
mindre bra. Genom fisktrappan möjliggörs fiskens förflyttning uppströms till 
lekplatserna, men då många faktorer påverkar trappans funktionalitet är fisktrappor 
sällan helt lyckade och även de mest effektiva fisktrapporna orsakar förseningar i 
fiskvandringen. De fungerar bäst för uppströms vandring, men problemet med en 
tillfredsställande fiskvandring nedströms är ännu inte löst (EEA, 1999).  
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Som kompensatorisk åtgärd sker i anslutning till reglerade vattendrag utsättning av 
älvsegen fisk. Artificiell införsel av fisk i älven kan dock bara återskapa den 
ursprungliga populationen i en begränsad omfattning (EEA, 1999).  
 
 

4.4 Svårt att få tillstånd till ny verksamhet 
Vattenkraft har odiskutabelt en kraftig lokal miljöpåverkan eftersom man dämmer upp 
ett rinnande vattendrag vilket får påverkan såväl uppströms som nedströms och inte 
bara direkt i anslutning till själva dammen. Regleringen medför även erosion på 
stränderna uppströms kraftverksdammen så att finkornigt material sköljs bort och 
endast grövre material blir kvar längs stränderna. Det finns även ett växande intresse 
bland miljöorganisationerna (hit räknas i detta sammanhang även Länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket Fiskeriverket och kommunerna) att värna om de miljövärden som 
finns i anslutning till kraftverksdammarna och i ljuset av ramdirektivets 
miljökvalitetsnormer har denna strävan stärkts. Det är dock viktigt att inte glömma 
bort att ramvattendirektivet faktiskt ger utrymme för att starta ny verksamhet, vilken 
kommer att klassas kom KMV – även om denna har en kraftig miljöpåverkan (WFD 
Artikel 4, pkt. 3a-b och Artikel 4 pkt. 7c, samt de inledande paragraferna pkt. 32). Att 
tillåta nya verksamheter ha en kraftig miljöpåverkan kräver dock, liksom för övriga 
KMV-vatten, att åtgärder genomförs för att säkerställa att GEP uppnås.  
 
Ett aktuellt exempel finns i Ljungaån i Västra Götalands län där en dammägare har 
ansökt om tillstånd att i anslutning till en befintlig damm inrätta en kraftstation samt 
att bygga tilloppskanaler och annat nödvändigt för kraftutvinningen. I ån finns även 
flera mer eller mindre hotade arter, däribland flodpärlmussla, varför bland annat 
Marks kommun, Kammarkollegiet, Fiskeriverket och en del lokala 
miljöorganisationer har opponerat sig och anför hur viktig ån och dess ekologiska 
värden är. Dammen har dock funnits sedan slutet av 1800-talet och har onekligen 
spelat en viktig roll fram till åtminstone 1940-talet då den åter restaurerades efter att 
ha rasat. Att den självklart har haft negativ påverkan på ån och dess biota under hela 
dammens livslängd, har i sammanhanget inte uppmärksammats annat marginellt. 
Sökanden fick avslag i miljödomstolen (Miljödomstolen, 2003). 
 
Uppenbarligen missnöjd med domstolens beslut överklagade sökanden beslutet till 
miljööverdomstolen som i sina domskäl argumenterar kring regeringens strävan att 
minska kärnkraftanvändningen i Sverige och öka elproduktionen av förnybara 
energikällor (huvudsakligen vind- och vattenkraft samt biobränslen) genom att införa 
elcertifikat för nyetablering av förnybar elproduktion. Eftersom andelen förnybar 
energi ska öka kraftigt värderar domstolen nyttan av anläggningen avsevärt mycket 
högre än vad miljödomstolen gjorde och bedömer att nyttan skulle överstiga 
kostnaderna, samt gav tillstånd till etablering av vattenkraftverket (Svea Hovrätt, 
2005).  
 
Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen i Västra Götaland ansåg i det 
läget att processen var så viktig för framtida tillstånd till vattenkraft att de överklagade 
beslutet till högsta domstolen där ärendet fått prövningstillstånd och vilar idag. 
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Klaganden invänder inte direkt mot att vattenkraftverket skulle vara berättigat till 
elcertifikat, men att 1) certifikaten ensamma inte ska vara utslagsgivande och 2) att 
naturvärdena inte har värderats tillräckligt högt (Naturvårdsverket, 2005c, 
Naturvårdsverket, 2005d, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2005, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, 2005a).  
 
Ärendet kommer oavsett om de klagande anför kopplingar till ramvattendirektivet 
eller inte att få en viktig funktion som principbeslut för kommande 
tillståndsprövningar för vattenverksamhet. Motståndet mot att få ansluta ett 
vattenkraftverk till den befintliga dammen är massivt, trots att regleringen blir mild. 
En ansökan om att få uppföra ett helt nytt vattenkraftverk med tillhörande dammar i 
en tidigare oreglerad älv torde få mycket svårare att få.  
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5. Diskussion 
Några av de frågor som väckts under rapporten kommer här att lyftas upp till bredare 
diskussion. Förutom mindre diskussionsavsnitt i anslutning till varje kapitel kommer 
några övergripande frågor att lyftas upp här nedan.  
 
 

5.1 Andelen KMV och KV i medlemsstaterna. 
Sverige har en relativt liten befolkningstäthet och god tillgång på friskt vatten jämfört 
med många andra länder i Europa. Därför finns det en risk att övriga medlemsstater 
intar en mer pragmatisk inställning vid klassificeringen av vattenförekomsterna och 
vid upprättandet av miljömål. En hög befolkningstäthet medför en ökad konkurrens 
om begränsade resurser, exempelvis tillgången till vatten, vilket på sikt kan leda till 
att vattenmiljöerna blir mer påverkade än de hade varit om de knappa resurserna hade 
varit mindre begränsade.  
 
Efter att artikel 5-rapporten presenterades för Europaommissionen tillsattes en 
arbetsgrupp för att analysera materialet. Där har ett dokument med titeln ”Screening 
for compliance checking of article 5 reports – An updated review of article 5 reports 
on hydromorohology” författats. Dokumentet är ett utkast och vid ett möte den 7 
september 2006 hade några medlemsstaters representanter invändningar rörande 
innehållet i rapporten, vilken med säkerhet kommer att ändras efter hand, men ska 
färdigställas under hösten 2006. I dokumentet har medlemsstaternas KMV- resp. KV-
rapportering undersökts genom att lista antalet vattenförekomster samt KMV-objekt 
resp KV-objekt i varje medlemsstat. Resultatet indikerar att alla medlemsstater har ett 
betydande antal vatten klassade som KMV, men endast ett fåtal klassade som KV. 
Spridningen mellan de länder som klassat en stor andel av sina vattenförekomster som 
kraftigt modifierade och de som endast klassat ett fåtal som KMV är stor och varierar 
mellan ett par % (Irland) till drygt 50 % (England). EU:s nya medlemsstater har 
generellt sett ett högre antal KMV-objekt än övriga medlemsstater. Tyskland, 
Österrike och Frankrike har alla mellan 25 och 35 % av sina vattenförekomster 
klassade som KMV (Sjölander 2006). 
 
De nordiska länderna har alla liknande förutsättningar med ett stort antal 
vattenförekomster, men skiljer sig markant åt där Sverige och Finland har klassat 5-8 
% som KMV medan Norge hela 14 %. En förklaring till fördelningen kan vara att 
Norges elproduktion till 99,9 % består av vattenkraft, medan Finland huvudsakligen 
producerar sin el genom av kärnkraft och fossilkraft, med endast en mindre del 
vattenkraft (Energimyndigheten 2005). De olika ländernas produktion med olika 
kraftslag kan utläsas ur figur 18. Att Sverige har en så låg ande skulle kunna bero på 
att den enda bedömning som finns är Naturvårdsverkets preliminära klassning, i 
vilken ett kriterium för KMV var kraftverksdammar av viss storlek och viss 
installerad effekt. I Sverige är därför de flesta KMV-objekten lokaliserade i de norra 
delarna, medan nästan all småskalig vattenkraft inte ansågs utgöra tillräcklig påverkan 
för att få vara kraftigt modifierade. Vid Vattenmyndigheternas förfinade klassificering 
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är det möjligt att även vatten som är påverkade av småskalig vattenkraft kommer att 
bedömas som KMV, med ett mindre ambitiöst miljömål än GES.  
 
Sverige bedöms ha mycket goda möjligheter att återställa många av sina 
vattenförekomster till en god status tack vare den låga befolkningstätheten och det 
lilla antalet KMV-objekt. Det är dock viktigt att alla medlemsstater håller ungefär 
samma ambitionsnivå vid anpassningen till ett samhälle med lägre miljöbelastning. 
Om en medlemsstat skulle föreskriva tydligt skarpare regler än övriga finns det en risk 
att miljöbelastande verksamheter väljer att flytta sin verksamhet till mer tätbefolkade 
områden eller en annan medlemsstat som har en mer pragmatisk syn på miljöarbetet 
och därför tillåter fler verksamheter. Resonemanget är lika giltigt lokalt i en 
medlemsstat som för hela gemenskapen. Enligt min mening kan endast 
miljöeffektiviseringar genomföras med önskad effekt om förhållandena är homogena 
överallt. På så sätt tillåts en verksamhet i ett relativt opåverkat område om denne 
genomför förbättringar av verksamheten, förbättringar som denna även tvingats 
genomföra i ett tätbefolkat område. Då finns det inte några ”orimliga” krav på 
verksamheterna och då systemet är homogent kommer verksamheten att möta samma 
krav oavsett lokalisering. Undantag finns givetvis vid exempelvis områden för 
vattentäkter och liknande.   
 
 

5.2 Miljöekonomi 
Vid de miljöekonomiska bedömningar som ska genomföras i samband med 
direktivets implementering och genomförande måste frågan om vem som ska få 
uttrycka sina åsikter om miljökvalitetens värde besvaras. Är det de boende som lever 
bredvid älven som ska värdesätta miljöförändringen till följd av åtgärder? Är det 
kanske de som nyttjar el till belysning och värme i hela Sverige som ska få uttrycka 
sin värdering av miljöförändringen om den påverkar elpriset? Ska de som bor på 
annan ort i Sverige och spenderar en stor del av sin inkomst och semester till att en 
gång om året få åka till just denna vattenförekomst för att få fiska? Ska kanske 
svenska staten uttrycka sin åsikt i frågan då man inte behöver köpa lika mycket el från 
andra länder om landet är självförsörjande på el?  
 
Listan kan göras mycket lång eftersom alla, oavsett om vi tycker om det eller inte, är 
berörda av frågan om god miljökvalitet i våra vattenförekomster och tillgången på el 
genom elpriset. I det perspektivet bör miljöekonomins värderingsmetoder bedömas. 
Att ställa frågan hur mycket de är beredda att betala för en miljöförändring är ett gott 
försök att uppskatta värdet av den, men det blir viktigt att få en representativ 
svarsgrupp. 
 
 

5.3 Vattenkraften och andra energislag  
Vattenkraft utgör ca 40 % av den svenska elproduktionen och bidrar inte bara med ett 
betydande energitillskott, utan även till att hålla energisystemet i balans. År 2004 
bestod den svenska elförsörjningen till 50,7 % av kärnkraft, 40,1 % av vattenkraft, 8,7 
% av fossil- och biobränslebaserad kraft, samt 0,5 % av vindkraft 
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(Energimyndigheten, 2005). Hur elproduktionen i Sverige fördelas över de olika 
kraftslagen illustreras i figur 16.  
 

 
Figur 16. Sveriges elförsörjning per kraftslag 1970-2004 (Energimyndigheten, 2005).  
 
Förutom ett substantiellt bidrag till den totala energiproduktionen har vattenkraft en 
viktig roll som reglerkälla och fungera som buffert mellan tillfälliga konsumtions-
förändringar och den långsiktiga elproduktionen. I figur 16 visas samma flödesserie 
för samma kraftverk som i figur 14, men med timvärden i stället för dygnsmedel-
värden. Flödesvariationerna i figur 17 är mycket större, och här kan även vis variation 
över dygnet urskiljas. Huvuddelen av denna variation beror på att flödet genom 
turbinerna, d.v.s. kraftproduktionen, har varierat mellan de olika dagarna 
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Figur 17. Timvis flödesvariation i Lasele kraftverk. Medelvärden åren 2001-2005  
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Energimyndigheten har i ett PM till Naturvårdsverket beskrivit vattenkraftens roll i 
energisystemet. Energimyndigheten pekar på vikten av reglerbara energikällor i 
kraftsystemet för att kunna balansera variationer i konsumtionen och pekar ut 
vattenkraft och i viss mån även kärnkraften som viktiga reglerkällor i systemet 
(Energimyndigheten, 2004).  
 
Energimyndigheten fortsätter att beskriva övriga förnybara energikällor, såsom 
vindkraft och biobränslen och konstaterar att dessa tyvärr är av mindre reglerbart slag 
och därför är svåra att styra så noga att de kan producera extra just de tillfällen då 
konsumtionen är som störst. Vidare, resonerar myndigheten, byggs energisystemet för 
tillfället ut med mer vindkraft och andra mindre reglerbara produktionskällor. Med en 
oförändrad basproduktion och en ökad andel mindre reglerbara produktionskällor i 
systemet väntas efterfrågan på, och betydelsen av, reglerbara energikällor som 
vattenkraften att öka inom en snar framtid (Energimyndigheten, 2004).  
 
Då hela energisystemet är sammanlänkat kommer en inskränkning i produktions-
möjligheterna för vattenkraft att få påverkan på såväl mängden tillgänglig energi, 
samt hur kvarvarande energimängd produceras. Vid de tillfällen då konsumtionen 
överstigit produktionen har Sverige köpt el, främst av Polen, Tyskland, Norge, 
Finland och Danmark. I vilken omfattning detta har skett, jämte elförsäljning till 
nämnda länder återfinns i figur 18. Hur elproduktionen i länderna är fördelad 
illustreras i figur 19. Ramvattendirektivet kan därför få påverkan inte bara på 
lönsamheten i ett enskilt vattenkraftverk, eller miljökvaliteten i Europa, utan även hur 
mycket vattenkraft som kan produceras i Sverige och därmed effekter på 
elproduktionen som helhet.  
 

 
Figur 18. Sveriges elimport (+) och elexport (–) januari 2003–december 2004 (Energimyndigheten, 

2005). 
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Figur 19. Elproduktion per invånare med relativ fördelning på kraftslag 2003 (Energimyndigheten, 

2005) 
 
 

5.4 Normer måste vara realistiska och genomförbara 
Den typ av miljökvalitetsnorm som presenteras i ramvattendirektivet och som även 
återfinns i de svenska förordningarna om miljökvalitetsnormer för buller, utomhusluft 
mm är ”skarpa” och anger an lägsta nivå sin inte får underskridas. För normer 
beslutade genom exempelvis EU-direktiv får medlemsstaterna föreskriva mer stränga 
normer, men de får inte göra några lättnader. En annan typ av norm är de nationella 
miljömålen, vilka fungerar ungefär som en policy eller vision, ett mål i fjärran som 
kanske inte är möjligt att nå men ändå värt att sträva efter. De nationella miljömålen 
tillhör en typ av ”mjuka” normer, vilka inte är förknippade med någon påföljd om de 
inte nås. Normer av bindande karaktär, som exempelvis miljökvalitetsnormer, eller 
EU-direktiv, har alltid en rättslig status med vilken krav på åtgärder som säkerställer 
att det tillstånd som normen beskriver verkligen uppnås följer. Den typen av skarpa 
normer kan inte fungera som en policy eftersom tillståndet de beskriver är tvingande 
och måste uppnås. Därför är det viktigt att de miljömål som sätts upp i samband med 
ramvattendirektivet verkligen är rimliga och kan uppnås.  
 
Normen som följer med ramvattendirektivet är att alla vatten ska uppnå en god 
ekologisk status senast år 2015, dvs. att effekterna av mänsklig påverkan endast får 
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vara små eller obetydliga. En norm som på sådant sätt förknippar datumet då målet 
ska uppnås är inte en mjuk policyliknande norm, utan ett skarpt, tvingande krav med 
väl definierade parametrar som ska mätas för att bekräfta att målet verkligen har 
uppnåtts.  
 
Är det då verkligen önskvärt att samtliga vattenförekomster i hela Europa ska nå det 
jungfruliga tillståndet som rådde i början/mitten av 1800-talet före den industriella 
revolutionen tog fart och människor började samlas i städer? Är ett sådant företag ens 
tekniskt genomförbart? Västerhavets Vattenmyndighet presenterade sommaren 2005 
en studie som hade till uppgift att karaktärisera Gullmarns tillrinningsområde. I 
kapitlen rörande referenstillstånd och statusbedömning diskuterar författaren just 
ovanstående frågor, men tyvärr utan att svara på någon av dem (Lagesson, 2005). 
Klart är dock att samhällsstrukturen har förändrats kraftigt sedan vattnen i Europa var 
i princip opåverkade av mänsklig aktivitet och befolkningsmängden har ökat avsevärt 
sedan dess. Att återföra vattenkvaliteten till ett opåverkat stadium är på många sätt 
oförenligt med en positiv samhällsutveckling.  
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6. Slutsatser 
Ramvattendirektivets mål att skapa en gemensam vattenpolitik i EU, eller 
”upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område” 
(WFD, rubriken), har lett till att vattenkvaliteten prioriterats mycket högre än tidigare. 
Genom sina ambitiösa mål för vatten kommer ramvattendirektivet troligen att 
förändra det sätt som vattenkraft bedrivs på.  
 
 

6.1 Beräkning av ökad mintappning 
Genom de beräkningar som genomförts i denna studie fastställdes att en ökad 
mintappning medför stora produktionsförluster för kraftverk med låg 
medelvattenföring, hög fallhöjd och relativt stor produktion. Kraftverkens 
produktionsekvivalent, dvs. hur mycket energi som kan produceras i kraftverket med 
en given vattenvolym, har visat sig vara en god indikator för vilka kraftverk som 
kommer att drabbas av större produktionsförluster och vilka som endast får måttliga 
produktionsförluster. Kraftverk med en stor produktionsekvivalent har genomgående 
drabbats av större produktionsförluster än kraftverk med en liten produktions-
ekvivalent. 
 
I studien framkom även att de vattenkraftverk som troligen kommer att påverkas mest 
av en ökad mintappning är de för vilka det i dagsläget inte finns några tydliga 
mintappningskrav. Detta följer av att det är omöjligt att säga hur stor skillnaden blir 
jämfört med det tidigare tillståndet. 
 
Kraftproduktion i ett vattenkraftverk bygger på att lägesenergi omvandlas till 
rörelseenergi och därefter omvandlas till elektrisk energi. Matematiskt sett har 
faktorerna lika stor betydelse för utfallet, men en slutsats som dragits i studien är att 
kraftverk med en högre fallhöjd tenderar att drabbas av större produktionsförluster än 
andra, samt att inverkan av flödet genom kraftverket inte haft samma betydelse för 
produktionsförlusternas storlek.  
 
Regleringsamplituden har en stor betydelse för vattenkraftverkens funktion som 
reglerbar effektproduktion, vilken kan komplettera övrig basproduktion av el. 
Minskas möjligheterna till elproduktion genom vattenkraft bedöms detta påverka 
elpriset. 
 
Effekterna av att använda vårfloden till mintappning har beräknats ovan i studien, 
men en effekt av detta som inte framkommer i beräkningarna är att snösmältningen 
under våren tillsammans med höstregnen är de huvudsakliga tillfällen varje år då 
regleringsmagasinen fylls på. Minskas möjligheterna till påfyllnad vid dessa tider, 
exempelvis genom att vårfloden helt eller delvis används till mintappning, finns en 
risk att magasinen inte kan fyllas på, vilket minskar den energimängd som kan 
utvinnas vid kraftverket. Engström och Ternström, 1997 skriver samtidigt att det inte 
uteslutas att vårfloden har en viss betydelse för djur- och växtlivet i ett vattendrag.  
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6.2 Andra slutsatser  
Kontinuiteten i ett vattendrag, exempelvis med fisktrappor förbi dammar har ofta 
nämnts som tänkbara åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i reglerade vattendrag 
bland annat i HMWB, 2003 och Johansson, 2003. Den europeiska miljömyndigheten 
EEA skriver dock att fisktrappor sällan är helt funktionsdugliga och även de mest 
effektiva orsakar förseningar i fiskens vandring (EEA, 1999). En slutsats som dras i 
denna studie är att andra möjliga åtgärder för att öka kontinuiteten i reglerade 
vattendrag bör undersökas, särskilt då fisktrappor är ett vanligt önskemål på 
miljöförbättrande åtgärder i reglerade vattendrag. Ytterligare forskning behövs även 
för att förbättra fisktrappornas effektivitet och för att identifiera andra möjliga 
åtgärder 
 
Vatten som klassats som KMV ska enligt direktivet endast uppnå GEP och den 
miljöbelastande verksamheten får fortsätta drivas även i framtiden. En slutsats som 
dras i denna studie är att det är viktigt för vattenkraften att de reglerade vattendragen 
verkligen klassas som KMV.  
 
En iakttagelse är att preliminära KMV-objekt företrädelsevis är lokaliserade i norra 
Sverige, medan de småskaliga kraftverken i södra Sverige bedömts vara naturliga 
vatten som ska uppnå GES. Resultatet av denna fördelning kan bli att den småskaliga 
vattenkraften tvingas till så stränga miljökrav att den inte längre kan bedrivas med 
lönsamhet.  
 
Det har under arbetet med examensarbetet blivit mer tydligt att Vattenmyndigheternas 
agerande varierar mellan de olika avrinningsdistrikten. Myndighetens åsikter och 
bedömningar i det enskilda fallet kommer att få stor betydelse för hur arbetet med 
ramvattendirektivet fortskrider och i hur stor utsträckning vattenverksamheter som 
påverkar vattenmiljön negativt kommer att tillåtas. En konstruktiv dialog med 
myndigheten bedöms vara av stor betydelse för flertalet verksamhetsutövare och 
andra berörda. 
 
Direktivets intention att genom omfattande samråd med berörda parter och 
allmänhetens deltagande bedöms på grund av tidsbristen att bli svåra att genomföra 
planenligt. När denna rapport skrivs finns inte mycket konkret information om hur 
samråden kommer att genomföras eller vilken status samrådsgrupperna kommer att få. 
Intresset för att delta i samrådsgrupperna bedöms vara intimt förknippat med i hur stor 
grad aktörer, företag och andra intressenter tillåts påverka vattenförvaltningen.  
 
Genomförandet av direktivet har i Sverige präglats av tidsbrist och osäkerhet. Ett 
tydligt exempel på detta är artikel 5-rapporten som genomfördes med preliminära 
bedömningar av Naturvårdsverket, eftersom Vattenmyndigheterna ännu inte var 
operativa och hade kapaciteten att själva genomföra arbetet. Vattenmyndigheternas 
arbete, liksom till viss del även Naturvårdsverkets, har därför varit av prövande art 
med egna pilotstudier i de olika avrinningsdistrikten. Då myndigheterna provar sig 
fram till lämpliga arbetsmetoder och mål så är det viktigt att hålla isär sakfrågor vilka 
syftar till att förbättra vattenkvaliteten i ett avrinningsdistrikt och önskemål om 
ytterligare åtgärder.  
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6.3 Framtida studier i ämnet 
Det finns ett stort behov av framtida arbete inom ramvattendirektivet och hur det ska 
genomföras i praktiken. På det europeiska planet, exempelvis i direktivtexten, CIS-
dokumenten etc. finns ett tydligt fokus på visionen och de övergripande målen. På 
verksamhetsnivå har fokusen flyttats mot mer praktiska frågor som var gränsen 
mellan god och otillfredsställande status ska gå, hur provtagning ska genomföras och 
med vilka intervall osv.  
 
För att arbetet med direktivet ska kunna genomföras i enlighet med de visioner som 
återfinns i CIS-dokumenten och direktivtexten är det viktigt att gapet mellan 
övergripande frågor och det konkreta handhavandet minskas och överbryggs.  
 
Exempel på områden som skulle kunna undersökas är 
 

• En undersökning av hur KMV-klassificeringen har genomförts av 
medlemsstaterna, samt om signifikanta skillnader mellan ländernas 
ambitionsnivå föreligger. 

• Undersökningar av hur GEP och GES ska definieras, samt en 
rimlighetsbedömning av nivåerna så att mänsklig verksamhet ändå tillåts. 

• Studier som kan visa på vilka åtgärder som har en garanterad positiv effekt på 
miljökvaliteten i vattendragen? 

• En studie av miljöekonomins betydelse vid genomförandet av 
ramvattendirektivet 

• Utökade studier för att skatta miljöförändringar till följd av ett ökat flöde 
bredvid turbinen, samt värdet av dessa.  

• Studier för att undersöka sambanden mellan en förbättrad vattenkvalitet samt 
produktionsförluster som är nödvändiga för miljöförbättringen. 

• Ytterligare studier för att förbättra fiskvandringsvägarnas effektivitet bör 
genomföras. Det innefattar såväl att förbättra effektiviteten i traditionella 
trappor som alternativa lösningar.  
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