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Vatten är en naturresurs som använts under större  
delen av den mänskliga civilisationens existens. I  
Sverige användes ursprungligen vattnets kraft bland 
annat för transport och jordbruk, för att idag användas 
direkt och indirekt inom de flesta sektorer. Vattnet är 
en självklar del av vårt samhälle, och vår välfärd bygger 
till stor del på vår goda tillgång på vatten. Allt eftersom 
historien har fortskridit till det som idag anses som 
nutid, så har jargongen och fokus kring användningen 
av vatten förändrats. 

När den första vattenkraften byggdes ut i slutet av 
1800-talet var inte miljön en huvudfråga. Relationen 
mellan användning av vatten och miljö har växt under 
årens lopp tillsammans med en ökande medvetenhet om 
värdet av naturmiljöer och ekosystem. Först på 1950- 
talet hördes de första kritiska rösterna mot utbyggnaden 
av vattenkraften vilka intensifierades under 1960-talet 
med diskussioner om Vindelälvens utbyggnad. Som 
resultat av en växande opinion fick vi fyra nationalälvar 
som i lag är skyddade från utbyggnad och en ökad med-
vetenhet har även ställt högre miljökrav på den redan 
utbyggda vattenkraften. 

Idag så finns det primärt två olika perspektiv när  
miljövärden diskuteras; det lokala och globala perspek-
tivet. Det lokala och globala perspektivet inkluderar 
bland annat: effekterna av förlorad artrikedom, utsläpp 
av växthusgaser och andra miljöfarliga ämnen. Dessa 
olika områden har delvis, men i några fall långt ifrån 
heltäckande, klarlagts med hjälp av forskning. Det lo- 
kala perspektivet har sedan de första rösterna på 50- 
talet till viss del glidit över i ett globalt perspektiv där 
växthuseffekten och klimatförändringar ligger i fokus. 

Det finns flera områden och frågeställningar där det 
helt sonika inte finns raka, enkla svar att ge hur den 
mest förnuftiga användningen av det svenska vattnet 
skall ske. Ofta mynnar diskussionen ut i viktning av 
icke kvantifierbara för- och nackdelar som ställs mot  
varandra, och lika ofta kvarstår frågan vad som är det 
mest rimliga efter omfattande analys och diskussion. 

Denna bok har fått inspel från experter inom flera olika 
discipliner, och har strävat att så objektivt som möjligt 
besvara en rad olika frågeställningar relaterade till den 
svenska vattenkraften. Boken har tagits fram på initiativ 
av Fortum.

Med önskan och förhoppning om trevlig läsning. 

Förord
Vattenkraft - Påståenden & fakta    Förord
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Vattenkraften är idag en fundamental del av vårt 
samhälle, och berör en mängd olika sektorer. Vatten- 
kraften påverkar den lokala bygden genom flera olika 
beröringspunkter. Dessa är kulturarv, miljöpåverkan i 
och kring det lokala vattendraget, ekonomiskt genom 
såväl ägarskap i småskalig vattenkraft och genom even-
tuella bygdemedel. Näringsverksamheter, infrastruktur, 
bebyggelse och rekreation kan vara beroende av regle-
rade vattendrag. 

Historiskt så är samhällen byggt i och kring vatten- 
kraften, där vattnet var en förutsättning för  
etableringen. Regionalt så påverkar vattenkraften energi- 
systemet. Även den regionala ekonomin kan påverkas av 
fördelningseffekter till följd av vattenkraftens förnyelse 
och ombyggnation. Nationellt och globalt så påverkas 
klimatutsläpp av vattenkraften, där vattnet hjälper till 
att minska beroendet av förbränning av fossila bränslen 
från alternativa produktionskällor. Listan på vatten- 
kraften och dess påverkan på olika sektorer och per-
spektiv kan göras lång, och vattnet är idag en naturlig 
del av vårt samhälle och den välfärd som byggts i och 
kring våra vattendrag och älvar.

Denna bok hanterar och diskuterar många av de ut-
maningar, som vattenkraften såväl underlättar som 
orsakar, som lyfts när vattenkraften debatteras i diverse 
olika forum. Diskussionsämnen har delats in i tre olika 
huvudkapitel som delvis överlappar varandra (se grafik 
t.h).
 
Boken består av ca 20 olika påståenden, som analyse-
ras separat. Självfallet överlappar flera av påståendena, 
och till flera av påståendena finns där inga enkla svar 
att ge. Oklarheter kan exempelvis vara att försöka  
värdera huruvida lokal kontra global miljö skall  
prioriteras, olika nya naturliga tillstånd som uppkommit 
till följd av mänsklig aktivitet eller om kostnaden för 
elektricitet väger tyngre än lokala miljövärden, osv.

Syftet med denna bok är att klargöra vad som egen- 
tligen är “sanningen” kring respektive påstående, och där 
inga konkreta ”sanningar” finns att delge så problemati-
seras det kring varför entydiga svar är svåra att ge. 

Denna bok  
hanterar och  

diskuterar  
många av de  

utmaningar, som  
vattenkraften såväl 

underlättar som  
orsakar.
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Energi är en grundläggande sten i vårt samhälle och 
för vår välfärd. Stabil och prisvärd elproduktion har 
varit, och är än idag, en förutsättning för såväl svensk  
elintensiv industris konkurrenskraftighet som sam- 
hällets funktion. 

Detta kapitel hanterar påståenden som berör vattenkraf-
tens roll i den svenska ekonomin, vem som tjänar pengar 
på vattenkraftproduktion, bygdemedel, den allmänna 
svenska uppfattningen om vattenkraft samt reglering av 
vattenflöden och dess påverkan på samhället. 

För att förstå resonemang kring såväl drivkrafter för  
aktörer på elmarknaden som energisystemet så krävs 
en viss förståelse för elmarknaden. Den svenska el-
marknaden är öppen för såväl elproducenter som 
elköpare sedan ungefär 20 år tillbaka då den svenska 
elmarknaden avreglerades. De svenska vattenkraft- 
producenterna är till stor del aktiva på den nordiska 
elbörsen, Nord Pool. Det är på Nord Pool som utbytet 
mellan producent och konsument (producent säljer, kon-
sument köper) äger rum. Marknadspriset på el bestäms 
för varje timme, varje dag, under hela året beroende på 
jämvikten mellan utbud (producenter) och efterfrågan 
(konsumenter). Alla säljare får betalt i marknads- 
priset på den sålda elektriciteten just för den timmen, 
och på motsvarande sätt får alla köpare betala samma 
marknadspris. Enheten är i EUR/MWh, och pris- 
metodiken kallas för marginalprissättning. Se Figur 1 för  
illustration. Utbudskurvan består av många olika 
bud från olika aktörer med varierande produktions- 
teknologier, bland annat vattenkraft, kärn-
kraft, vind- och solkraft. Även efterfrå-
gekurvan består av flera olika bud, som  
härstammar från flera olika användningsområden (in-
dustri-, service-, hushållssektorn, etc).  

Ytterligare en aspekt värd att nämna är prispåverkan 
på elektricitet från vattenkraftproduktion. Eftersom 
vattenkraften har en förmåga att kunna spara elektrisk 
energi över tid så kommer vattenkraften att sträva efter 
att producera under de tillfällen då elpriset är som högst 
(och således sänka det höga elpriset). Detta kommer 
att leda till att prisvariationen reduceras, eftersom höga 
priser leder till större produktionsutbud från de flexibla 
vattenkraftproducenterna, och låga priser vice versa. 
En jämförelse kan göras med det tyska marknadspriset 
på elektricitet, där merparten av produktionsutbudet 
kommer från termiska producenter, kombinerat med 
sol- och vindkraft. Andelen vattenkraft på den tyska 
marknaden är markant mindre än på den nordiska och 
samma reduktion av prisvariationen från vattenkraft-
producenter kan inte ske (se Figur 2). 

Mindre variation på spotpriset för elektricitet är gynn-
samt för elkonsumenter eftersom det då blir mer förut-
sägbart vad kostnaden för elkraft blir. Detta reducerar 
risken för elleverantörerna, vilket resulterar i att påslaget 
för att leverera elkraft till konsumenter blir lägre. Med 
ökad andel av förnybar varierande kraftproduktion (t.ex. 
vindkraft) i systemet så blir marknadspriset mer varie-
rande, se kapitel 2.3 för vidare resonemang kring detta. 

Samhällsekonomi och vattenkraft 
Introduktion

Eftersom vattenkraften har en 
förmåga att kunna spara elektrisk energi 
över tid så kommer vattenkraften att 
sträva efter att producera under 
de tillfällen då elpriset är som högst.
Detta kommer att leda till att  
prisvariationen reduceras.  
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Figur 1: Illustration av prisbildningen på den nordiska elbörsen, Nord Pool Spot. 

I figuren ovan så är prisbildningen som sker varje timme illustrerad. Såväl utbudet som efterfrågan förändras för varje 
timme. Faktorer som påverkar kurvorna är bland annat årstider, veckodag, timme på dygnet, rådande väder, industri, 
driftstopp i produktionsanläggningar, m.m.

Enhetspris 
EUR/MWh 

Volym elektricitet 
MWh 

Jämvikt mellan utbud och 
efterfrågan, MWh 

Marknadspris 
EUR/MWh 
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Figur 2: Prisstruktur per timme i Sverige (SE2) & Tyskland för en vecka. 
(Gäller för en vecka 2014. Notera pilar t.h. som illustrerar skillnad i volatilitet mellan Sverige och Tyskland.)

Källa: Nord pool spot samt EPEX spot, bearbetat av Sweco. 
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Genom tillgång till prisvärd och tillförlitlig kraft har 
Sverige kunnat bygga ut en elintensiv industri inom 
skog, papper, gruvor, stål och kemi. På så sätt har 
förädlingen av våra råvaror kunnat ske i en större 
utsträckning inom Sverige och lett till ett ökat export-
värde och fler arbetstillfällen. Det har dessutom kunnat 
ske med en måttlig klimatpåverkan då efterfrågan av 
elektricitet i huvudsak tillgodoses med hjälp av vatten-
kraft och kärnkraft.

Utbyggnaden av vattenkraft i Sverige har varit en viktig 
del av Sveriges industrialisering och har försett indu-
strin med pålitlig och prisvärd el. Utbyggnaden har skett 
både på initiativ av industrin samt av stat och kommun. 
Från början placerades industrier i direkt anslutning 
till vattenkraftstationerna, men utvecklingen av elnätet 
gjorde att man kunde transportera kraften allt längre 
sträckor. 

Vattenkraftverk för elproduktion började byggas i 
Sverige under 1880-talet. De byggdes främst för att 
förse städer och industrier med belysning. På 1890-talet 
började även industriföretag att bygga kraftverk för att 
inrätta fabriker med eldrift. I början var det främst järn-
verk i Bergslagen samt massafabriker och pappersbruk 
som stod för denna utveckling. I början av 1900-talet 
tog staten genom Statens Vattenfallsverk (numera  
Vattenfall) ett allt större ansvar för vattenkraftutbygg-
naden i Sverige. 

Initialt låg vattenkraftverken i nära anslutning till den 
industri som den skulle försörja. Hellsjöns vattenkraft-
station som byggdes 1893 var det första där trefas väx-
elström användes för att överföra kraften 15 kilometer 
till Grängesberg. 

Krångede kraftverk var Sveriges största kraftverk när 
det byggdes 1931-1936 och överträffades först 1952 
av Harsprånget. Anläggningen är även landets största 
vattenkraftverk som uppförts i enskild regi, Ägarna var 
huvudsakligen företag i stål- och gruvindustrin, men 
även Stockholms stad ägde en andel. Kraftverket leve-
rerade elenergi till Stockholm via Horndal, söder om 
Sandviken, över en 220 kV högspänningsledning som 
var 340 km lång. Det här var den första sträckningen 
i ett blivande stamlinjenät som så småningom skulle 
täcka hela Sverige.

Porjus (1910-1915) byggdes ursprungligen för att elek-
trifiera malmbanan samt förse smältverket i Porjus med 
el. Tillgången till el innebar att förädlingen av malmen 
nu även kunde ske i Sverige. Även om vattenkraften 
ursprungligen byggdes för att elektrifiera industrin som 
idag delvis kan drivas med alternativa produktions- 
teknologier, så bidrar vattenkraften till låg klimat- 
påverkan och en hög leveranssäkerhet. Detta attraherar 
idag internationella företag med höga krav på leverans-
säkerhet och låga elpriser, t.ex. så kallade serverhallar.

1.1       “Vattenkraften hjälper till att industrialisera 
 Sverige och skapar Sveriges välfärd”

Utbyggnaden av  
vattenkraft i Sverige 
har varit en viktig del  
av Sveriges  
industrialisering.
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1.2  “Kraftbolagen tjänar mycket pengar 
  på vattenkraft”

Den som tjänar mest på vattenkraften är idag den 
svenska staten som tjänar ca 10-11 öre/kWh produ-
cerad vattenkraft, att jämföra med kraftbolagen som 
tjänar ca 5-6 öre/kWh. Staten får in direkta pengar 
genom fastighetsskatt och vinstskatt. Nedan följer re-
sonemang och ett beräkningsexempel som illustrerar 
detta. För illustration av detta, se figur nedan.  
 
Generellt sett så blir vinsten (”det kraftbolagen tjänar”) 
skillnaden mellan den faktiska kostnaden för att gene-
rera en MWh elektricitet1 och marknadspriset på elek-
tricitet. Nedan följer ett kort räkneexempel. Låt oss vi 
anta att dagens2 snittpris för år 2016 är representativt 
som vattenkraftens ”marknadspris” för el, 27,60 EUR/
MWh3. Detta motsvarar ungefär 260 SEK/MWh, eller 
26 öre/kWh. 

Det finns flera kostnader relaterade till att generera elek-
tricitet från vattenkraft. Indikativt så kostar det ca 10 
öre/kWh att hålla utrustning och material operationellt. 
I denna kostnad inkluderas slitage på utrustning, per-
sonal, inmatning på elnätet, etc. Utöver denna kostnad 
så utgör fastighetsskatt en betydande del av kostnader 
relaterade till vattenkraftproduktion. För vattenkraft-

producenter så uppgår denna del till ungefär 9 öre/
kWh. Alltså är den faktiska marginalen (”vinsten”) 7 
öre/kWh4 för ett vattenkraftsbolag. Detta ligger utöver 
vinstskatten, som då utgör ca 1,5 öre/kWh. Staten 
”tjänar” alltså 10-11 öre/kWh medan vattenkraftprodu-
center typiskt får ca 5-6 öre/kWh, efter skatt. 

Värt att ta i beaktning är att marknadspriset på elek-
tricitet idag är relativt lågt, jämfört med de senaste 
åren. Marknadsförväntan på kommande årspriser för 
elproduktion är i linje med 2016 års kontrakt. I figur 
4 är genomsnittspriset på helsårsbasis illustrerat för år 
2000 – 2014, samt framtida förväntningar om elpriset 
för 2016-2020. 

Figur 3: Kostnads och intäkter för kraftbolagen samt “Sverige AB”. 

Källa: Fortum, Nasdaq OMX. 

Beroende på teknologi och förutsättningar så beror den rörliga kostnaden på
skatter, slitage på utrustning, personalkostnader, etc.
2015-04-15. 
Nasdaq OMX, Nord Pool ENOYR-16. I praktiken är marknadspriset på el ännu lägre eftersom majorite-
ten av vattenkraften ligger i norra Sverige där spotpriset är lägre än systempriset på Nord Pool Spot. För 
småskalig vattenkraft så betalas även el-certifikat, denna gäller inte för storskalig vattenkraft vilket avses i 
exemplen givna i detta delkapitel.     
26 – 10 – 9 öre/kWh = 7 öre/kWh.

1

2 
3

4

Slitage, personal, produktionsavgift, etc. Fastighetsskatt
Vinstskatt Nettoresultat kraftproducent

5.5 öre/kWh   (21%)

1.5 öre/kWh   (6%)

10 öre/kWh   (38%)

9 öre/kWh   (35%)
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Figur 4: Historiska nominella priser per år i Sverige (Stockholm),  

och framtida förväntningar om elpriset i Stockholm.

Källa: Nord Pool Spot historiska priser, Nasdaq OMX. 
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Den som tjänar mest 
på vattenkraften är idag 
den svenska staten. 
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Driften av vattenkraftverk blir automatiserad i högre 
och högre utsträckning, i likhet med de flesta andra 
sektorer. Det som idag sysselsätter lokalbygden, 
med fokus på själva driften, är generellt småskalig 
vattenkraft. Som nämns under kapitel 2.6 så är den 
småskaliga vattenkraften viktig för den lokala eko-
nomin genom såväl sysselsättning som intäktskälla. 
Den storskaliga vattenkraften skapar arbetstillfällen 
genom underhåll och de så-kallade föryngrings-/
investeringsprogrammen. Även dammutbyggnad och 
säkerhet säkerställs kontinuerligt och skapar arbets-
tillfällen. Som exempel så planerar Vattenfall att in-
vestera 13 miljarder kronor mellan år 2014 och 2023. 
Detta skapar direkta och indirekta jobb. 

Sveriges vattenkraftstationer och dammar är idag 
åldrande, och för att säkerställa effektiv, säker drift 
så underhålls och förnyas kraftverken kontinuerligt. 
Vattenfall har initierat ett investeringsprogram som 
byter ut generatorer, turbiner och transformatorer på 
åldrande utrustning. Detta ger en ökad effektivitet, 
vilket betyder mer elektrisk energi på samma mängd 
vatten. I anslutning till detta så genomförs även mil-
jöförbättrande åtgärder. Totalt så omfattar detta kring 
5-8 miljarder kronor, som skapar direkta och indirekta 
jobb.

1.3  
  “Vattenkraften skapar inga arbetstillfällen”

Även dammar underhålls och förstärks för att säker- 
ställa att de klarar nuvarande krav på säkerhet.  
Vattenfall skriver att de investerat mer än tre miljarder 
kronor i dammsäkerhet sedan år 2000, och planerar att 
investera ytterligare 2 miljarder kronor fram till år 2020. 

Vidare så är flera sektorers konkurrenskraftighet be-
roende av prisvärd och pålitlig elförsörjning. Detta 
betyder att vattenkraften, och dess roll för prisbildning-
en på elmarknaden, skapar indirekta jobb i sektorer som 
använder el (exempelvis elintensiv industri).
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Påståendet att “Vindkraften ger mycket mer tillbaka till 
bygden än vattenkraften” är en sanning med modifi-
kation. Det stämmer ibland men ibland stämmer det 
inte alls. Själva summan kan vara större för enskilda 
vindkraftparker men detta varierar dels mellan olika 
projekt och dels mellan olika år. Ersättning från vatten-
kraften är stabilare än vindkraftens ersättningsnivåer.  
Med dagens produktionsvolymer betalar vattenkraften 
årligen ca 110 miljoner kronor i bygdemedel, medan 
vindkraften betalar uppskattningsvis maximalt ca 5 
miljoner kronor årligen. 

Återbetalning till bygden är ett sätt för elproducenter att 
betala tillbaka till orten där deras produktionsanlägg-
ningar är belägna. Bygdemedel ger ekonomisk kom-
pensation till närboende och de som närmast påverkas 
av de negativa konsekvenser som kan uppstå i samband 
med verksamheten. Kanske störs närboende av att land-
skapsbilden förändras vid en vindkraftsanläggning eller 
så påverkas människor i närmiljön av vattenkraftens 
påverkan på vattennivån där strandlinjen ändras. För att 
ersätta för sådana intrång betalas bygdeavgift för vatten-
kraften och bygdemedel för vindkraften. Bygdemedel 
benämns för övrigt ofta också bygdepeng i vindkrafts-
sammanhang. 

Vindkraft betalar ut årliga bygdemedel enligt privata 
avtal utifrån produktionsmängd. Avtalen är relativt 
godtyckligt upprättade även om en viss praxis har upp-
kommit. Avtal om bygdemedel ska inte förväxlas med 
Arrendeavtal där markägaren erhåller ersättning, en 
så kallad markarrendeavgift, av verksamhetsutövaren 
som driver vindkraftsparken. Bygdemedel för vind-
kraft finns inte reglerat i tillståndet för verksamheten. 
Tillståndsmyndigheten (Miljöprövningsdelegationen 
på vissa särskilt utvalda länsstyrelser) beslutar inte om 
bygdemedel för vindkraften. Vattenkraftens bygdeavgift 
beräknas enligt lag5 och ingår som en del i tillståndet 
för verksamheten. Tillståndsmyndigheten (Mark- och 
miljödomstolen för vattenverksamhet) beslutar om  
bygdeavgift för vattenkraften. Det finns således inget 
lagligt krav på bygdemedel för vindkraft men det gör 
det alltså för vattenkraftens del. 

För vindkraften utbetalas generellt belopp motsvarande 
mellan 0,2 - 0,5 % av den totala bruttointäkten6. Det 
finns avtal som ger högre liksom det finns avtal som ger 
lägre ersättningsnivå. Det finns även vindkraftsprojekt 
där bygdemedel för vindkraft inte betalas ut alls. Ten-
densen är att bygdemedlen för vindkraft sänks enligt 
avtal allteftersom marknadens elpris har sjunkit och 
vinstmarginalerna har minskat. Under år då det blåser 
dåligt eller produktionen av någon annan anledning 
uteblir eller blir lägre så påverkar det direkt bygde-
medlen för vindkraftsanläggningar. Hur mycket och på 
vilket sätt regleras i det enskilda avtalet och det varierar 
från vindkraftsanläggning till vindkraftsanläggning 
hur avtalen har utformats. För vindkraften upprättas 
avtalen efter att vindkraftsprojektören kommer överens 
med i deras tycke, lämpliga företrädare för den aktu-
ella bygden. Ibland har ersättningar för bygdemedel 
från Vindkraftsverksamhet ifrågasatts då de har ansetts 
orsaka osämja i bygden. 

1.4   “Vindkraften ger mycket mer tillbaka till  
  bygden än vattenkraften”

Se 6 kap Avgifter, i Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, LSV och i förord-
ningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter.
Tore Wizelius, Lokalt ägd vindkraft, Vindform förlag, 2a upplagan 2012

5 
 
6
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Vattenkraftverken betalar betydande summor i bygde-
avgifter. I hela landet betalas cirka 110 miljoner kr varje 
år. Avgifterna är indexreglerade och följer prisutveck-
lingen. Det är en stabilare och mer förutsägbar summa 
som utbetalas eftersom andelen är reglerad, jämfört med 
vindkraftens bygdemedel. 

Här följer ett räkneexempel baserat på ett högt  
antagande av vindkraftens årliga utbetalning av  
bygdemedel. Idag produceras ca 12 000 GWh årligen 
från vindkraft. Generellt så är 0,2-0,5 % av den totala 
bruttointäkten bygdemedel, låt oss högt anta att 1,0 % 
av bruttointäkten samt att alla vindkraftägare betalar ut 
bygdepeng. Dagens marknadspris på el samt elcertifikat 
ligger på 260 respektive 150 SEK/MWh, vilket då ger 
ett marknadspris kring 410 SEK/MWh. Av dessa antar 
vi att 10 % är avkastningen (bruttointäkt), vilket då ger 
41 SEK/MWh. Bygdemedelsandelen på 1,0 % ger då 
ca 41 öre/MWh i utbetalning. Detta multiplicerat med 

12 000 GWh ger en total utbetalning motsvarande ca 
5 miljoner kronor per år. Värt att nämna är att alla an-
taganden är höga; den faktiska årliga utbetalningen är 
med stor sannolikhet lägre än 5 miljoner kronor. 

Mottagare av de olika ersättningarna från vind- och 
vattenkraft skiljer sig åt. Mottagare av vattenkraftens 
bygdepeng är myndighet. Den som lider skada till följd 
av vattenverksamheten kan ansöka hos Mark- och 
miljödomstolen för att få ersättning ur bygdepengen. 
Länsstyrelsen hanterar erhållna bygdeavgifter för att 
tillgodose allmänna ändamål för den bygd som berörs 
av vattenverksamheten. Mottagare av vindkraftens  
bygdemedel är den privaträttsliga aktör som i det en-
skilda fallet företräder bygden. Det kan exempelvis 
vara en bygdeförening, en ekonomisk förening eller en  
stiftelse som har upprättats särskilt för ändamålet.  Dessa 
föreningar eller stiftelser fördelar sedan bygdemedlen 
vidare enligt upprättad stiftelseurkund eller enligt avtal.

Tabell 1: Sammanställning av överslagsräkning kring vindkraftens bygdemedel. 

Namn Värde Enhet
Årsproduktion 12 000 000 MWh

Marknadspris 260 SEK/MWh

Elcertifikat 150 SEK/MWh

Total ersättning 410 SEK/MWh

Avkastning 10%

Bruttovinst 41 SEK/MWh

Andel av bruttovinst i bygdemedel 1,0 %

Bygdemedel per MWh 0,41 SEK/MWh

Total utbetalning bygdemedel vindkraft 4 920 000 SEK/år

Total utbetalning bygdemedel vattenkraft 110 000 000 SEK/år
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Detta är en politisk ståndpunkt där olika uppfattningar 
råder.  Det kan dock konstateras att det inte går att 
ta bort bygdemedel och fiskeavgifter utan att det får 
negativa konsekvenser för närboende och fiskbestånd 
vilka får del av dessa medel. De allmänna fiskeavgifter-
na bör behållas för att finansiera forskning som syftar 
till att underlätta och förbättra miljöanpassningen av 
vattenkraften.

För vissa vattenverksamheter ska det betalas bygdeavgif-
ter och fiskeavgifter. Bestämmelser om bygde- och fis-
keavgift är lagstadgat7. Ändamålet med bygdeavgifter är 
dels att finansiera åtgärder för att förebygga eller minska 
sådana skador av vattenverksamhet eller anläggning för 
vattenverksamhet som inte ersatts i ansökningsmålet 
och för att gottgöra sådana skador, dels att tillgodose 
allmänna ändamål för den bygd som berörs av vatten-
verksamheten. Medel för sistnämnda ändamål (medel 
för allmänna ändamål) hanteras av länsstyrelsen. Den 
som lider skada, sökanden, kan vara en närboende eller 
någon annan som påverkas negativt.  

Den årliga inbetalningen av bygdeavgifter från vatten-
kraften uppgår till ca 110 miljoner kronor. För vissa 
mindre kommuner är det fråga om stora belopp sett till 
invånarantal. Kommunerna har som regel inte möjlig-
het att med egna medel täcka upp för den förlust som 
uppstår vid ett borttagande av bygdeavgifterna. Om 
avgifterna tas bort riskerar det att slå hårt mot många 
kommuner vilka inte själva kan kompensera för negativa 
effekter till följd av vattenverksamhet.

Fiskeavgifterna har som syfte att främja fisket i de 
vatten som berörs av vattenverksamheten. Fiskeavgif-
terna ska användas för fiskevårdsåtgärder i det berörda 
vattendraget eller till åtgärder i närliggande vattendrag. 
Dessa avgifter beslutas av mark- och miljödomstolen i 
samband med dom om tillstånd. 

Olika ståndpunkter gällande bygdemedel och fiskeav-
gifter har framkommit bland annat genom Vattenverk-
samhetsutredningen, SOU 2014:35. Det är en statlig 
utredning som utrett regelverket gällande vatten och 
gett förslag på lagändringar. Vattenverksamhetsutred-
ningen föreslår i sitt slutbetänkande att dessa avgifter 
tas bort då de anses vara en omotiverad särreglering 
och hänvisar istället till de allmänna hänsynsreglerna. 
Fakta är att syftet med de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalkens andra kapitel ska hänsyn tas till miljön så 

1.5  ”Bygdemedel och fiskeavgifter gör ingen  
  nytta och borde tas bort”

att långsiktiga värden består. Bygdeavgifter och fiskeav-
gifter är mer konkret riktade medel för att direkt kom-
pensera påverkade objekt. Allmänna hänsynsreglerna 
har samma övergripande mål men de värnar om miljön i 
ett större perspektiv och ger inte samma effekter för det 
enskilda objektet.

Jordbruksverket har i yttrande avstyrkt Vattenverksam-
hetsutredningens förslag att avskaffa fiskeavgift och 
bygdeavgift8 . Om bygdeavgifterna tas bort riskerar 
det att slå hårt mot många kommuner anser Jord-
bruksverket. Jordbruksverket uppger att fiskeavgifterna 
finansierar bland annat viktiga fiskevårdsåtgärder som 
syftar till att minimera de negativa effekter på fisket 
som vattenverksamheterna medför. Genom att avskaffa 
dessa avgifter för befintliga verksamheter innan om-
prövning enligt miljöbalken har genomförts, riskeras 
negativa effekter för såväl yrkes- och fritidsfisket som 
det nationella miljömålsarbetet och arbetet med EU:s 
ramdirektiv för vatten. Ytterligare ett problem med av-
skaffandet kan uppstå i de fall där det av olika skäl inte 
är tekniskt möjligt att kompensera skadan på fisket. Det 
kan till exempel handla om att de fysiska förutsättning-
arna på platsen för en damm inte medger anläggande 
av en fungerande fiskväg. Ett avskaffande av avgifterna 
skulle i sådana fall kunna medföra att verksamhetsutö-
varen friskrivs från krav på kompensation för uppkom-
men skada. De allmänna fiskeavgifterna bör behållas för 
att finansiera forskning som syftar till att underlätta och 
förbättra miljöanpassningen av vattenkraften. 

6 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, LSV och i förordningen 
(1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. 
Enligt yttrande av Jordbruksverket, 2014-10-23, Dnr 4.1.17-6709/14.

7

8

Fiskeavgifterna  
bör behållas för  

att finansiera  
forskning som  

syftar till att underlätta  
och förbättra miljö- 

anpassningen av  
vattenkraften.
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Enligt SOM-institutets undersökningar från år 2013 är 
ca 1 % av den svenska befolkningen negativt inställ-
da till vattenkraften och anser att den bör avvecklas. 
Detta är överensstämmer väl med synen på annan typ 
av energiproduktion, med undantag för kärnkraften. 
Samma undersökningar visar att 44 % av befolkning-
en anser att vattenkraften skall satsas på så som det 
görs idag (2013), detta är högst bland de undersökta 

1.6  
  ”De flesta är positiva till vattenkraft”

teknologierna. På frågan om de intervjuade personerna 
anser att det skall satsas mer på vattenkraft så svarar 
40 % positivt. Enbart 6 % av de tillfrågade anser att det 
skall satsas mindre på vattenkraft. Siffrorna bekräftar 
påståendet att de flesta är positiva till vattenkraft. För 
illustration av respektive åsikt och andel över tid, se 
figuren nedan. 

Figur 5: SOM-institutets undersökningar för åsikter kring vattenkraften  

mellan 1999-2013.

Källa: SOM-institutet. 
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Vattenkraften kan inte pekas ut som orsaken till över-
svämningar. Tvärtemot så minskar generellt risken 
för översvämningar och efterföljande skador på in-
frastruktur och samhällen jämfört med en situation 
med oreglerade vattendrag. Dagens infrastruktur och 
etableringar är byggda kring reglerade vattenflöde, 
och vid en eventuell utrivning av dammar kopplade till 
kraftproduktion så riskeras samhällskritisk infrastruk-
tur, bebyggelse och verksamheter att översvämmas vid 
kraftiga flöden. 

För att visa hur risken för översvämningar minskar i 
reglerade vattendrag så har det genomförts simuleringar 
där man tittat på situationen utmed Dalälven år 1995 
som var ett våtår med en häftig vårflod. Till följd av detta 
så blev det översvämningar i angränsande områden till 
Österdalälven, närmare bestämt kring sjön Siljan. Si-
muleringar visar på att ett reglerat vattenflöde minskar 
risken för översvämningar. För viss infrastruktur med 
uppemot 80 % jämfört med det simulerade oreglerade 
flödet (se Figur 6). Detta visar på betydelsen av reglering 
av vattendrag, och eventuella konsekvenser av att riva ut 
dammar för reglering. Se figur nedan för illustration av 
reglerade och oreglerade flöden, samt den procentuella 
reduktionen av översvämning för olika infrastrukturer 
kring Österdalälven i centrala Mora under vårfloden år 
1995. 

Även fastigheter och bosättningar påverkas negativt av 
att ha ett oreglerat flöde i Österdalälven, se Figur 15 i 
Appendix för en karta över översvämningar med res-

1.7  
  ”Vattenkraften orsakar översvämningar”

pektive utan reglering i Österdalälven. 
I vattendrag där isbildning är vanlig kan vårens isloss-
ning leda till kraftigt ökad risk för översvämning. Den 
ökade översvämningsrisken kommer sig av att drivande 
isflak lätt klumpas samman och fastnar, och därmed 
skapar isdämmen som tvingar vattnet att stiga eller 
söka nya flödesvägar. I reglerade vattendrag kan denna 
översvämningsrisk reduceras genom att dammarnas 
magasin håller kvar en del av vårfloden, och flödestop-
pen förskjuts framåt i tiden. Att flödestoppen inträffar 
senare på året innebär generellt att isflaken som trans-
porteras med flödestoppen är svagare till följd av längre 
exponering för solstrålning. Svagare isflak innebär att de 
lättare slås sönder, vilket minskar risken för dämning. 
I exempelvis Torne älv, ett vattendrag med stora is-
lossningsproblem och låg grad av reglering, har SMHI 
föreslagit reglering av biflöden som en av de sju mest 
prioriterade tekniska lösningarna för att minska över-
svämningsproblem i samband med islossning.   

Även dammar som saknar aktiv reglering har, liksom 
naturliga sjöar, generellt sett en utjämnande effekt på 
flödet så att flödestopparna blir lägre och förskjuts i 
tiden. Utjämningen kommer sig av att vattendragets 
geometri generellt sett breddas på uppströmssidan av 
en damm, vilket gör att vattennivån vid dammen stiger 
långsammare än vad som vore fallet med ett smalare 
vattendrag. Eftersom utflödet från en oreglerad damm/
sjö är beroende av vattennivån i dammen kommer den 
minskade höjningen av vattennivån även att innebära 
att utflödet från dammen blir lägre än tillflödet. Diffe-
rensen mellan ut- och inflöde magasineras uppströms 
dammen, trots att inte någon aktiv reglering sker. Ju 
bredare vattendraget är uppströms dammen, desto mer 
påtaglig blir den magasinerande effekten. I vissa fall kan 
även ökad infiltration eller evaporation under tiden som 
vattnet befinner sig i dammen leda till att flödet ut från 
dammen sänks ytterligare.9

Svenskt näringsliv – Vattenverksamhetsutredningen – konsekvensanalyser April 2014.9

Simuleringar visar på 
att ett reglerat  
flöde minskar  
översvämningarna  
avsevärt.
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Figur 6: Översvämning i Mora vid simulerade värden för vårfloden år 1995 med  

oreglerade respektive reglerade flöden. 

Källa: The Effect of Hydroelectric 
Dams on Flood Mitigation,  

examensarbete vid  
Linköpings Universitet.
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Energisystem 
& vattenkraft
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Den svenska vattenkraften har en viktig del i det 
svenska, nordiska och potentiellt även i det europeis-
ka energisystemet. Den svenska vattenkraften utgör 
även en väsentlig del av kritiska systemtjänster som 
Svenska kraftnät kräver för att kunna hålla det svenska 
elnätet operationellt. I en framtid med större andel va-
rierande förnybara energikällor (se figur med Fortums 
’”solekonomi” nedan) förväntas vattenkraftens bidrag 
till energisystemet att öka. Detta kapitel hanterar olika 
påståenden som kan kopplas till driften av energisys-
temet. När energisystem diskuteras finns där ett flertal 
olika begrepp (A-C) som bör förstås.

Ett elnät behöver balanseras kontinuerligt, 
vilket betyder att den energi som förbrukas 
varje ögonblick måste motsvaras av samma 
mängd energi produktion. Det svenska stam-

nätet balanseras av Svenska kraftnät som ansvarar för 
att produktionen och konsumtionen av elektricitet 
motsvarar varandra under alla årets ögonblick. Eftersom 
efterfrågan varierar (t.ex. dagtid så är efterfrågan större 
än under natten), och nätet behöver balanseras konti-
nuerligt, så krävs det reglering av produktion och/eller 
konsumtionsenheter. Detta brukar kallas för reglering.

Energi och effekt. Effekt är momentant, och 
energi är effekt över tid. Alltså om en effekt 
(mäts i Megawatt, MW) upprätthålls under 
en timme (tid), så blir det en energivolym 

(mäts i Megawattimmar, MWh). Effekten är det som 
behöver balanseras kontinuerligt (Svenska kraftnät ”ba-
lanserar”), och utgörs av produktionen och konsumtio-
nen momentant. 

Med ordet energimix så avses den portfölj av 
teknologier som tillgodoser efterfrågan. För 
Sverige så består dagens energimix av ca 45 
% vattenkraft och 45 % kärnkraft. Resterande 

del tillhör framförallt vindkraft och termiska kraftverk. 

Frågeställningar som hanteras inkluderar vattenkraftens 
roll i energimixen med såväl regionalt, nationellt och 
europeiskt fokus. Vidare så diskuteras vattenkraftens 
roll i elsektorns omställning till en klimatneutral sektor, 
och huruvida vattenkraften är ersättningsbar av alterna-
tiva produktionsteknologier. 

Energisystem och vattenkraft 
Introduktion

Källa: Fortum. 
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Vattenkraften står idag för ca 50 % av elproduktionen i 
Norden (ca 45 % i Sverige). Det skulle bli oerhört kost-
samt att byta ut den Nordiska vattenkraften mot annan 
produktion, oavsett vilken teknologi man väljer. Vatten-
kraften används för reglering i det nordiska kraftsyste-
met. Med det menas att vattenkraften används för att 
parera såväl förändringar i förbrukning som variationer 
i vind- och solkraft, samtidigt som övrig termisk pro-
duktion (främst kärnkraft och kraftvärme) kan köras 
så jämt som möjligt. Vattenkraften fungerar som ett 
batteri för väderberoende produktion. När vindkraft-
verken står still ökar produktionen av vattenkraft så 
att det alltid finns tillräckligt mycket el till användarna. 
Detta är både ekonomiskt fördelaktigt och leder till att 
minimera miljöpåverkan från kraftproduktionen.  

Den svenska kärnkraften är inte konstruerad för att 
användas för att reglera kraftsystemet och kan därför 
inte ersätta vattenkraften i detta hänseende i någon 
större omfattning. Om vattenkraften byts ut mot annan 
produktion måste betydande delar av denna produktion 
kunna användas för reglering. Det innebär att denna ”er-
sättningsproduktion” till stor del inte kan bestå av vind- 
eller solkraft, utan bestå av termisk produktion (kol, gas 
eller biobränsle). Värt att nämna i sammanhanget är 

att all ny kapacitet ej är lönsam taget dagens elpriser i 
beaktning, se figur nedan för indikativa kostnader 10  för 
elproduktion per kraftslag. 

Vattenkraftens flexibilitet leder till att vi i Norden 
har jämförelsevis jämna elpriser jämfört med övriga i 
Europa. Oavsett vilken teknologi som vattenkraften 
skulle ersättas med skulle det leda till mer volatila priser, 
vilket inte skulle gynna varken hushåll eller den elinten-
siva industrin. Se resonemang under introduktionen till 
kapitel 1.

Infrastrukturen kring de älvar som är utbyggda är idag 
anpassade till ett reglerat flöde. En utrivning av befint-
liga dammar sannolikt skulle innebära ökade översväm-
ningsrisker i samhällen längs med idag reglerade vatten-
drag (om inte dammarna ersätts med någon annan typ 
av översvämningsskydd). Även en ökad risk för skador 
på infrastruktur som löper parallellt eller tvärs reglera-
de vattendrag är att vänta. Sådan skadlig påverkan kan 
exempelvis vara skadade eller underminerade brofästen 
eller erosion av vattendragens slänter som leder till 
sättningar eller ras i vägar och järnvägar. Se mer resone-
mang kring detta under kapitel 1.7. 

Figur 8: Genomsnittliga produktionskostnader för nyinvesteringar i olika kraftslag 

samt dagens Nordiska marknadspris på elektricitet.  

(Observera att kostnader är uttryckta som EUR/MWh.) 

Källa: Sweco. 

2.1  
 ”Vi klarar oss utan vattenkraft”

Observera att den genomsnittliga produktionskostnaden beror på flera antaganden. Kostnadsnivåerna är 
att beakta som indikativa, snarare än faktiska. 

10
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Vattenkraft är relativt billigt och enkel att reglera, både 
på kort sikt (sekunder-timmar) till lång sikt (veck-
or-månader). Alternativet är att använda termisk kraft-
produktion (t.ex. kol-, gas-, bio- och kärnkraft) för att 
reglera kraftsystemet. Detta är både dyrare och medför 
en större miljöpåverkan. Se vattenkraftens reglerarbe-
te per timme i det svenska elnätet under en vecka år 
2011 nedan.
 
Den kortsiktiga reglerförmågan används idag främst 
för att parera variationer i efterfrågan men passar även 
väl för att kompensera för de stora och ibland svåra att 
förutspå svängningar i vind- och solkraft. Den lång-
siktiga reglerförmågan innebär att vatten kan sparas 

2.2   ”Vi behöver vattenkraften i omställningen  
  till förnybar elproduktion”

Figur 9: Illustrering av vattenkraftens reglerarbete, och övrig produktions reglerarbete 

under en januarivecka från år 2011.

till ett annat tillfälle då den gör bättre nytta. På så sätt 
kan vattenkraften bidra till att ”spara” annan förnybar 
produktion till tillfällen då vinden inte blåser och solen 
inte skiner.

En stor andel reglerbar vattenkraft bidrar därför till att 
underlätta för omställningen till ett förnybart kraftsys-
tem. Det är värt att komma ihåg att även vattenkraften 
är en förnybar kraftkälla. Vidare så genererar vattenkraf-
ten ett mer gynnsamt investeringsklimat för investerare, 
inklusive investeringar i förnybara produktionsteknolo-
gier. Se kapitel 2.3 för vidare resonemang.

Källa: Svenska kraftnät statistik, bearbetad av Sweco.
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Genom att koppla samman det nordiska elsystemet 
med kontinenten kan den nordiska vattenkraftens reg-
lerförmåga bidra till att underlätta för en omställning 
till ett förnybart energisystem i Europa. Då det finns 
ett överskott av produktion på kontinenten kan denna 
importeras till Norden samtidigt som man reglerar ner 
vattenkraften. När det istället är brist på produktion 
på kontinenten kan det sparade vattnet användas och 
Norden kan exportera kraft till kontinenten. Den nordis-
ka vattenkraften kommer då att fungera som ett grönt 
batteri och man slipper spilla förnybar produktion vid 
överskottssituationer och slipper köra fossila kraftverk 
vid underskottsituationer. För att förverkliga detta krävs 
att överföringsförmågan till kontinenten stärks.

En positiv aspekt av vattenkraftens reglerbarhet är 
jämnare elpriser kopplat till ett temporärt stort pro-
duktionsöverskott (t.ex. fallet med låg efterfrågan och 
mycket vindkraftproduktion), vilket gör att varierande 

2.3  ”Nordisk vattenkraft är en förutsättning för 
  ett förnybart energisystem i Europa”

förnybara kraftproducenter (exempelvis vindkraftsäga-
re) gynnas. Detta eftersom att utbudet av vattenkraft 
kommer att reduceras under tillfällen då överskott råder 
och det finns ett stort utbud av kraftproduktion (blåsigt 
i fallet med vindkraft). Då kommer ersättningen att bli 
större för de förnybara varierande kraftproducenterna. 

Historiska marknadspriser i Jylland (Danmark) med 
första hand termisk och vindkraftproduktion och 
Stockholm (närmare vattenkraften) jämförs nedan. 
I tabellen nedan så kan det ses att det genomsnittliga 
priset som en vindkraftproducent får i elområde SE3 
(Stockholm) är ca 5 % lägre än genomsnittspriset i SE3 
under år 2014. Motsvarande siffra för vindkraftsprodu-
center i Danmark (DK1, Jylland) är 8 % lägre än ge-
nomsnittspriset på Jylland. Värt att påpeka är att denna 
analys inte inkluderar eventuella stödsystem som finns i 
nuläget, utan vad det ”sanna” marknadspriset skulle varit 
för vindkraftsproducenter utan stödsystem.

Källa: Nord Pool Spot historisk 
marknadsdata samt Svenska Kraftnät 

statistik. Bearbetat av Sweco. 

Tabell 2: Jämförelse av genomsnittligt marknadspris för vindkraft mellan Danmark 

(Jylland) och Sverige (Stockholm) för år 2014.

SE3 (Stockholm) DK1 (Jylland, Danmark)
Genomsnittligt marknadspris vindkraft 30.0 26.2

Genomsnittligt marknadspris 31.6 28.3

Viktat / oviktat spot 95% 92%

Vattenkraftens
reglerförmåga 
underlättar en 
omställning till ett helt
förnybart energisystem.
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Sverige har under de senaste fyra åren exporterat el till 
våra omkringliggande länder. Nettoexporten på årsbasis 
har varierat mellan ca 5 – 20 TWh mellan 2011-2014. 
Åren dessförinnan (2004-2010) så var Sverige både 
nettoimportörer och nettoexportörer av el, varierande 
mellan ca ± 5-7 TWh/år. Detta indikerar att Sverige har 
”överskottsenergi” under de år då kärnkraften fungerar 
väl, tillgången på vatten är god samt efterfrågan är re-
lativt låg till följd av varma temperaturer och förhållan-
devis modest efterfrågan av elektricitet från industrier. 

Beroende på hur kallt ett givet år är (kallare ger mer el-
förbrukning) och tillgängligheten från olika teknologier 
(hydrologi och vattenkraft, tillgänglighet kärnkraft), 
exporterar Sverige mer eller mindre elektricitet till de 
omkringliggande länderna. Under knappa år importerar 
Sverige elektricitet på årsbasis (senast 2010). De senaste 
åren har det varit ett nettoöverskott av elektricitet som 
exporterats till omkring liggande länder, dock så har det 
varit relativt våta, milda (med avseende på temperatur) 
år med relativt god tillgänglighet av kärnkraft. Detta i 
kombination med en relativt begränsad efterfrågan från 
elintensiv industri kombinerat med energieffektivise-
ring har lett till s.k. ”överskottsenergi” som exporterats 
till omkringliggande länder (se Figur 10). Värt att po-
ängtera är denna överskottsenergi ersätter lokalt dyrare 
kraftproduktion, som ofta är fossildriven. Detta leder till 
minskade utsläpp av bl.a. CO2. 

Det svenska elsystemet är byggt utifrån de resurser som 
finns (och fanns) att tillgå i Sverige. Mellan 1950 och 
1980 så togs beslutet att den svenska elefterfrågan skulle 
tillgodoses m h a framförallt vatten- och kärnkraft. 
Den svenska produktionsflottan och transmissionsnä-
tet byggdes för att på bästa möjliga vis tillgodose den 
svenska elefterfrågan från dessa två kraftkällor. Kärn-
kraftens årsenergiproduktion är varierande beroende 
på hur många av reaktorerna är i drift och om det sker 
något plötsligt kärnkraftsbortfall. När flera av de svenska 
reaktorerna uppgraderades, i viss mån parallellt, under 
åren 2005-2011 så var tillgängligheten från reaktorerna 
begränsad. Detta syns tills viss del i produktionsstatisti-
ken för kärnkraftverken, se Figur 11 för produktion per 
år mellan 2007-2014. Idag är normalårsproduktionen 
för den samlade svenska kärnkraftsflottan kring 60-70 
TWh, även om detta varierat historiskt.
 
Vattenkraft är beroende av mängden nederbörd som 
uppkommer under ett givet år, vilket ger en indikation 
på hur mycket vatten som finns tillgängligt för kraft-
produktion. I vis mån påverkas det av hur klimatet varit 
de senaste åren eftersom reglermagasin i vissa fall kan 
reglera över flera kalenderår. Väder varierar naturligt, 

2.4  
  “Vi har överskottsenergi” 

och därmed varierar mängden vatten tillgängligt för 
kraftproduktion. Beroende på tillgången av vatten så 
kallas detta för torrår, normalår eller våtår. Vid ett nor-
malår så bedöms den svenska vattenkraften producera 
kring 66 TWh. Under ett torrår kan årsproduktionen 
vara kring 50 TWh, och ett våtår kan den uppgå till 80 
TWh. Den historiska årliga produktionen för vatten-
kraft mellan 2007-2014 kan ses i Figur 11. 

En viktig aspekt att ta i beaktning är när i tiden som den 
elektriska energin produceras, eftersom elnätet måste 
balanseras varje ögonblick kontinuerligt. Därför kan 
nettohandel av elektricitet vara ett något missvisande 
mått för driften av det svenska elsystemet. Den svenska 
elefterfrågan är till stor del temperaturberoende, vilket 
betyder att under vintern så är efterfrågan (lasten) stor 
och måste tillgodoses momentant av elproduktion. Vat-
tenkraften är fördelaktig eftersom energin kan lagras 
från vårfloden och nederbörden som har uppkommit 
under föregående år, för att tillgodose efterfrågan under 
vintern när den är som störst. Denna aspekt inkluderas 
inte vid att titta på årsnettohandel, men är likväl viktig i 
diskussionen. För vidare resonemang kring reglerbarhet, 
se kapitel 2.3.

Vattenkraften är  
fördelaktig eftersom 

energin kan lagras 
från vårfloden och 
nederbörden som 

har uppkommit under 
föregående år, för att 
tillgodose efterfrågan 
under vintern när den 

är som störst.
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Figur 10: Nettoimport per år med elenergi i Sverige mellan år 2004 och 

2014. (Negativa siffror betyder export.) 

Källa: Svenska kraftnät statistik

Figur 11: Årsproduktion för vatten- och kärnkraft i Sverige mellan 2007-2014. 

Källa: Svenska kraftnät statistik. 
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Det anses i dagsläget osannolikt att storskalig vat-
tenkraft fortsätter byggas ut i den utsträckning som 
har skett under det senaste seklet. Detta p.g.a. flera 
orsaker:

Att bygga ny vattenkraft är med dagens 
nordiska elpriser generellt inte lönsamt. Se 
Figur 7 för indikativ produktionskostnad för 
vattenkraft.  

Oexploaterade (ur ett kraftperspektiv) natio-
nalälvar och å-sträckor är ofta i naturskydda-
de områden där den generella uppfattningen 
är vattenregimen skall fortsätta vara ostörd.

En nyprövning av storskalig vattenkraft är 
kostsam och utgången är ofta (mycket) oviss. 
Alltså är det en omfattande process både 
med avseende på kostnad och tid. Vidare så 

är de ”bästa” lägena för vattenkraftproduktion redan 
exploaterade sedan tidigare, vilket betyder att det är de 
mindre gynnsamma (mer kostsamma) platserna som 
återstår.

Utbyggnaden av den svenska vattenkraften med avse-
ende på produktionskapacitet genomfördes huvudsak-

2.5  
 ”Vattenkraften är färdigutbyggd”

ligen under 1950-talet. Sedan ca 1990 har den totala 
installerade kapaciteten varit relativt konstant strax över 
16 GW. För kronologisk utbyggnad per femårsperiod 
mellan 1890 och 2015, se figur nedan. 

Figuren illustrerar antalet kraftstationer som byggts 
(vänster axeln), motsvarande installerad kapacitet (höger 
axel), samt kumulativ installerad kapacitet (höger axel) 
per fem-årsperiod. Det kan ses att en betydande utbygg-
nad skedde under 50-talet med avseende på kapacitet 
(svarta kurvor) vilket indikerar utbyggnad av framförallt 
storskaliga vattenkraftverk. Ett ännu större antal kraft-
stationer byggdes under 80-talet, dock generellt med 
begränsade storlekar jämfört med under 50-talet. 

Det som förväntas ske för den storskaliga vattenkraf-
ten är i första hand förnyelser och uppgraderingar av 
befintliga vattenkraftverk. Vattenkraftverken i Sverige 
är byggda i huvudsak under mitten av 1900-talet, och 
vattenkraftverken behöver kontinuerligt underhållas för 
att säkerställa tillgänglig kapacitet. Även för att säker-
ställa att befintliga normer och säkerhetsföreskrifter till-
godoses krävs kontinuerliga investeringar. Ett exempel 
på detta är förstärkningar av vattenkraftdammar för att 
säkerställa att de inte brister vid extrema flöden som 
bedöms uppkomma delvis p.g.a. klimatförändringar.11   

Figur 12: Vattenkraft och utbyggnad i Sverige mellan 1850 och 2015.  

Källa: Leif Kuhlin, bearbetat av Sweco. 

Se kapitel 1.3 för mer resonemang kring detta.11
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Ofta när betydelsen av småskalig vattenkraft analyse-
ras, så tas ett nationellt eller europeiskt energiperspek-
tiv. Den småskaliga vattenkraften12 är inte obetydlig ur 
ett regionalt kraftsystemperspektiv eftersom en stor 
del av den installerade kapaciteten i södra Sverige 
(SE4) utgörs av småskalig vattenkraft i. Cirka 190 MW 
av den totala installerade vattenkraftkapaciteten 347 
MW är småskalig vattenkraft.13    

Enligt Svenska kraftnät14 så utgör vattenkraft i södra 
Sverige ca 11 % vid en förbrukningstopp. Utgår man 
från att tillgängligheten är lika stor för små- som stor-
skalig vattenkraft i södra Sverige så utgör den små-
skaliga vattenkraften cirka 7 % av effekten under en 
förbrukningstopp. I den årliga effektbalansrapporten 
särskiljs det inte på små- och storskalig vattenkraft. Som 
jämförelse kan nämnas att vindkraften utgör ca 3 % av 
kraftbalansen i SE4 under en toppförbrukningstimme. 
Majoriteten av den tillgängliga effekten i södra Sverige 
utgörs av kondenskraft, mottryck och gasturbiner 
(termiska kraftverk), dessa utgör 85 % vid en förbruk-
ningstopp.  

I nuläget så produceras ca 4,3 TWh elenergi från 
småskalig vattenkraft i Sverige, fördelat på ca 2 000 
vattenkraftverk15. Denna siffra kan jämföras med års-
produktionen från vindkraftproduktion under år 2014 
som var 11,6 TWh. Alltså genereras ca 1/3 så mycket 
elektricitet från småskalig vattenkraft jämfört med vad 
dagens vindkraft genererar på årsbasis. Den totala års-

efterfrågan av elektricitet i Sverige är kring 140 TWh, 
alltså tillgodoser den småskaliga vattenkraften ca 3 % 
av den svenska efterfrågan på årsbasis. Så energimässigt 
med avseende på den nationella energibalansen har den 
småskaliga vattenkraften relativt liten betydelse, jämfört 
med andra teknologier. De två största teknologierna är 
vatten- och kärnkraften som tillsammans producerar 
kring 90 % av den totala svenska elefterfrågan.

I detta sammanhang bör även de värden som småskalig 
vattenkraft ofta har sett ur ett lokalt perspektiv både 
ekonomiskt och kulturellt nämnas. Småskaliga vat-
tenkraftverk är ofta ägda av privatpersoner med lokal 
anknytning, och krafthuset är ofta äldre byggnader 
belägna i och vid samhällen som byggts upp kring vat-
tenkraften (kvarnar, stampar, sågverk, etc.), se kapitel 1.1 
för vidare resonemang kring detta. Dessutom används 
intagsdammarna som mindre reglermagasin för att 
kontrollera vattenflödet i omnejden kring de småskaliga 
vattenkraftstationerna. Vid en utrivning av de småska-
liga vattenkraftverken och därmed intagsdammarna så 
tas reglermöjligheten bort, vilket kan betyda förändrade 
vattenspeglar i å-sträckningen upp- och nedströms från 
kraftverket. Detta kan påverka infrastruktur, bebyggelse 
samt verksamheter. Ytterligare en aspekt att beakta är 
de nya naturliga tillstånd som uppkommit efter lång 
tids verksamhet, se kaptitel 1.7 och kapitel 3.10 för mer 
information. 

2.6  
 “Småskalig vattenkraft saknar betydelse”

Tabell 3: Sammanställning av siffror relaterade till småskalig vattenk-

rafts betydelse för södra Sverige. 

Källa: Svenska kraftnät, Leif Kuhlin, 
sammanställd av Sweco. 

Med småskalig vattenkraft avser kraftstationer där den samlade nominella stationskapacitet är 10 MW, 
eller lägre
Källa: Leif Kuhlin, bearbetat av Sweco. Antaget att vattenkraft mindre än 10 MW installerad kapacitet 
anses som småskalig vattenkraft.
http://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/140624-effektbalansen-rapport.pdf
Svensk vattenkraftförening

12

13

14
15

Namn Värde Enhet
Total installerad kapacitet vattenkraft, Södra Sverige 347 MW

Total installerad kapacitet småskalig vattenkraft, Södra Sverige 190 MW

Total tillgänglig nettokapacitet småskalig vattenkraft vid förbrukningstopp 171 MW

Total tillgänglig nettokapacitet vid förbrukningstopp, Södra Sverige 2 624 MW

Småskalig vattenkrafts andel av total tillgänglig kapacitet vid en förbrukningstopp 7 %
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Vattenkraftens inverkan på miljön började uppmärk-
sammas under 1950-talet. Avsaknaden av motstånd 
från miljösidan under 1900-talets första hälft kan 
kopplas till det samhällsfokus som var inriktat på den 
nationella industrialiseringen och det som diskuterades 
var istället vilken teknik som skulle användas vid ut-
byggnaden och i vilken takt det skulle ske16.   

Dåtidens argumentation handlade främst om de es-
tetiska och ekonomiska värdena som gick förlorade17. 
Argumentationen utvecklades dock genom åren att 
bli mer forskningsorienterad och utvecklingen av den 
”billiga” och ”effektiva” kärnkraften användes som ett ar-
gument för att inte bygga ut älvar i onödan. Det lokala 
perspektivet dominerade miljödebatten. Såväl det lokala 
som globala perspektivet är viktigt att inkludera i debat-
ten, och detta kapitel hanterar flera olika nivåer (lokalt, 
regionalt, nationellt samt globalt) av perspektiv. 

De miljömässiga fördelar som vattenkraften för med 
sig såsom låg klimatpåverkan och förnybarhet ställs 
emot de ingrepp som gjorts i naturen och de skador det 

medfört på djur- och växtliv. På samma sätt ställs idag 
olika miljömål mot varandra där en förbättrad vatten-
miljö ska åstadkommas utan att äventyra de mål som 
satts för förnybar energi i Sverige. Frågan om huruvida 
miljöåtgärder i anslutning till vattenkraft alltid leder till 
en sänkt energiproduktion belyses i det här avsnittet 
tillsammans med ett axplock av de vanligaste påståen-
dena som hörs om vattenkraft i miljödebatten idag. På-
ståenden som berörs inkluderar vad vattenkraftbolagen 
gör för miljöarbete idag, vattenkraftens klimatutsläpp, 
myggproblem kopplat till uppdämning av vatten, vat-
tenkraftens inverkan på biologisk mångfald, miljölag-
stiftningen samt de nya ekologiska tillstånd som upp-
kommit efter att reglerdammar och kraftstationer blivit 
en del av den lokala miljön.

Miljö och vattenkraft 
Introduktion

Fridlund, Mats. (1995). Visioner om nationell kraft och utveckling: Industrinationalism och ingenjörskul-
tur speglad i 1900-talets svenska vattenkraftsutbyggnad.
Anshelm 1993. Bevarandeopinionen som vann gehör. Modernisering och kulturarv, Stockholm, Stehag: B. 
Östlings bokförl. Symposion, 1993, 299-394
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17

Såväl det lokala som 
globala perspektivet är 
viktigt att inkludera i  
debatten 

Vattenkraft - Påståenden & fakta    Kapitel 3: Miljö & vattenkraft



35

Det påstås att svenska kraftbolag inte vill genomföra 
miljöförbättringar och att det därför krävs drastiska åt-
gärder inom lagstiftningen för att tvinga fram åtgärder 
som förbättrar miljön. Den bilden känns inte igen av 
kraftbolagen. Idag sker det ett organiserat miljöarbe-
te på de större kraftbolagen med både åtgärder och 
forskning inom området. De två sidorna är överens om 
problembilden – att det behöver genomföras fler mil-
jöåtgärder – men åsikterna skiljer avsevärt angående 
hur det ska göras och vad som står i vägen.

Nyprövning av tillstånd är en av de drastiska åtgär-
derna inom lagstiftningen som föreslås i Vattenverk-
samhetsutredningen, där ca 3600 vattenkraftverk och 
reglerdammar som i dagsläget har tillstånd enligt de 
äldre vattenlagarna skulle åläggas att söka nya enligt 
Miljöbalken. Kritiken har varit stark mot förslaget då 
det innebär en stor administrativ börda och kostnad, 
både för berörda myndigheter och verksamhetsutövare. 
Förespråkarna för förslaget håller dock fast vid att detta 
är absolut nödvändigt för att kunna förnya miljövillko-
ren för existerande vattenverksamheter. Den tanken går 
även hand i hand med uppfattningen om att kraftbola-
gen inte vill göra miljöförbättringar utan att de måste 
tvingas till dessa.

De som äger och driver vattenkraft uppfattar dock si-
tuationen på ett annat sätt. Det handlar sällan om en 
ovilja att genomföra miljöåtgärder utan snarare om 
svårigheten att få sådana godkända och införda bland 
tillståndsvillkoren på ett smidigt sätt. Det är långa 
handläggningstider och blir ofta kostsamma processer 
för verksamhetsutövaren som vill säkerställa rättskraften 
för de åtgärder som utförs. Oklarheter i lagstiftningen 
om prövningens omfattning kan också leda till att myn-
dighetssidan försöker få tillståndsprövningen utvidgad18 
och att handla om hela grundtillståndet istället för den 
åtgärd som ska utföras vilket avsevärt fördyrar och kom-
plicerar processen. 

Omprövningssystemet finns till för att uppdatera 
villkor i givna tillstånd och är därför ofta den väg som 
kraftbolag föredrar att gå för att genomföra åtgärder. 
Problematiken med den låga omprövningstakten som 
Vattenverksamhetsutredningen belyser förnekas inte 
av kraftbolagen och samtliga av de stora kraftbolagen 
ställer sig positiva till en effektivisering av ompröv-
ningssystemet i sina remissvar till utredningen. Det 

finns även en önskan om bättre kunskapsunderlag och 
tydligare prioriteringar vid val av åtgärd för att på detta 
sätt kunna maximera miljönyttan av en investering. Ett 
dåligt kunskapsunderlag i kombination med avsaknad 
av ett systemperspektiv kan leda till en snedvriden praxis 
vilket i sin tur kan leda till att åtgärder drivs igenom där 
de inte ger någon positiv miljöeffekt.

Det finns flera sätt som kraftbolag genomför miljöför-
bättringar i samband med vattenkraft idag. Antingen 
sker det indirekt genom att finansiera forskningsprojekt 
eller så sker det direkt med olika miljöåtgärder såsom 
anläggande av fiskvägar eller restaurering av vattendrag. 
Finansiering av forskning sker delvis genom Energi-
forsk (tidigare Elforsk) som de senaste åren genomfört 
forskningsprogram som ”Krafttag ål” där målsättningen 
var att minska dödligheten för ålarna när de passerar 
kraftverken på sin väg ut mot havet19. 

Just nu har arbetet med forskningsprogrammet KLIV 
inletts där myndigheter och vattenkraftföretag ska sam-
verka för att ta fram bättre verktyg och arbetsgångar 
för att hantera den komplexa problematik som miljö-
förbättringar inom vattenkraften ibland kan innebära20. 
Utmaningen ligger i att nå lösningar som är bäst i ett 
systemperspektiv, där en eventuell förlust av förnybar 
energi med låga växthusgasutsläpp vägs mot förbättrade 
livsmiljöer för växt- och djurliv i magasin och vatten-
drag. Det finns intressanta projektupplägg som några 
av kraftbolagen arbetat med de senaste åren i ett försök 
att utvärdera nytta kontra kostnad för miljöåtgärder i 
ett vattendrag. Först har det genomförts en större kun-
skapsinsamling om det särskilda vattendraget och dess 
biflöden för att sedan med detta som bas utvärdera olika 
miljöåtgärder och upprätta prioriteringslistor för dessa. 
På det här sättet kan en översiktlig bild ges av vatten-
draget vilket leder till att de viktigaste åtgärderna, och 
de som ger mest nytta, kan genomföras först. Genom att 
bygga mer kunskap och genomföra åtgärder och pröv-
ningar på ett sätt där ett systemperspektiv kan tilläm-
pas finns det en möjlighet att effektivisera arbetet med 
miljöåtgärder. På detta sätt kan det göras analyser på 
kostnad kontra miljönytta vilket leder till att pengarna 
används med bästa möjliga resultat. Om en investering 
ska göras ska den också ske där miljövinsterna är störst 
och där bortfallet av förnybar energi kan minimeras och 
motiveras. För det krävs ett bättre kunskapsunderlag än 
det som finns idag.

3.1  
 “Kraftbolagen vill inte göra miljöförbättringar”

Rudberg (2013). Sweden’s Evolving Hydropower Sector: Renovation, Restoration and Concession Change.
Elforsk, 2014a). Mål Krafttag ål. http://www.elforsk.se/Programomraden/Vattenkraft/Krafttag-al/  Mål 
[2015-04-12]
Elforsk (2014b). Programbeskrivning KLIV (Kraft och liv i vatten). http://www.elforsk.se/Programomra-
den/Vattenkraft/Kraft-och-liv-i-vatten/ Programbeskrivning KLIV [2015-04-12]

18
19

20
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De som säger att vattenkraften inte är CO2-fri har fak-
tiskt helt rätt i det. En livscykelanalys som gjorts för 
svensk vattenkraft visar att 1 kWh el från vattenkraft 
släpper ut ca 9 g CO2-ekvivalenter vilket i och för sig 
bara är en bråkdel av vad andra kraftslag släpper ut 21 
. Vattenkraftens utsläpp av växthusgaser är nästan 90 
gånger mindre än 1 kWh el från kolkraft, hälften så 
stort jämfört med vindkraft och en tredjedel av solel 22 .

För att ge en rättvis bild av olika kraftslags utsläpp av 
växthusgaser kan en livscykelanalys genomföras. En 
sådan analys innebär att samtliga utsläpp från de olika 
skedena i framställandet av t.ex. 1 kWh el ska inklu-
deras. Utsläppen relateras sedan till den mängd energi 
som anläggningen producerar under sin livslängd. Det 
är viktigt att inkludera alla utsläpp som är kopplade 
till ett kraftslag och inte bara de mest uppenbara, t.ex. 
utsläppen av växthusgaser vid förbränning av kol. Vissa 
energislag har stora utsläpp av växthusgaser vid anlägg-
ningsfasen och inga från själva driften, medan andra har 
de i särklass största utsläppen i anslutning till kraftpro-
duktion.

Vattenkraftens utsläpp av växthusgaser sker främst 
från den mark som lagts under vatten i samband med 
anläggandet av dammen vid kraftverket. Det organiska 
materialet som lagts under vatten bryts succesivt ner till 
koldioxid och metan, två av de främsta växthusgaserna. 
Vid drift av kraftverket är utsläppen mycket låga och 
kommer främst från transporter i samband med inspek-
tion och underhåll av kraftverket. Värt att nämna är att 
i utsläppsberäkningarna för vattenkraft har antagandet 
gjorts att anläggningen rustas upp och förnyas under 
dess livslängd vilket leder till att en utrivning i slutet 
av dess livstid undviks. Upprustningsarbetets utsläpp är 
inkluderade i beräkningarna. 

Figuren nedan redovisar utsläpp av växthusgaser för ett 
antal olika kraftslag ur ett livscykelperspektiv. Vatten-
kraften är då bland de kraftslag som har absolut lägst 
utsläpp av CO2-ekvivalenter, enbart slaget av kärnkraf-
ten där den största delen av utsläppen kommer från 
brytning, anrikning och produktion av uranpellets.
 

3.2  
 ”Vattenkraften är inte CO2 fri” 

De senaste 20 åren har det publicerats ett flertal un-
dersökningar som visar att vissa av de magasin som 
anlagts i anslutning till vattenkraft i tropiska länder har 
gett upphov till stora utsläpp av växthusgaser23 . Stora 
mängder metan som släpps ut i dessa dammar har 
lett till att el från vattenkraft släppt ut större mängder 
växthusgaser än el från kolkraft. I en nyligen publicerad 
artikel varnar dock forskare för faran att generalisera an-
gående utsläpp från magasin då de påverkas starkt av en 
mängd olika parametrar och därför kräver platsspecifika 
utredningar24 . De svenska dammarna har förhållan-
devis låga utsläpp jämfört med magasin i andra länder 
(Naturskyddsföreningen, 2006). Enligt beräkningar av 
utsläpp från kraftverksdammar i sju svenska älvar ligger 
de flesta kring 1 g CO2-ekv./kWh med en toppnote-
ring på 4 g CO2-ekv./kWh25 .

Vattenkraften är alltså inte 100 % CO2-fri men den är 
det kraftslag med näst minst utsläpp och slås bara av 
kärnkraften. 

De vanligaste naturliga gaserna som  
diskuteras i samband med växthuseffekten är: 

Koldioxid, CO2
Metan, CH4
Lustgas, N2O

Dessa gaser absorberar värmeinstrålning i atmosfären 
och bidrar därmed till ett varmare klimat. Metan och 
lustgas är betydligt starkare växthusgaser jämfört med 
koldioxid och för att förenkla jämförelser räknas de därför 
ofta om till enheten CO2-ekvivalenter enligt nedan:

1 kg CH4 = 21 kg CO2-ekvivalenter
1 kg N2O = 300 kg CO2-ekvivalenter

Vattenfall 2012. Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden. http://corporate.vattenfall.com/globalassets/
corporate/sustainability/reports/livscykelanalys.pdf [2015-04-22]
Elforsk 2011. Internationell forskning föromfattande utbyggnad av solel. Elforsk rapport 11:63.
Fearnside 1989. Brazil’s Balbina  Dam: Environment versus the legacy of the Pharaohs in Amazonia. Environmental 
Management, July/Aug 1989, Volume 13, Issue 4, pp 401-423
Yang et. al. (2014) Progress in the studies on the greenhouse gas emissions from reservoirs. Acta Ecologica Sinica 
Volume 34, Issue 4, August 2014, Pages 204–212
Bergström, Algesten, Sobeck och Jansson (2004): Emissions of CO2 from hydroelectric reservoirs in northern Sweden. 
Arch. Hydrobiol. 159:1, sid 25-42.

21

22
23

24

25
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Figur 13: Utsläpp av växthusgaser (koldioxidekvivalenter) ur ett  
LCA-perspektiv för olika kraftslag. 
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På flera platser i landet har vattenkraften pekats ut 
som orsaken till myggproblem. Orsaken till den ibland 
outhärdliga mängden mygg ska enligt vissa vara direkt 
kopplad till den reglering av vattenflöden som vatten-
kraften medför. Enligt forskaren och myggekologen 
Jan Lundström är detta en helt felaktig uppfattning: 
”Ett naturligt vattendrag utan vattenkraft eller flöde-
skontroll skulle antagligen producera mer mygg än ett 
reglerat, de som är övertygade om motsatsen har gjort 
en rejäl tankevurpa.” 26 
 
FFör att kunna producera vattenkraft under hela året 
regleras vattendragen med hjälp av magasin för att ge 
ett reglerat flöde för kraftproduktion. Detta innebär att 
vårfloden minskas, eller helt uteblir, i ett reglerat vat-
tendrag samtidigt som vattenföringen är betydligt högre 
vintertid än vad den skulle vara naturligt. Förespråkarna 
för teorin att vattenkraften orsakar myggproblem vill få 
kraftbolagen att släppa en ordentlig vårflod och att de 
sedan ska reglera bort de naturliga översvämningarna 
under sommaren27 . Forskaren Jan Lundström och hans 
kollegor har funnit att det är årets första översvämning 
som producerar mest översvämningsmyggor, obero-
ende av om den inträffar på våren eller på sommaren. 
Myggproblemet skulle alltså existera även vid naturlig 
vattenföring. Om den naturliga vårfloden däremot hade 
kunnat tidigareläggas till när lägre lufttemperaturer 
råder hade det funnits en chans att undvika kläckning av 
översvämningsmyggor. Den naturliga vårfloden infaller 
dock för sent för detta.

3.3  
 “Vattenkraften orsakar myggproblem”

Nedre Dalälven är ett av områdena där massförekomst 
av myggor har plågat närboende i drygt två decennier28 
. I en studie av SMHI beräknades den naturliga vat-
tenföringen för Nedre Dalälven åren 1971 – 2009 och 
jämfördes med den observerade vattenföringen för att 
klargöra om den av vattenkraften styrda regleringen 
av Dalvälven låg bakom sommaröversvämningarna29. 
Enligt studien följde den naturliga och den reglerade 
flödesregimen varandra under sommarhalvåret för att 
sedan avvika ordentligt under vinter och vår. Detta 
innebär att det alltså inte är regleringen av vattendraget 
från kraftverken som ligger bakom sommaröversväm-
ningarna, utan att dessa även hade inträffat vid en na-
turlig flödesregim i älven. 

Slutsatsen är alltså att vattenkraften inte orsakar mygg-
problem. Vattenkraften kan däremot ses som en del av 
lösningen för att hantera problemet genom att ge ett 
jämnare flöde över året. 

Jan Lundström (2015). Muntligt.
Länsstyrelsen Gävleborg (2013). Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan hanteras. Rapport 500-8033-
13. http://www.lansstyrelsen.se/ Gävleborg / Publikationer / Förslag till hur myggproblemet vid Nedre Dalälven kan 
hanteras.
Naturvårdsverket (2009). Mygg och Bti i Nedre Dalälven. Utvärdering av ett vetenskapligt uppföljningsprogram. 
Rapport 6305.
SMHI (2011). Beräknad naturlig vattenföring Dalälven. Barbro Johansson. http://www.fortum.com/countries/se/
om-fortum/energi-produktion/vattenkraft/Vattenkraft%20Rapporter/Naturlig_vattenf%C3%B6ring_Dal%C3%A4l-
ven.pdf [2015-04-14]

26
27

28

29
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Vattenkraften ingår i en av de tre hotkategorier som 
Centrum för biologisk mångfald har identifierat men 
kan även bidra med en minskning av klimatföränd-
ringen som identifierats som ett stort hot. De fysiska 
ingrepp som görs i naturen i samband med vattenkraft 
påverkar främst de strömlevande arterna negativt och 
ca 2 % av Sveriges rödlistade arter anses påverkas 
negativt av vattenkraftsreglering. Perspektivet som 
används för att identifiera hot mot biologisk mångfald 
är avgörande för vilka hot som framträder och det är 
näst omöjligt att göra generaliseringar inom området.

I FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) från 
1993 definieras biologisk mångfald som ”Variationsri-
kedomen bland levande organismer av alla ursprung, 
inklusive från bland annat landbaserade, marina och 
andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i 
vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald 
inom arter, mellan arter och av ekosystem” 30 . Biolo-
gisk mångfald kan alltså beskrivas inom genetiken, på 
artnivå, och på ekosystemnivå. Vattenkraften kan ha 
en påverkan på den biologiska mångfalden på samtliga 
dessa nivåer.

3.4 ”Vattenkraften är biologisk mångfalds  
  största hot”

Naturvårdsverket (2014) Sverige och konventionen om biologisk mångfald. https://www.naturvardsverket.
se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/Kon-
ventionen-om-mangfald/Sveriges-arbete/ [2015-05-03]
CBM (2008). Biologisk mångfald. http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-bio-
logisk-mangfald-cbm/biologisk-mangfald/

30

31
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Centrum för biologisk mångfald (CBM) har identifierat tre huvudkategorier av hot mot den biologiska mång-
falden . Vattenkraftens påverkan på biologisk mångfald hör till den första kategorin31.

• Biotopförstörelse  
 Markförändring  (jordbruk, urbanisering och bygge av infrastruktur)
 Fragmentering av biotoper
 Spridning av miljögifter, försurning, övergödning
 Klimatförändringar

• Införsel av främmande arter och genotyper
• Överexploatering
 Icke hållbar fångst och insamling av djur och växter

• Avverkning

(CBM, 2008)

Det är svårt att försöka isolera och jämföra vatten-
kraftens påverkan på biologisk mångfald med andra 
verksamheters påverkan. Vattenkraftens effekter på 
den biologiska mångfalden blir framför allt synliga på 
ett nationellt och lokalt plan, medan de två andra stora 
energislagen för Sveriges del, kärnkraft och petroleum-
baserade bränslen, ger konsekvenser som till stor del blir 
synliga i andra länder i samband med utvinning av uran 
och olja. De andra energislagens utsläpp av växthusgaser 
och miljögifter kan vara svårare att relatera till då de inte 
kan ses lika tydligt som den fysiska inverkan som vat-
tenkraften har. En torrlagd åfåra visar klart och tydligt 
en negativ miljöpåverkan medan en förhöjd temperatur 
på grund av klimatförändringen är desto svårare att få 
grepp om. 
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Figur 14: Viktigaste påverkansfaktorer för rödlistade arter i sötvatten.
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ArtDatabankens rödlista är en förteckning över en-
skilda arter som riskerar att dö ut och försvinna från 
Sverige. Rödlistan kan vara ett hjälpmedel för att 
bedöma tillståndet i naturen, även om förekomsten 
eller avsaknaden av sällsynta arter i en miljö i sig inte 
med automatik ger någon fullständig information om 
den biologiska mångfalden. Av de totalt 4 273 arterna 
som var uppsatta på rödlistan år 2015 så bedöms några 
hundra av dessa vara negativt påverkade av vattenkrafts-
reglering. Av rödlistade arter i sötvatten bedöms knappt 
100 i någon mån vara påverkade av vattenreglering32. 
De mest betydande påverkansfaktorerna bedöms vara 
torrläggning/dikning och näringsbelastning.
 
Perspektivet som används när biologisk mångfald dis-
kuteras är viktigt och kan förändra problematiken av-
sevärt. Det lokala perspektivet avser miljön i anslutning 
till kraftverket och är intressant då det ger en god bild av 
miljön på platsen men för att verkligen kunna prioritera 
och genomföra de åtgärder som ger bäst nytta krävs det 
regionala perspektivet. Med detta ses de lokala miljöer-

Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015 Jonas Sandström, Ulf 
Bjelke, Tomas Carlberg och Sebastian Sundberg
Harvard, (n.a). Climate change and biodiversity loss. http://www.chgeharvard.org/topic/clima-
te-change-and-biodiversity-loss
Persson & Rummukainen, SMHI (2010) Klimatförändringarnas efekter på svenska miljömålsarbetet.
CBM (2008). Biologisk mångfald. http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-bio-
logisk-mangfald-cbm/biologisk-mangfald/

32

33

34

na i det system som avrinningsområdet är. Det globala 
perspektivet som är gränsöverskridande krävs dock för 
att ta itu med det hot som klimatförändringen innebär 
för biologisk mångfald. Det spekuleras i dagsläget om 
att en fjärdedel av alla landlevande arter kommer vara 
utrotade år 2050 på grund av klimatförändringen33. 

Förändrade livsmiljöer på grund av temperaturhöj-
ning och förändrade flödesmönster kan leda till att de 
vattenlevande arterna – som har svårare att finna nya 
livsmiljöer jämfört med många landlevande – kommer 
drabbas ännu hårdare av ett ändrat klimat34. Det kan 
diskuteras var gränsen ska gå för Sveriges arbete med 
att värna om den biologiska mångfalden. Ska vi se till 
de svenska gränserna och endast fokusera vårt arbete på 
de lokala utmaningarna som finns i Sverige eller ska vi 
se förbi landsgränserna och arbeta för att försöka hindra 
klimatförändringens påverkan på den biologiska mång-
falden? En avvägning är förstås det riktiga svaret men 
frågan är var fokus ska läggas.
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Två av de idag vanligaste miljöåtgärderna i samband 
med vattenkraft är att bygga fiskväg eller att leda bort 
en del av flödet från kraftverket till den naturliga fåran, 
så kallad mintappning. Det bortledda vattnet leder till 
ett bortfall av förnybar produktion och åtgärderna har 
ibland en mycket begränsad nytta sett till den stora 
kostnaden. En lösning är att i större utsträckning tillåta 
kompensationsåtgärder för vattenkraften där åtgär-
der som inte påverkar den förnybara produktionen 
prioriteras. På sådant sätt behöver miljöåtgärder inte 
nödvändigtvis innebära någon förlust av förnybar en-
ergiproduktion.

De vanligaste åtgärderna för att förbättra miljön för de 
organismer som lever i vattensystem där det finns vat-
tenkraft går ut på att försöka efterlikna naturliga flöden 
och att skapa möjligheter att vandra i vattensystemet. 
I vissa fall handlar det också om att försöka optimera 
de ekologiska förutsättningarna efter olika former av 
fysiska ingrepp i vattendraget såsom rensningar och 
kanaliseringar.

Generellt innebär åtgärder som anläggandet av fiskvägar 
och ökade flöden i torrfåror förbi kraftverket förluster 
i energiproduktionen. Det går dock att åstadkomma 
lösningar som innebär kompromisser mellan energiför-
luster och förbättrade ekologiska förutsättningar. Till 
exempel kan drift och flöden i fiskvägar optimeras för 
att både bibehålla en lönsam kraftproduktion, samtidigt 
som tillräckliga flöden i fiskvägarna upprätthålls för att 
möjliggöra vandring av prioriterade arter under de peri-
oder på året som är viktigast för de arterna.

När miljökvaliteten ska bedömas för ett vattendrag ska 
utgångspunkten vara hur de naturliga förhållandena var 
före mänsklig påverkan. Detta innebär att historiska 
studier måste genomföras, bl.a. för att bedöma om arter 
naturligt kunnat passera uppströms samt olika arters 
naturliga utbredning och vandringsmönster. Genom att 
genomföra åtgärder som i mer eller mindre grad gör att 
de ursprungliga förhållandena efterliknas kan möjliga 
konflikter uppstå avseende vilka arter som gynnas. 
Exempel finns sannolikt där rödlistade eller ovanliga 
arter gynnats av de förändringar som infunnit sig i efter 
påverkan från vattenkraft och i det nya naturliga till-
stånd som uppstått. 

Det grundläggande problemet är inte alltid att det 
saknas kunskaper om hur bra fiskvägar ska konstrue-
ras och skötas. Ett större problem är att det ofta kan 
vara svårt att ta ställning till vilka positiva miljöeffek-
ter som ska prioriteras i förhållande till kostnader och 
samhällets behov av energi.  I många fall är vattensys-
temen redan så starkt påverkade av exploatering att det 
ekologiska värdet av åtgärder vid en viss anläggning 
innebär en mycket begränsad miljönytta i förhållande 
till kostnader. Kostnaderna för t.ex. minimitappning i 
en spillfåra, eller en fiskväg upp till ett regleringsmaga-
sin utan reproduktionsmöjligheter för fisk kan i sådana 
fall jämföras med ekologisk nytta med att genomföra 
restaureringsåtgärder på andra platser. Möjligheten att 
utföra kompensationsåtgärder i vattendrag där energi-
produktionen inte påverkas borde därför utforskas mer. 

3.5  ”Miljöförbättringar kräver minskad  
  vattenkraftsproduktion”

Möjligheten att utföra 
kompensationsåtgärder 
där energiproduktionen 
inte påverkas borde  
utforskas mer.   
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Arbetet med att förbättra den biologiska mångfalden 
är mycket komplext och innefattar ett flertal olika åt-
gärder beroende på var de utförs. Att en åtgärd som att 
anlägga en fisktrappa skulle vara en förutsättning för 
biologisk mångfald är en grov generalisering och ger 
en dålig bild av den verkliga problematiken.

Fisktrappor har länge använts för att möjliggöra passage 
förbi vandringshinder så som vattenkraftverk för att 
minska vattenkraftens miljöpåverkan. Historiskt har 
fisktrappor utformats främst för att möjliggöra passage 
för starksimmande fiskar så som lax och öring. Idag 
diskuteras istället begrepp som faunapassager framför 
fisktrappor eller fiskvägar. Faunapassager är tänkta att 
fungera som passage för samtliga vattenlevande orga-
nismer och skapa konnektivitet – förbindelser – för 
såväl fiskar som näringsämnen, växter och insekter. 

Innan fria vandringsvägar öppnas upp är det av stor vikt 
Innan fria vandringsvägar öppnas upp är det av stor vikt 
att utreda hur det ser ut uppströms vandringshindret. I 
många vattendrag har de tidigare strömsträckorna i och 
med utbyggnad av vattenkraften ersatts av lugnflytande 
vattenmagasin varpå det uppströms vandringshindret 
saknas lek- och uppväxtområden av god kvalitet. Ibland 
kan det leda till att fisken, som gärna vandrar så högt 
upp som möjligt för att leka, passerar goda lekområden 
för att komma längre uppströms och sen inte lyckas 
hitta någonstans att leka. Vissa fiskarter leker bara en 
gång under sin livstid och därför kan sådana avbrott få 
stor påverkan på fiskpopulationen. På grund av utebli-
ven lek kan den genetiska mångfalden därmed utarmas 
och med tid kan hela bestånd försvagas eller utplånas. 

Många gånger är det en nödvändig åtgärd att restau-
rera livsmiljön i vattendraget för att få full effekt av 
en installerad fiskväg. Det är även viktigt att utreda 
om platsen har utgjort ett naturligt vandringshinder 
innan kraftverket byggdes. Ett naturligt vandrings-
hinder innebär att på grund av t.ex. ett brant fall 
eller en stor häll har fisk historiskt sett inte kunnat 
passera förbi platsen. Genom att släppa upp fisk förbi 
vandringshinder där de aldrig tidigare eller för mycket 
länge sedan funnits kan hela ekosystemet komma att 
förändras. 

I samband med flottning har även många vatten-
drag rensats från stora stenar, rätats och stränder har 
förstärkts, något som än idag påverkar vattendragen 
genom bland annat att vattenhastigheten höjs vilket 
gör att sediment- och födotransporten ökar och 
lämpligt lekgrus spolas bort. Andra påverkanskällor 
kan vara övergödning, miljögifter, invasiva främmande 
arter m.m. En fisktrappa, eller faunapassage, är alltså 
bara en del av flera lösningar som måste samordnas 
för att åstadkomma bästa resultat och på så sätt främja 
den biologiska mångfalden.

3.6      ”Fisktrappor är en förutsättning för 
 biologisk mångfald”

Många gånger är det 
en nödvändig åtgärd 

att restaurera livs- 
miljön  i vattendraget 
för att få full effekt av

en installerad fiskväg.
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Många är överens om att de äldre tillstånden som finns 
inom vattenkraften måste uppdateras för att anpassa 
dem till de nya moderna miljökraven som finns i Miljö-
balken. Frågan är på vilket sätt detta görs på bästa sätt. 
Det kan också ifrågasättas om Miljöbalken från slutet 
av 90-talet kan anses vara modern eller om den egent-
ligen behöver anpassas efter de nya klimatutmaningar 
vi nu står inför.

Den mycket omdebatterade Vattenverksamhetsutred-
ningen publicerade sitt slutbetänkande sommaren 2014 
och förde i detta, samt i sitt delbetänkande, fram ett 
antal förslag på förändringar av lagstiftningen rörande 
vattenverksamheter. De föreslagna ändringarna är 
menade att förenkla processen med att miljöanpassa 
vattenkraften där ca 98 % av de svenska kraftverken 
och reglerdammarna har vattendomar från de äldre 
vattenlagarna. Det som föreslås i utredningen är bland 
annat att dessa vattenkraftverk och dammar ska söka 
ett nytt tillstånd enligt Miljöbalken, även om de redan 
har tillstånd med rättskraft från de äldre vattenlagarna. 
På detta sätt, menar utredningen, kan miljövillkoren 
uppdateras och öka chanserna för att Sverige ska uppnå 
flera av de miljökrav som landet åtagit sig. Det finns 
även en stor vilja att ensa i lagstiftningen och ta bort 
de särregleringar som idag skiljer på vattenverksamheter 
och miljöfarlig verksamhet35 och ett antal förslag på 
lagändringar har formulerats angående detta. 

Förslaget om nyprövning har fått mycket kritik, främst 
för de resurser som skulle krävas från myndigheter såväl 
som från verksamhetsutövare, men även för det ensidiga 
fokus som lagts på vattenekologiska värden och inte 
minst avsaknaden av konsekvensutredning för kraftsys-
temet36. Som ett alternativ till nyprövningen föreslogs 
det även i utredningen ett antal förändringar rörande 
omprövningssystemet vilket är det idag existerande sys-
temet för att uppdatera miljövillkor i tillstånd.

Något som inte diskuteras i utredningen är lagändringar 
för att i större utsträckning ta hänsyn till de positiva mil-
jöaspekterna kopplade till vattenkraft såsom det faktum 
att det är en förnybar energikälla och att den har mycket 
låga emissioner av växthusgaser sett till andra kraftslag. 
Bristen på detta perspektiv gör att det kan ifrågasättas 
om Miljöbalken är enligt vår tids utmaningar och kan 
anses vara effektiv. En avvägning som domstolen måste 
göra är mellan den lokala miljön – vattenekologin - och 
den globala miljön - klimatfrågan. I vattenrättsliga mål 

idag kan trenden ses att klimatfrågan vägs in i mindre 
omfattning än tidigare och även att den negativa mil-
jöpåverkan från vattenkraften lyfts fram mer nu än 
tidigare37. Det kan anas en förändring i synsätt hos 
domstolarna vilket kan vara kopplat till Ramdirektivets 
införande vilket är olyckligt då vi även har ett EU-di-
rektiv som ställer krav på andelen förnybar energi i en-
ergisystemet samt en global uppvärmning som ökar ju 
mer koldioxid som släpps ut i atmosfären. 

Slutsatsen är att vi behöver en modern miljölagstift-
ning, men i flera bemärkelser. Klimatfrågan som inte 
var en fråga i författandet av Miljöbalken borde tillåtas 
ta större plats vid avvägningar mellan lokala åtgärders 
positiva effekter och de negativa globala effekterna 
dessa eventuellt medför. Angående uppdateringen av 
de äldre miljövillkoren så bör det administrativa arbetet 
och kostnaderna för samhälle och verksamhetsutövare 
kunna minskas betydligt genom att istället för en ny-
prövning vidareutveckla det befintliga omprövningssys-
temet.

3.7  
 ”Vi behöver en ny lagstiftning”

Se avsnitt 4.9.
SVK 2013. Remissvar Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande. SOU 2013:69.
Fröberg och Lundholm 2014. Rättsfallsgenomgång. Promemoria 2014-11-26.
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I Vattenverksamhetsutredningen nämns EU:s Ramvat-
tendirektiv som en av de viktigaste anledningarna till 
att det måste finnas bättre verktyg för att genomföra 
miljöförbättrande åtgärder. Medlemstaterna är själva 
ansvariga för att sätta upp mål och gränsvärden för 
sina vatten och bedöms sedan utifrån dessa. De mål 
som Sverige formulerade i samband med införandet av 
direktivet har av flera kallats orealistiska och är idag 
långt ifrån uppfyllda. Vattenkraften nämns ofta som 
boven i dramat trots att problembilden är betydligt mer 
komplex.

I många vattenförekomster har flera olika miljöproblem 
varit bidragande till att målen i Ramvattendirektivet inte 
uppnåtts. Skillnader i geografi, befolkningstäthet m.m. 
innebär olika förutsättningar i olika delar av landet. 
Med en grov generalisering kan man säga att vatten-
kraften utgör en dominerande påverkansfaktor i många 
större norrländska älvar, medan mindre vattendrag och 
sidovatten till de stora älvarna är relativt opåverkade av 
vattenkraft i Norrland. Längre söderut ökar betydelsen 
av andra faktorer, t.ex. övergödning, som framför allt i 
sjöar i södra delen av landet är en betydande orsak till 
att god ekologisk status inte uppnås. Försurning står 
för en betydande påverkan framför allt i Västerhavets 
vattendistrikt

Fysisk förändring av vattendrag lyfts fram som en be-
tydande påverkansfaktor i samtliga Sveriges fem vat-
tendistrikt. Vattenkraften utgör en betydelsefull del av 
den fysiska påverkan i vattendrag och sjöar, men fysisk 
påverkan kan även ha andra orsaker än vattenkraft, t.ex. 
urbanisering, bortledning av vatten, dikning, skogsav-
verkning, vägtrummor och historisk flottledsrensning. 

Utöver de vanliga miljöproblemen övergödning, försur-
ning, miljögifter, fysisk påverkan och främmande arter, 
kan även andra miljöproblem bidra till förändringar i 
biologin. Ett exempel är stigande vattentemperaturer 
till följd av klimatförändring, vilket enligt uppgifter i 
ArtDatabanken har en betydande negativ påverkan på 
några av de rödlistade arterna. 

För att en vattenförekomst ska tilldelas klassningen 
”God ekologisk status” får den inte uppvisa mer än små 
avvikelser från det som kan anses vara de naturliga för-
hållandena för den typen av vattenförekomst. De natur-
liga förhållandena för olika vattenförekomster bestäms 
av medlemsländerna och kallas för referenstillstånd. 
Ramvattendirektivet tillåter att vissa vattenförekomster 
som anses vara så pass påverkade av människan pekas 
ut som konstgjorda eller kraftigt modifierade. Detta 
innebär att de ekologiska kraven anpassas därefter och 
att vattenförekomsten då ska uppnå ”God ekologisk 
potential”.

Formuleringen i samband med införandet av bestäm-
melsen om konstgjorda eller kraftigt modifierade 
vattendrag är något oklar och leder till frågan om vat-
tenmyndigheterna får avstå från att peka ut en kraftigt 
modifierad vattenförekomst även om den uppfyller alla 
förutsättningar för en sådan. Sverige, som tillsammans 
med Frankrike är den största vattenkraftproducenten i 
EU, har pekat ut färre än 3 % av alla vattenförekom-
ster som kraftigt modifierade. Denna andel är mindre 
än något annat EU-land och visar på hur Sverige har 
varit betydligt mer restriktiva med utpekandet av kraf-
tigt modifierade vattenförekomster jämfört med andra 
medlemsländer38. 

3.8  “Det är vattenkraftens fel att Sverige inte  
  lever upp till Ramvattendirektivet”

Bjällås och Fröberg 2013. Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt 
sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?
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Vattenkraften är inte en miljöfarlig verksamhet då den 
inte uppfyller någon del av den definition som finns 
formulerad i miljöbalken (9 kap. 1 § MB). Vattenkraften 
skiljer sig stort från hur den påverkar miljön jämfört 
med miljöfarlig verksamhet men trots detta finns det 
många som argumenterar för att vattenkraften ska 
behandlas som miljöfarlig verksamhet.

Att förorenaren ska betala för de föroreningar som släpps 
ut är en av de grundläggande principerna i Miljöbalken 
för miljöfarlig verksamhet och kallas för ”PPP” (Polluter 
pays principle). Olika utsläpp av gaser och avloppsvat-
ten, användning av kemikalier samt alstring av avfall är 
starkt kopplat till miljöfarlig verksamhet men hur ser 
den kopplingen egentligen ut för vattenkraften? Pro-
duktion av el genom vattenkraft ger varken upphov till 
utsläpp som kan minskas eller renas (se kapitel 3.2 för 
mer resonemang kring detta). Vattenkraften använder 
sig inte heller av farliga kemikalier och alstrar inte avfall. 
Däremot innebär vattenkraften ett ibland irreversibelt 
ingrepp i naturen som förändrar befintliga vattenförhål-
landen och omkringliggande natur och djurliv. Tillstånd 
för vattenverksamheter är därför ofta meddelade med 
andra villkor enligt ett särskilt regelverk för att begränsa 
eller kompensera för de skador som kan uppstå. 

För miljöfarlig verksamhet finns även kravet på använ-
dandet av ”Bästa möjliga teknik” för att minska eller 
begränsa verksamhetens miljöpåverkan. Som ett led i 
att likställa vattenverksamhet med miljöfarlig verksam-
het vill Vattenverksamhetsutredningen göra det möjligt 
att applicera kravet på bästa möjliga teknik även på 
vattenverksamheter. Det kan dock diskuteras om det är 
korrekt att ställa krav på att vattenkraftverk ska använda 
sig av bästa möjliga teknik då det inte är själva tekniken 
för produktionen av el som behöver regleras utan istället 
den tillståndsgivna vattenverksamhetens villkor39.

I en omprövning av vattenkraft ligger ofta fokus på att 
genomföra miljöförbättrande åtgärder såsom att anlägga 
fiskvägar eller leda bort en del av flödet till fördel för 
vattenlevande arter (minimitappning) och därmed 
begränsa de tidigare tillståndsgivna villkoren. Utgångs-
punkten för vilka åtgärder som behövs bör alltså istället 
för bästa möjliga teknik grundas på de miljömål som ska 
uppnås för vattendraget. Sverige har genom inkorpore-
randet av Ramdirektivet för vatten i svensk lag åtagit 
sig ett antal miljömål där de som berör vattenkraften är 
direkt kopplade till huruvida vattendragen i de utbyggda 
vattendragen pekas ut som kraftigt modifierade vatten-
drag (KMV) eller inte. Om ett vattendrag pekas ut som 
KMV sätts miljömålen efter det faktum att det är ett 
utbyggt vattendrag och får då målet att uppnå en god 
ekologisk potential. De vattendrag som inte är kraftigt 
modifierade ska istället uppnå god ekologisk status. 

När miljömålen för vattendrag sätts för de vattenföre-
komster där förnybar och klimatsmart elproduktion kan 
komma att inskränkas måste en avvägning göras mellan 
de positiva effekterna av att förbättra den lokala miljön 
och den förlust av elproduktion som den förbättringen 
eventuellt medför. Detta är dock aldrig fallet för miljö-
farlig verksamhet då de miljöförbättringarna sällan, om 
aldrig, inskränker produktion av förnybar energi.

3.9  
 ”Vattenkraften är miljöfarlig verksamhet” 

Fröberg & Lundholm (2014b). Promemoria. Skillnader och likheter mellan miljöfarliga verksamheter och 
vattenverksamheter. Ej publicerad.
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Målet med miljöarbetet är att våra vatten endast ska 
visa spår av en begränsad mänsklig påverkan och det 
naturliga tillståndet eftersträvas i hög grad. Men vad 
händer med de nya naturtillstånd som har uppkommit 
vid dämningar som gjordes för flera hundra år sedan 
och där samhällen har vuxit upp runt reglerade sjöar 
och andra vatten?

Begreppet “nytt naturtillstånd” används främst i 
samband med diken som genom åren växt igen och 
där det inrättats ett nytt naturtillstånd jämfört med hur 
det såg ut när det var rensat. Beroende på hur lång tid 
som har passerat kan det tillstånd som en gång gavs för 
utdikningen anses ha slutat gälla på grund av att det 
övergetts och låtits växa igen. I flera fall refereras det till 
det nya naturtillståndet som har inträtt och att de djur- 
och växtarter som har etablerat sig där skulle försvinna 
om diket rensades. 

De senaste åren har argumentet om nytt naturtillstånd 
även använts inom tillståndsmål för vattenkraft. I ett av 
fallen rör det en läckande damm som kraftbolaget ville 
åtgärda med dammsäkerhetshöjande åtgärder men där 
bl.a. Fiskeriverket ansåg att flödet från läckan i dammen 
skapat ett nytt naturtillstånd och att ansökan därför 
endast skulle bifallas om villkor på minimitappning in-
fördes. Det finns även andra liknande fall men i inget av 
dem har domstolarna tillerkänt dessa nya naturtillstånd 
någon betydelse. 

3.10     ”Det finns nya naturtillstånd”
Frågan vad ett nytt naturtillstånd egentligen är och 
vilken vikt vi ger det är högst aktuell. Om Vattenverk-
samhetsutredningens förslag går igenom kommer det 
med hög sannolikhet leda till att ett stort antal dammar 
och mindre kraftverk rivs ut. Den problematik som en 
utrivning medför är komplex då både bebyggelse och 
ekologi kring en dämning som har funnits under lång 
tid – decennier, ibland sekel – har anpassats till rådande 
vattennivåer och flöden. Även detta borde logiskt sett 
falla under ”nytt naturtillstånd” då nya djur- och växtar-
ter har gynnats av de förändrade flödesförhållandena 
och med stor sannolikhet skulle påverkas negativt om 
dammen revs ut. 

Det kan diskuteras vilken instans som är bäst lämpad 
att ta beslut i vilket nytt naturtillstånd som är värt att 
behålla.  De samhällen som bildats kring vattenverk-
samheter kommer i hög grad påverkas av utrivningar för 
att återställa miljön till dess naturliga tillstånd. Dammar 
som tidigare kunnat dämpa höga flöden och översväm-
ningar rivs ut till fördel för miljön men ökar samtidigt 
översvämningsriskerna med skador på infrastruktur 
och bebyggelse som resultat. Till vilket pris söker vi oss 
tillbaka till de naturliga, av människan orörda vatten-
dragen, och innebär det att de nya naturliga tillstånden 
är helt utan värde?

Frågan vad ett “nytt na-
turtillstånd” egentligen är 
och vilken vikt vi ger det 
är högst aktuell. 

Vattenkraft - Påståenden & fakta    Kapitel 3: Miljö & vattenkraft
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Figur 15: Översvämningskartering Mora 1995 för oreglerat (nedre) respektive 
reglerat (övre) vattenflöde. 

Appendix
Vattenkraft - Påståenden & fakta    Appendix

Källa: The Effect of Hydroelectric Dams on Flood Mitigation, examensarbete vid Linköpings Universitet. 
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Figurförteckning
Vattenkraft - Påståenden & fakta    Figurförteckning

Figurer

Figur 1: Illustration av prisbildningen på den nordiska 
elbörsen, Nord Pool Spot. Källa: Nord pool spot samt 
EPEX spot, bearbetat av Sweco.  

Figur 2: Prisstruktur per timme i Sverige (SE2) & 
Tyskland för en vecka. Källa: Nord pool spot samt EPEX 
spot, bearbetat av Sweco. 

Figur 3: Kostnads och intäkter för kraftbolagen samt 
“Sverige AB”. Källa: Fortum, Nasdaq OMX.  

Figur 4: Historiska nominella priser per år i Sverige 
(Stockholm), och framtida förväntningar om elpriset 
i Stockholm. Källa: Nord Pool Spot historiska priser, 
Nasdaq OMX. 

Figur 5: SOM-institutets undersökningar för åsikter 
kring vattenkraften mellan 1999-2013.  
Källa: SOM-institutet. 

Figur 6: Översvämning i Mora vid simulerade värden 
för vårfloden år 1995 med oreglerade respektive re-
glerade flöden. Källa: The Effect of Hydroelectric Dams on 
Flood Mitigation, examensarbete vid Linköpings  
Universitet.

Figur 7: Solekonomin. Källa: Fortum

Figur 8: Genomsnittliga produktionskostnader för 
nyinvesteringar i olika kraftslag samt dagens Nordiska 
marknadspris på elektricitet, observera att kostnader är  
uttryckta som EUR/MWh. Källa: Sweco. 

Figur 9: Illustrering av vattenkraftens reglerbarhet, och 
övrig produktions reglerbarhet under en januarivecka 
från år 2011. Källa: Svenska kraftnät statistik, bearbetad 
av Sweco.

Figur 10: Nettoimport per år med elenergi i Sverige 
mellan år 2004 och 2014. Källa: Nord Pool Spot historisk 
marknadsdata samt Svenska Kraftnät statistik. Bearbetat 
av Sweco. 

Figur 11: Årsproduktion för vatten- och kärnkraft 
i Sverige mellan 2007-2014. Källa: Svenska kraftnät 
statistik.

Figur 12: Vattenkraft och utbyggnad i Sverige mellan 
1850 och 2015. Statistiken är presenterad per femårs-
period. Källa: Svenska kraftnät statistik

Figur 13: Utsläpp av växthusgaser (koldioxid- 
ekvivalenter) ur ett LCA-perspektiv för olika kraftslag.
Källa: VF 2012 och Elforsk 2011. 

Figur 14: Viktigaste påverkansfaktorer för rödlistade 
arter i sötvatten. Källa: ArtDatabanken, 2015

Figur 15: Översvämningskartering Mora 1995 för 
oreglerat (nedre) respektive reglerat (övre) vattenflöde. 
Källa: The Effect of Hydroelectric Dams on Flood  
Mitigation, examensarbete vid Linköpings Universitet. 
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Tabell 1: Sammanställning av överslagsräkning  
kring vindkraftens bygdemedel. 

Tabell 2: Jämförelse av genomsnittligt marknadspris 
för vindkraft mellan Danmark ( Jylland) och Sverige 
(Stockholm) för år 2014. Källa: Nord Pool Spot historisk 
marknadsdata samt Svenska Kraftnät statistik. Bearbetat 
av Sweco. 

Tabell 3: Sammanställning av siffror relaterade till 
småskalig vattenkrafts betydelse för södra Sverige.  
Källa: Svenska kraftnät, Leif Kuhlin, sammanställd av 
Sweco. 


