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Hållbart nyttjande av 
våra vatten 



Samhällsnyttig 
verksamhet 

MILJÖKVALITETSNORMER 
• Vilken status/potential ska uppnås? 
• När ska den uppnås? 
• Är det tekniskt möjligt? 
• Är det ekonomiskt rimligt? 
 

Fungerande 
ekosystem 



Beskrivning i bilaga V. 
Inte helt 

uttömmande… 

KMV OCH GEP – VAD SÄGER DIREKTIVET? 

Artikel 4 – Miljömål 
1. Vid genomförande av de åtgärdsprogram som anges i 

förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt skall medlemsstaterna: 
 

iii) skydda och förbättra alla [..] kraftigt modifierade vattenförekomster i 
syfte att uppnå en god ekologisk potential och en god kemisk 
ytvattenstatus senast 15 år efter detta direktivs ikraftträdande [..] 



Artikel 4 – Miljömål 
3. Medlemsstaterna får definiera en ytvattenförekomst som [..] kraftigt 

modifierad när 
a) de förändringar i förekomstens hydromorfologiska egenskaper [..] för att 

uppnå en god ekologisk status skulle få en betydande negativ inverkan på 
iii) verksamheter för vilka vatten lagras, t.ex. [..] kraftproduktion [..] 
iv) vattenreglering, [..] 
b) de nyttiga mål som skall uppnås genom de [..] förändrade egenskaperna 

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

KMV OCH GEP – VAD SÄGER DIREKTIVET? 

Vilken samhällsnytta? 
Kan vi få detta på annat/bättre sätt? 



Inte hindra t.ex 
gynnsam 

bevarandestatus 

Inte hindra god 
status i andra 

vatten 

Artikel 4 – Miljömål 
8. Vid tillämpning av punkterna 3 [..] skall en medlemsstat se till att 
tillämpningen inte [..] hindrar eller äventyrar uppnåendet av detta 
direktivs mål i andra vattenförekomster inom samma 
avrinningsdistrikt och att den är förenlig med genomförandet av 
gemenskapens övriga miljölagstiftning. 

KMV OCH GEP – VAD SÄGER DIREKTIVET? 



PRIO VATTENKRAFT  KMV 
 
GOD EKOLOGISK POTENTIAL – vad är det? 
Något ska göras - får inte ha betydande inverkan på samhällsnyttig 
verksamhet 
 
Vad av allt som vattenkraften orsakar får ekosystemen lov att tåla? 
• Överdämda områden 
• Torrfåror 
• Ingen/dåliga vandringsmöjligheter 
• Onaturligt säsongsflöde 
• Onaturlig variation i temperatur 
• Stranderosion 
• Oligotrofiering 
• Minskad sedimenttransport  mindre kisel till Bottenviken/Östersjön  

God 
ekologisk 

status Vattenkraft 



VATTENFÖRVALTNING – VAD HAR VI GJORT? 
 
Vi har: 
• Pekat ut vilka vatten som ska vara KMV 
• Nuvarande tillstånd – otillfredsställande   

potential 
• Satt MKN – GEP/MEP 
• Åtgärd KMV – ARO-specifika planer 
• Haft samråd 
• Många samrådssvar 
 
Underlag: 
• Vägledning för KMV  - remissversion 
• Vägledning KMV vattenkraft - remissversion 
• Strategi för åtgärder i vattenkraften 



NATIONELLA STRATEGIN 

2,3% får tas i 
anspråk 

(motsv 1,5 TWh) 

Prio energi 
GEP 

Prio miljö 
GES 

Umeälven 

Var? 
Hur? 
När? 

Hur hålla koll 
på de 2,3%? 



KMV? 

Åtgärder/Miljönytta? 

Ekonomiskt rimligt? 

Tekniskt möjligt? 

MKN = GES eller GEP 
eller sänkta krav 

Bedömningar på: 
• Vattenförekomstnivå 
• ARO-nivå 
• Nationell nivå 

Tillsyn, prövning Åtgärder? 

ÄR STRATEGIN EN GENVÄG ELLER INTE? 



AVRINNINGSOMRÅDESVISA  
ÅTGÄRDSPLANER 

Bra! 



VATTENMYNDIGHETERNA – VAD HÄNDER NU? 
Överlämnat ÅP för överprövning av regeringen 
1 juni – Nationellt  delegationsmöte, Strategiska frågor utifrån 
samrådet 
December – Delegationsmöten för beslut av MKN, ÅP och FP 
22 mars – rapportera till EU-kommissionen 
December 2018 – nytt beslut om nya prioämnen 
 Hänger på KMV-frågan i samma samrådspaket:  

• Övriga modifierade vatten (t.ex hamnar, jordbruksåar) 
• Ev ny MKN vattenkraft utifrån utredningar… 

 Samråd höst 2017 (6 månader)  



VATTENMYNDIGHETERNA – VAD HÄNDER NU? 
Projekt - Avrinningsområdesvisa åtgärdsplaner 
 ”Hack i häl” med HaVs dialogprojekt 
 ARO som inte ingår i dialogprojektet 

̶ Befintliga data om naturvärden och restaureringspotential 
̶ Påverkan på produktion och reglerförmåga 
̶ M.m 

 Fältinventering – fokus på möjliga åtgärder 
̶  Även ARO som ingår i dialogprojekt 

 Bruttolista förslag åtgärder per vattenförekomst och MKN 
 FUG viktiga i detta arbete  



Se på 
vannforekomsten. 
Är den modifisert? 

Starkt 
Modifisert 
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(SMVF) 

Se 
igen! 

Ja 

Usikker? 

Naturlig 
Vannforekomst 

Nej 

Ja 

HUR SVÅRT KAN DET VARA? 

Norsk modell 
anno 2005 

Fritt ur 
minnet 



HUR SVÅRT KAN DET VARA? 
SVAR: JÄTTESVÅRT! 

Hur hitta en metod som fungerar i alla distrikt? 
Hur väga kostnader mot miljönytta? 
Hur gå vidare – i ARO, distrikt och nationellt? 
 
Vad har vi: 
• Vi har samverkansprocesser  
• Stort engagemang 
• Goda viljor att komma vidare 
• Massor av utredningar 
• UME GEP 
 



Tack för er uppmärksamhet! 
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