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Ramdirektivet för vatten
Säkerställa hållbara
ekosystem i våra
vatten

Säkerställa tillgången
på rent vatten för
dricksvattenproduktio
n

Fokus på hållbart nyttjande - inte att återskapa ursprungliga förhållanden

Vattenmyndigheterna
•

Fem regionala vattenmyndigheter
•

Länsstyrelser: Norrbotten, Västernorrland,
Västmanland, Västra Götaland och Kalmar

•

Beslutar om:
• Miljökvalitetsnormer – bindande mål
• Åtgärdsprogram – samlad strategisk
styrning av myndigheter och kommuner
• Förvaltningsplan – beskriver helheten

•

Regionalt beslutsfattande
• Nationell samordning och samarbete
• Samverkan, beslut, underlag
på distriktsnivå

Vattenförvaltning och vattenkraft
• Vattenmyndigheterna beslutar om
•

Miljökvalitetsnormer för enskilda vatten
Styrande mål för prövningar
Innehåller avvägning mellan olika intressen, till exempel
• Vattenmiljö, kulturmiljö, energivärden

•

Kraftigt modifierade vatten (KMV)
Starkt påverkade vatten där det inte går att uppnå god
vattenstatus utan betydande påverkan på verksamhet
som har väsentlig betydelse från allmän synpunkt, t ex
kraftproduktion – avser
Anpassade krav (miljökvalitetsnormer)

Vattenförvaltning och vattenkraft
• Nationell prövningsplan för vattenkraften (NAP)
•

Styr tidplanen för vattenmyndigheternas arbete

•

Ger vägledning för avvägning mellan vattenmiljövärden
och energivärden
Riktvärden för miljöåtgärders påverkan på elproduktionen
• Nationellt riktvärde om 1,5 TWh (2,3 % av
produktionen)
• Regionala riktvärden för vissa avrinningsområden

• Vattenmyndigheterna arbetar nu med att se till att
NAP kan genomföras

Utgångspunkter för avvägningar
Ø God ekologisk status/potential
Ø Natura 2000-värden
v Så långt som möjligt begränsa påverkan på
vattenkraften nationellt till riktvärdet på 1,5 TWh
v Minimera påverkan på reglerförmågan
•

Reglerbidrag (Klass1), regionala riktvärden,
elberedskap

v Kulturmiljövärden
v Samhällsekonomisk kostnad i övrigt för åtgärder

Vad gör vattenmyndigheterna nu?
•

Fördjupad översyn av avrinningsområden med
verksamheter som ska prövas enligt NAP 2022-2024
•
•

Översyn av normsättning och KMV-utpekanden för berörda
vattenförekomster (påverkade av vattenkraft)
Förslag till justerade miljökvalitetsnormer och ev. nya KMVutpekanden för berörda vattenförekomster
Med tillgängliga underlag, metoder och vägledningar

•

Samråd under mars-april 2021
Möjlighet att lämna synpunkter

•

Beslut i december 2021
Uppdaterade klassningar
KMV-utpekanden
Miljökvalitetsnormer, inklusive ev undantag

Möjlighet att bidra med underlag?
• Länsstyrelserna
•

Stöd och underlag från berörda länsstyrelser under hösten/
vintern 2020/2021 – validera och komplettera underlag

• Övriga aktörer
•
•
•

Dialog och samarbete med HaV, STEM och SvK fram till
samrådet (även SMHI och ev andra datavärdar)
För övriga: inspel/underlag i första hand under samrådstiden
mars-april 2021
Kan finnas behov av/möjligheter till kompletteringar även före
samrådet – kommer i så fall kompletterande information från
VM

• Parallell process med samverkan i avrinningsområden

Vad gör vattenmyndigheterna sen?
•

Avrinningsområden med vattenkraftverksamheter som ska
prövas 2025-2027
•
•
•

•

Prioriterat arbete i nästa steg, översyn påbörjas 2022
Översyn av KMV-utpekanden och MKN inklusive undantag
Kan också behövas kompletterande underlag för
statusklassningar

Avrinningsområden med vattenkraftverksamheter som ska
prövas efter 2027
•

Översyn och revideringar av underlag, KMV-utpekanden och
MKN sker i det ordinarie arbetet inför beslut i december 2027
(samråd november 2026 –maj 2027)

Möjlighet att bidra med underlag?
•

•

I senare prövningsgrupper (efter 2024) är utgångspunkten att
underlag för statusklassningar och normsättning ska finnas
tillgängligt och ha använts inför kommande prövningar
Avrinningsområden som ska prövas 2025-2027
•
•
•
•

•

Arbete påbörjas 2022 (efter beslut 2021)
Utgår från befintligt underlag, med kompletteringar enligt delvis
samma modell som inför beslut 2021
Samråd troligen sent 2023 eller tidigt 2024 – kan sammanfalla med
vissa samverkansprocesser
Beslut 2024

Avrinningsområden som ska prövas efter 2027
•
•
•

Ska ingå i ordinarie, löpande arbete
Underlag tas fram i vattenförvaltningsarbetet
Samråd i november 2026, beslut i december 2027

