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Unipers vattenkraft i Sverige 

�  Antal anställda  160 

�  Antal kraftverk  76 

�  Installerad effekt  1 700 MW 

�  Normalårsproduktion  8 TWh 

�  Huvudkontor i Sundsvall 
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Norra Sverige 
37 kraftverk 
7 500 GWh 
1 580 MW 

Bergslagen 
8 kraftverk 
50  GWh 
12 MW 

Södra Sverige 
31 kraftverk 
500  GWh 
120 MW 

Unipers kraftverk i Ätran 

�  Ätrafors  13 MW 52 GWh 

�  Yngeredsfors  19 MW 70GWh 

�  Bällforsen  8 MW  33 GWh 

�  Skogsforsen  9 MW  38 GWh 

�  Skåpanäs  11 MW 36 GWh 

 60 MW 229 GWh 
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Vattenkraftens reglerbidrag 
och värde för elsystemet  
Rapport från Energimyndigheten, 
Svenska kraftnät och Havs- och 
vattenmyndigheten  
ER 2016:11  

Indelning av kraftverk i 3 klasser 
 
I klass 1 finns 255 kraftverk som tillsammans 
står för 98 % av det totala reglerbidraget. Alla 
våra fem kraftverk i Ätran tillhör klass 1. 
 
”Dessa kraftverk står för en så betydande del 
av balanseringen att reglerförmågan vid dessa 
kraftverk inte bör minskas”.  
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•  Nationella planen ska vara Kap 2 - ”Förslag till nationell plan”, 
samt bilagorna 2-4 om särskild hänsyn till elberedskap, 
dammsäkerhet och reglerförmåga 

•  Myndigheterna ska ansvara för att prövningarnas sammantagna 
negativa inverkan på en nationell effektiv tillgång till 
vattenkraftsel ska hållas till ett minimum och att största möjliga 
hänsyn tas till riktvärdet om 1,5 TWh 

Förtydliganden (under rubriken ”Skäl för beslut”): 

•  För verksamheter som påbörjats för 1 juli 2001 krävs inte s.k. 
Natura-2000-tillstånd 

•  Riktvärdet 1,5 TWh ska innefatta verksamhet som påverkar 
Natura 2000-områden 

•  Myndigheterna ska bland annat få uppdrag att genomföra 
uppföljning och att se över/motivera HARO-värdena 

 

 Omprövning Ätran 2027-2028 

 

Nationella prövningsplanen 
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Miljöåtgärder nedre Ätran 
Utgångspunkter 
�  Havsvandrande laxfisk, naturlig utbredning i huvudsak till Yngeredsfors. 
�  Det mesta av ursprungliga reproduktionsområden uppströms Ätrafors 

överdämda. 
�  Blankålsutvandring från sjösystemen. 
�  Minska påverkan från korttidsreglering 



Vad har vi gjort hittills? 
�  Installering av “rampfunktion” för mjukare reglering. 
�  Minimivattenföring vid driftproblem genom bottenventiler och automatlucka. 
�  Biotopåtgärder 
�  Landets första avledargaller för nedvandrande fisk, främst ål. 
�  Ätran ålplan. 
�  “Ål i Ätran” en studie av blankålsproduktionen i Ätran. 
�  Återupptagen ålyngeluppsamling vid Ätrafors samt utveckling av ny teknik. 
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Genomförande av NAP – en utmaning för alla parter 

�  Länsstyrelsen ansvarar för samverkansprocessen 
�  Ny kunskap måste leda till en översyn av MKN och undantag och anpassning 

till riktvärde på nationell och HARO-nivå. 
�  Vägledning saknas i stor utsträckning 
�  Finansiering via ”Miljöfonden” 
�  Pilotprojekt i Alsterån, Tidan och Ljungan 
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HaV:s 3-åriga program Vattenmiljö och 
vattenkraft 


