
Omprövning för moderna miljövillkor inom NAP

Miljö- och juridikavdelningen



Vattenregleringsföretagen (VRF) - översikt

Älvens ”samfällighet” i fem älvar

• Ägs av kraftproducenterna i respektive älv 
(UVF, ÅVF, IVF, LVF och DVF)

• VRF paraplyorganisation

• 102 årsregleringsmagasin 

• Magasinvärde ca 16 TWh/år

• Vattenhushållning

• Anläggningsansvar/dammsäkerhet

• Skadereglering inkl. fiskodling



VRFs tidsplan för NAP

Ljungan Gimån

Siljan med 
biflöden, 
Oreälven

Ångerman-
älven

Faxälven, 
umeälven

Fjällsjö- 
älven,  
Väster- 
dalälven

Öster- 
dalälven

Indalsälven 
Hårkan

Indalsälven 
Storsjön, 
Alsen, 
Långan mfl

Indalsälven 
Ockesjön, 
Åreälven

Svärdsjö- 
vatten- 
dragen

Antal 
anlägg
ningar 4 1 10 3 12 43 8 2 9 6 3

2019
2020
2021
2022
2023 ansökan, 4 st
2024 ansökan, 1 st
2025 ansökan, 10 st
2026 ansökan, 3 st 
2027 ansökan, 12 st
2028 ansökan, 43 st
2029
2030
2031 ansökan, 8 st
2032 ansökan, 2 st
2033 ansökan, 9 st
2034 ansökan, 6 st
2035
2036 ansökan, 3 st
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049

juridisk analys och teknisk dokumentation
Förstudie och underlag
projektering, sammanställning ansökan
Detaljprojektering,  ffu, upphandling
entreprenad
uppföljning
Prövotid

101 st

30 st



Vad är målet med omprövningsprocessen?

• Omprövning för moderna miljövillkor
• Inte en nyprövning av verksamheten
• Omprövning innebär ett förenklat förfarande jmf 

nyprövning
- ingen specifik miljöbedömning (MKB)
- inget samråd
- typiskt sett ingen påverkan på enskilda intressen (inga 

ersättning för ombudskostnader)
Lst ansvarar för samverkansprocess
I ansökan beskriver vi miljökonsekvenserna av de 

åtgärder/villkor som vi föreslår.



Vattenkraftens värden att värna inom NAP

• Elproduktionen bevaras (exkl. nationellt riktvärde om 1,5 TWh)
• Reglerförmågan säkras 
• Dammsäkerheten säkerställs 



Påbörjade processer inom VRF

1 feb 2023

1 feb 2024



Påbörjade processer inom VRF

1 feb 2025 1 feb 2024

1 sep 2025

1 feb 20331 sep 2028

1 feb 2031



Samverkansprocessen erfarenheter - Ljungan
• Ingen enighet om ramarna för prövningen och för 

samverkan
Tydlighet saknas i lagstiftning och prejudikat saknas ännu

• Forcerad
Normer dec -21
Nulägesbeskrivning jun -22
Analysfas ev. nov -22
Bevarandeplan N-2000 innan febr -23
Ansökan 1 febr -23

• Pilotprojekt hann inte färdigt – ingen analysfas
Bruttolista från piloten lämnades in till VM utan konsekvensanalys
Normer i många fall utan tydlig avvägning mellan intressen
Inga analyser lämnas ut från Vattenmyndigheten

• Avsaknad av dialog pga polarisering



Samverkansprocessen önskemål (och bra erfarenheter)

• Tidsplan 
3 år innan ans. Samverkan påbörjas officiellt och nulägesbeskrivning tas 

fram. 
(Samtal och informationsinsamling kan genomföras tidigare i mån av 
tid).

2 år innan ans. Analysfas genomförs och samverkan avslutas
1 år innan ans. VU väljer åtgärder och skriver ansökan

• Konstruktiv dialog om relevanta åtgärder (kostnad/nytto-
avvägning)

Betydande ekologisk förbättring (förbättrad klassificering av kvalitetsfaktor)
1,5TWh/HARO-värde
Reglerförmåga – ingen betydande påverkan
Dammsäkerhet – ingen påverkan
Korrekt normsättning (inkl. undantag)



Samverkans- och domstolsprocessen

• Verksamhetsutövare och länsstyrelse 
ska inte se varandra som motparter.

• En konstruktiv dialog behövs där för-
och nackdelar med olika åtgärder 
kan vägas mot varandra. 

• Även sammanlagd effekt av flera 
olika åtgärder som genomförs 
tillsammans måste undersökas 
(positiv och negativ påverkan).



Kommande prövningsgrupper inom VRF – VRO 10

1 feb 2026

Vindelälven 
1 feb 2026

1 feb 2027



UVFs anläggningar inom NAP 2027

• Överuman
• Abelvattnet
• Ajaure
• Gardiken
• Storuman
• Storjuktan
• Lomfors
• Rusfors



Kommande 
prövningsgrupper 
inom ÅVF

1 sep 2027

1 feb 2026

1 feb 2027

1 feb 2028


