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Abstract

Nya utmaningar för småskalig vattenkraft Konsekvensutredning
av Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande 2013:69.
New challenges for small hydro power. An
investigation of the consequences of the suggestion in
SOU 2013:69
Emma Hagner

In October 2013 a proposition was made that all hydropower plants with permits
made out before the incorporation of Miljöbalken (1999) should be forced to apply
for a renewal of their permits and in this way give way to an update of their
environmental standards. The aim of this report is to present the consequences that
could be expected for small hydropower in Sweden as a result of the proposition and
focus has been set on stations with an installed effect of less than 1.5 MW. It has been
assumed that an update of environmental standards will include construction of fish
ways and also a set minimum discharge in the dry riverbeds that exist as a result of
the construction of the power plant. A case-study was made with three hydropower
plants and costs as well as production losses were calculated. The results show that 2
to 40 % of the stations yearly production would be lost because of the spillage in fish
ways and as minimum discharge. The cost of fish ways will amount to an average of 5
million SEK for each station which is high related to the stations’ turnover that varies
between 350 thousand and 4 million SEK for the investigated cases. There is a risk
that many owners will not have sufficient funds to apply for a new permit as well as
constructing fish ways. If a new permit is not granted or sought the station will be
declared illegal and a removal of it will be demanded by the environmental court
(Mark- och miljödomstolen). However, the costs investigated for removal of station
and dams tend to be higher than the ones connected to a renewal of permit and will
therefore not prove a solution to owners who lacked sufficient funds for a renewal of
permits. What to be done in these cases remains to be investigated and is suggested
for further studies.
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Sammanfattning 
I oktober 2013 publicerade Vattenverksamhetsutredningen delbetänkandet SOU 
2013:69 med förslag på förnyade vattenrättsliga regler. Förslaget är att genomföra en 
nyprövning av alla de vattenverksamheter som inte har tillstånd enligt miljöbalken för 
att på så sätt uppdatera miljökraven i deras äldre tillstånd till dagens nivå. Enligt 
utredningen är detta nödvändigt för att Sverige ska uppnå de miljömål som satts enligt 
EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt förslaget i delbetänkandet skulle ca 98 % av de 
svenska vattenkraftverken genomgå en nyprövning och det finns en oro över hur de nya 
miljökraven kan komma att minska den förnybara energiproduktionen.  
 
Syftet med detta examensarbete var att utreda vilka konsekvenser den småskaliga 
vattenkraften står inför om Vattenverksamhetsutredningens förslag skulle bli verklighet. 
Fokus har lagts på anläggningar med en installerad effekt under 1,5 MW, så kallad 
minkraft, och tre exempelfall har valts ut och utretts. Det har antagits att de nya 
miljökraven skulle innebära att anläggningarna ska anlägga fiskpassager, upp- och 
nedströms, och att de fall där det finns torrlagda åfåror skulle införa en minimitappning 
av vattendragets medellågvattenföring (MLQ). Inom de tre exempelfallen finns även de 
tre ägargrupperna privat, kommunal och elbolag representerade av en vardera. 
 
Kostnader har beräknats för flera olika åtgärdsalternativ som antingen innefattar en 
nyprövning och anläggandet av fiskvägar, en utrivning av anläggningen eller en 
effektivisering av befintlig anläggning i samband med en nyprövning. I och med 
bortledda flöden till fiskväg och minimitappning påverkas anläggningen av ett 
produktionsbortfall vilket har beräknats för vardera anläggning och berörda 
åtgärdsalternativ.  
 
Produktionsbortfallen som beräknats för exempelfallen är i storleksordningen 2-40 % av 
anläggningarnas årsproduktion och påverkas främst av om anläggningen har 
minimitappning eller inte. Vid en effektivisering av befintlig anläggning bör det vid 
dimensioneringen av turbinen tas hänsyn till volymen på det bortledda flödet till fiskväg 
och minimitappning för att minimera produktionsbortfallet från detta. Den tid som 
anläggningen tas ur drift på grund av för låga flöden ökar nämligen när ett flöde leds 
bort och denna tid kan minimeras. 
 
Resultaten visar även att de investeringskostnader som kan komma att krävas i samband 
med en nyprövning är höga sett till anläggningarnas årliga omsättning och risken är 
därför stor att verksamhetsägare inte kommer ha de ekonomiska förutsättningar som 
krävs. Detta särskilt i dagsläget då elpriset är lågt och flera av anläggningars elcertifikat 
nyligen gått ut, vilket innebär minskade marginaler och mindre utrymme för 
investeringar. Vidare visar fallstudien att en utrivning av anläggning ofta innebär en 
större kostnad än den för en nyprövning. Det finns alltså en stor risk att de 
verksamhetsägare som inte har möjlighet att genomföra en nyprövning inte heller kan 
bekosta den utrivning som de kommer åläggas om nyprövningen inte genomförs. I 
dessa fall kan en konkurs vara den enda utvägen och det är då oklart vad som sker med 
anläggningen vilket bör utredas vidare. 
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Förord 
Det här examensarbetet har utförts under våren 2014 på SWECO Energuide och är det 
sista momentet i utbildningen Civilingenjör Energisystem på Uppsala Universitet och 
Sveriges Lantbruksuniversitet. Syftet med arbetet har varit att utreda de konsekvenser 
som den svenska småskaliga vattenkraften står inför i och med de förslag som 
presenterades i Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande SOU 2013:69. 
 
Jag vill tacka alla som har kommit med tips och glada tillrop under arbetet men främst 
vill jag tacka de vattenkraftsägare och deras representanter som ställt upp med 
information om de utredda exempelfallen och på så sätt lagt grunden för detta 
examensarbete. Alltså, ett stort tack till Henrik Sandberg som har varit otroligt hjälpsam 
och kul att ha att göra med samt Jonas Larsson och Daniel Asplund. Jag vill även tacka  
min handledare Jennie Molin samt Anders Bard som gav mig chansen att genomföra 
detta examensarbetet. Ett stort tack till Walter Johansson som varit en ovärderlig källa 
till information främst i arbetet med exempelfallen. Ytterligare ett tack går till min 
fantastiska ämnesgranskare Jan Sundberg för hans kommentarer och synpunkter under 
arbetet med slutrapporten. 
 
Till sist vill jag tacka Kalinka Mitsui som står bakom samtliga illustrationer i denna 
rapport och som även har stöttat mig genom hela arbetet. Tack! 
 
Uppsala, den 25 maj 2014. 
 
Emma Hagner 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I ett delbetänkande från Vattenverksamhetsutredningen (VVU), SOU 2013:69, som 
publicerades i oktober 2013 presenterades förslag på ändrade vattenrättsliga regler. 
Förslaget syftar till att uppdatera miljökraven för de tillstånd som utfärdats innan 
miljöbalken (MB) infördes 1999 så att de överensstämmer med dagens nivå. Detta skulle 
göras i form av en nyprövning av dessa äldre tillstånd, vilket berör ca 98 % av de svenska 
vattenkraftverken. Åtgärder som kan tänkas krävas i samband med en nyprövning är 
anläggandet av fiskvandringsvägar och ändrade bestämmelser gällande minimitappning 
i torrfåror. Med dessa åtgärder ökar möjligheten för Sverige att uppnå de mål som satts i 
ramdirektivet för vatten (RDV), vilket nämns som den kanske viktigaste orsaken till 
behovet av en miljöanpassning. En förbättring av vattenekologiska förhållanden kan 
dock behöva ske på bekostnad av minskad förnybar elproduktion och det är viktigt att 
nyttan av åtgärderna vägs mot konsekvenserna för kraftproduktionen.  
 
En miljöanpassning av vattenkraften skulle troligtvis innebära anläggningskostnader 
och eventuella produktionsbortfall som enligt förslaget skulle bekostas av 
verksamhetsutövaren, dock med möjlighet till ersättning om så anses lämpligt. Om 
förslaget som presenteras i VVU:s delbetänkande skulle förverkligas är risken stor att 
flertalet småskaliga vattenkraftverk kommer läggas ned och i vissa fall rivas ut. De 
ekonomiska konsekvenserna för dessa enskilda verksamhetsutövare kan alltså komma 
att bli stora med konkurser och utrivningar som resultat.  
 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete var att utreda de konsekvenser som VVU:s förslag kan komma 
att innebära för ägare till småskalig vattenkraft med en installerad effekt under 1,5 MW, 
så kallad minikraft, då det är dessa verksamheter som kan antas är mest känsliga för 
ändrade ekonomiska förutsättningar. En anläggning med den installerade effekten 1,5 
MW har ofta samma driftkostnader som en anläggning med ca 7 MW installerad effekt 
vilket tydligt påverkar marginalerna för att bedriva en lönsam verksamhet.  
 
Konsekvensutredningen i VVU:s delbetänkande har i remissvar från bl.a. Regelrådet, 
Svenska Kraftnät samt de stora kraftbolagen fått kritik för att vara undermålig och en 
grundligare sådan, specifikt för införandet av krav på fiskvandringsvägar och ökad 
minimitappning, ämnades därför utföras i detta arbete. Vidare skulle arbetet syfta till att 
ta fram strategier för de verksamhetsutövare som ej har de ekonomiska möjligheter som 
krävs för att klara av anläggning av fiskvandringsväg och förändrade 
produktionsförutsättningar. 
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Målet med detta examensarbete var att visa hur den småskaliga vattenkraften kan 
komma att påverkas av de föreslagna kraven på fiskvandringsvägar och ökad 
minimitappning samt presentera olika strategier för de ägare som i dagsläget inte har 
ekonomiska förutsättningar för dessa åtgärder. Tre exempelfall valdes ut så att de olika 
ägargrupperna kommunal; enskild och elbolag fanns representerade.  

1.3 Metod 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie av VVU:s delbetänkande (SOU 2013:69) för att 
få en uppfattning om vad utredningens förslag egentligen innebar. I delbetänkandet 
hänvisas det till ett antal nya rapporter som tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV) och som ska ligga till grund för val av ”Bästa möjliga teknik” för vattenkraft. 
Därför har även en grundlig genomgång av detta material gjorts för att användas senare 
i arbetet. 
 
För att visa hur den miljöanpassning och nyprövning som föreslagits i delbetänkandet 
kan komma att påverka den svenska småskaliga vattenkraften valdes tre exempelfall ut 
och utreddes separat. Samtliga exempelfall är småskaliga vattenkraftverk med 
installerade effekter under 1,5 MW och skulle alla behöva genomgå en nyprövning och 
miljöanpassning av verksamheten om förslaget gick igenom. Urvalet gjordes även med 
tanken att undersöka hur förutsättningar och motiv kan skilja sig mellan olika 
ägargrupper och därför kontaktades en enskild ägare, ett kommunalt energibolag samt 
ett större elbolag. I samråd med de olika vattenkraftsägarna valdes sedan tre kraftverk ut 
och intervjuer genomfördes för att få bättre kunskap om anläggningarna och 
vattenkraftbranschen. 
 
Konsekvensutredningen bestod sedan i av att arbeta fram och utvärdera fyra olika 
scenarier där de två första innebär en nyprövning i kombination med anläggandet av 
antingen naturlig eller teknisk fiskväg. De två andra scenarierna är tänkta att presentera 
två möjliga utvägar för de ägare som inte har de ekonomiska förutsättningarna för att 
genomföra något av de två första scenarierna och innebär antingen en utrivning av 
anläggningen eller effekthöjande åtgärder i kombination med anläggande av fiskväg.  
 
Olika kostnader och produktionsbortfall för vardera scenario har sedan beräknats för 
samtliga exempelanläggningar och presenteras i resultatdelen. För en mer utförlig 
beskrivning av hur kostnader har tagits fram och beräknats se avsnitt 3 och 4 i denna 
rapport. Beräkningarna har utförts med hjälp av Excel där en egen metod för att beräkna 
produktionsbortfall tagits fram och automatiserats.  
 

1.4 Avgränsningar 
Vid en nyprövning kan själva tillståndsprocessen komma att innebära en stor utgift för 
ägare till småskalig vattenkraft. Omfattningen av denna kostnad har i detta arbete endast 
utretts ytligt för att tillsammans med kostnaderna för fiskvandringsvägar och 
minimispill ge en samlad bild av de ekonomiska konsekvenserna ägare står inför om 
VVU:s förslag går igenom.  
 
I detta arbete har antagandet gjorts att anläggandet av fiskvandringsvägar och införandet 
av minimitappning i torrfåror krävs av verksamheter i samband vid nyprövning av 
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tillstånd. Det finns en stor möjlighet att ett framtida krav på minimitappning kommer 
vara säsongsreglerat för att i största möjliga mån efterlikna ett oreglerat vattendrag. Då 
en utredning av anpassade ekologiska flöden kräver en alltför stor arbetsinsats kommer 
samtliga beräkningar ske med ett fast värde på minimitappningen.  
 
HaV har tagit fram ett antal rapporter som grund för val av ”bästa möjliga teknik” vid 
nyprövningar av tillstånd för vattenverksamheter. Sannolikheten är stor att dessa 
rekommendationer kommer användas i framtiden vid nyprövning av tillstånd och har 
därför applicerats på de exempelfall som studerats i detta arbete. Vidare har endast 
omlöp och slitsränna tagits upp av de olika fiskvägar som existerar då dessa två är de av 
HaV högst rekommenderade fiskvandringsvägarna och de resterande alternativen såsom 
kammartrappa, denilränna och inlöp har uteslutits som en avgränsning. 
 
Ytterligare en avgränsning som gjorts är att det antagits att ingen ersättning från staten 
ges till kraftverksägarna för det produktionsbortfall och de kostnader som nyprövningen 
medför då delbetänkandets lagförslag för ersättning lämnar stort utrymme för tolkning 
och därmed även osäkerhet. 
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2 Teori 

2.1 Vattenverksamhetsutredningen SOU 2013:69 
Det delbetänkande som Vattenverksamhetsutredningen lämnade in i oktober 2013 
innehåller förslag på lagändringar rörande svenska vattenverksamheter och framförallt 
vattenkraftverk, små- som storskaliga. I dagsläget har majoriteten av de svenska 
vattenkraftverken tillstånd enligt de vattenlagar som fanns innan införandet av 
miljöbalken (MB) 1999. De äldre tillstånden har dock rättskraft enligt MB och har på 
sådant sätt inte moderniserats för att uppnå dagens miljökrav. Utredaren vill dock 
genomföra en nyprövning av samtliga verksamheter som har äldre tillstånd för att även 
dessa ska anpassas efter de miljökrav som ställs idag. Verksamheterna ska prövas enligt 
miljöbalkens hänsynsregler och utformas så att Sverige uppfyller de krav som EU satt 
upp för vattenkvalitet, djur och växtliv, där Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) 
spelar en framträdande roll. För en mer ingående beskrivning av VVU:s förslag och 
konsekvenser se bilaga 1. (SOU, 2013) 
 

2.1.1 Remissvar 
På Regeringskansliets hemsida finns det 114 registrerade remissvar riktade mot VVU:s 
delbetänkande (Regeringskansliet, 2014). Det är främst länsstyrelser, energibolag och 
naturvårdsorganisationer som är representerade, men även juridiska organisationer och 
advokatfirmor återfinns bland remissvaren. Där energibolagen i stor utsträckning 
avstyrker samtliga förslag (E.ON 2013; Vattenfall 2013; Fortum 2013) går 
naturvårdsorganisationerna i motsatta riktning och tillstyrker samtliga av utredningens 
förslag (Naturvårdsverket 2013; Naturskyddsföreningen 2013; Havs- och 
vattenmyndigheten 2013).  
 
En kortare jämförelse av remissvar från fem slumpvalda länsstyrelser; Stockholms, 
Hallands, Södermanlands, Västernorrlands och Värmlands, visar att remissvaren till stor 
del liknar varandra. Främst tre punkter framträder som gemensamma varav den första är 
att fyra av fem länsstyrelser anser att utredningens förslag i huvudsak är bra men där 
den femte varken avstyrker eller tillstyrker förslaget. Även fyra av fem anser att 
utredningen har underskattat behovet av resurser till länsstyrelserna. Till sist nämner 
fyra av fem den speciella bedömning som bör göras av kulturmiljöer för att värna om 
dessa; något som inte alls berörs i delbetänkandet. (Stockholms Länsstyrelse 2013; 
Hallands Länsstyrelse 2013; Södermanlands Länsstyrelse 2013; Västernorrlands 
Länsstyrelse 2013; Värmlands Länsstyrelse 2013) 
 
Ett viktigt remissvar är det från Regelrådet; den statliga kommitté vars uppdrag är att 
granska förslag till nya och ändrade regler som kan komma att påverka näringslivet. 
Regelrådet avstyrker i sitt remissvar förslaget med anledning av att de administrativa 
kostnaderna är ofullständigt beskrivna och uttrycker även åsikten att 
konsekvensutredningen som gjorts i utredningen är bristfällig (Regelrådet, 2013).  
I Svenska Kraftnäts remissvar diskuteras det hur olika miljömål ibland kommer i direkt 
konflikt med varandra; i detta fall Vattendirektivet och Förnybarhetsdirektivet, det 
sistnämnda vars syfte är att öka andelen förnybar energi i EU. Vidare sägs följande: 
 

”Utredningen är, med utgångspunkt i Vattendirektivet, ensidigt fokuserad 
på den vattenekologiska miljöproblematiken i vattendragen. 
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Utredningens uppdrag från regeringen är emellertid också formulerat så 
att utredningen ska beakta konsekvenserna för såväl samhällsekonomin 
som Sveriges energiförsörjning samt möjligheterna att uppfylla de krav 
som ställs i Förnybarhetsdirektivet. Utredningen har försummat denna 
senare del av uppdraget.” (Svenska Kraftnät, 2013, s 3) 

 
Även Vattenfalls remissvar uppmärksammar den prioritet som förslaget ger för 
fritidsfiske och påverkan på djur och växtliv över det nationella intresset för 
förnybar elproduktion (Vattenfall, 2013).  
 
De tre stora elbolagen; Vattenfall, Fortum och E.ON anser att utredningen saknar en 
tillräcklig konsekvensutredning för hur vattenkraftproduktionen skulle påverkas. Enligt 
dessa bolag är bortfallet av vattenkraftsel från en miljöanpassning av anläggningar 
betydligt större än vad utredningen uppskattat i sin konsekvensutredning. De tre stora 
energibolagen uppskattar bortfallet av produktion till 10 - 20 % av den totala 
vattenkraftproduktionen i dagsläget. (Vattenfall 2013; Fortum 2013; E.ON 2013) 
 
I utredningen nämns en framtida ökning av vattenflöden i Sverige som resultat av 
klimatförändringar (SOU, 2013.) Enligt rapporten som utredningen hänvisar till 
kommer denna flödesökning resultera i en höjd årsproduktion med 5,8 – 6,2 TWh el.  
Detta påstående bemöts i Fortums och Svenska Kraftnäts remissvar med att de 
flödesökningarna är baserade på ett scenario med hundraårsperspektiv och att det inte är 
självklart att det går att ta tillvara på detta utan att det istället kan leda till ökat spill 
(Fortum 2013; Svenska Kraftnät 2013). 
 
Som tidigare nämnts saknas även diskussionen om bevarandet av kulturmiljöer i 
utredningen och är något som flera kritiserar i remissvaren. Arbetslivsmuséernas 
samarbetsråd påpekar i sitt remissvar att det är mycket märkligt att inte en enda 
representant för kulturmiljöer fanns med bland de experter som engagerats i arbetet med 
utredningen (ArbetSam, 2013). Enligt samma remissvar kommer mer än 300 
museianläggningar beröras av förslaget vilket borde varit skäl nog till en representant 
för kulturmiljöer i utredningen. 
 

2.2 Småskalig vattenkraft  
Enligt Svensk Vattenkraftförening finns det ca 2 000 småskaliga vattenkraftverk i drift i 
Sverige som tillsammans producerar runt 4,3 TWh/år (Svensk Vattenkraftförening, 
2013). Definitionen av småskalig vattenkraft är de anläggningar som har en installerad 
effekt på under 10 MW (Ström, 2012). Det finns ca 1700 vattenkraftverk som har en 
installerad effekt under 1,5 MW (SOU, 2013) vilka är de som har studerats i detta 
arbete. Av dessa är ca 60 % mindre än 125 kW. Småskaliga vattenkraftverk är ofta så 
kallade strömkraftverk, vilket innebär att de använder det tillrinnande vattnet för drift 
utan att en reglering av vattendraget sker (Penche m fl, 2004).  
 

2.2.1 Historia 
Den vattenkraft vi har idag är en modernisering av en energikälla som människan har 
använt i flera tusen år. I södra Europa omtalas vattenhjul som redan 300 f.kr. användes 
för att mala säd till mjöl och i Sverige har lagar från 1200-talet hittats som beskriver hur 
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vattenkvarnar skulle byggas (Spade, 1999; Energimyndigheten, 2011). De tidiga 
vattenkraftverken som byggdes tog vara på den mekaniska kraften och kunde driva 
smedjor, sågar och kvarnar (Energimyndigheten, 2011). De första vattenturbinerna 
utvecklades i Frankrike under 1800-talet och det första vattenkraftverket som 
producerade el byggdes 1879 i USA. I Sverige byggdes det första elproducerande 
vattenkraftverket i Rydal vid Viskan i Västergötland 1882. 
 
Vid införandet av trefassystemet i slutet av 1800-talet möjliggjordes även långväga 
transporter av el utan större förluster vilket gjorde att industrier inte längre behövde 
anläggas i produktionens närhet. Idag producerar den svenska vattenkraften under ett 
normalt år 66,9 TWh, vilket motsvarar ca 45 % av landets totala elproduktion. 
(Energimyndigheten, 2011) 
 

2.2.2 Teknik  
Ett vattenkraftverk fungerar efter principen att det tar vara på vattnets rörelseenergi. 
Energin omvandlas till elektrisk energi genom att passera en turbin som i sin tur driver 
en generator. I vissa fall finns även en växel mellan turbin och generator för att uppnå 
önskat varvtal. Fallhöjd och vattenflöde påverkar mängden utvinningsbar energi i 
vattnet. Utformningen av ett vattenkraftverk är starkt kopplat till de lokala 
förutsättningar som råder på platsen. Nedan följer en översikt över olika design- och 
teknikaspekter som rör småskalig vattenkraft. (Penche m fl, 2004) 
 

 
Figur 1. Schematisk bild av ett vattenkraftverk. (Modifierad av K. Mitsui från Tennesse Valley Authority, 2014) 

Vattenföring  
Vid prospektering av vattenkraft måste vattenföringen på platsen mätas och analyseras 
för att avgöra om vattendraget lämpar sig för kraftproduktion (Penche m fl, 2004). Det 
är inte endast den absoluta storleken av vattenföringen som är viktig utan även 
årsvariation och möjlighet till reglering (Spade, 1999). Flöden är svåra att fastställa men 
det går att med olika mättekniker bestämma flöden, olika metoder gör detta med 
varierande precision. I flera fall kan dock SMHI tillhandahålla vattenföringsdata 
(Penche m fl, 2004).  
 
Följande förkortningar brukar användas för att beskriva olika flöden i ett vattendrag: 
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HHQ – Högsta kända vattenföring  
LLQ – Lägsta kända vattenföring 
HQ – Medelvärdena av årshögsta vattenföring 
LQ – Medelvärdena av årslägsta vattenföring 
MQ – Medelvattenföring 
(Spade, 1999)  
 
Om vattenföringens fördelning och varaktighet under ett år är känd kan ett 
varaktighetsdiagram tas fram, se Figur 2. Varaktighetskurvan är sedan mycket 
användbar för dimensionering av turbin och för att uppskatta potentiell årsproduktion. 
(Penche m fl, 2004) 
 

 
Figur 2. Varaktighetsdiagram med vattendragets flöde på y-axel och varaktigheten på x-axeln. QDIM visar turbinens 
dimensionerande flöde och det orangefärgade fältet visar den vattenmängd som kraftverket kan ta vara på. Det blå 
fältet visar mängden vatten som spills vid höga flöden. (K. Mitsui, 2014) 

 
Dammar 
En damm kan ha flera funktioner och byggs inte alltid för vattenkraft utan kan ha 
funktionen att höja vattennivån, skydda för översvämningar eller möjliggöra bevattning 
(Spade, 1999). I Sverige finns det enligt SMHI:s dammregister ca 11 000 
dammförekomster men då inkluderas även andra dammar än de ämnade för 
kraftproduktion (SMHI, 2013). Enligt Vattenverksamhetsutredningen finns det 3 727 
vattenkraftverk och regleringsdammar som har tillstånd enligt MB eller de äldre 
vattenlagarna, utöver dessa finns även ca 3800 anläggningar som saknar tillstånd (SOU, 
2013). Bland de tillståndslösa anläggningarna har man utöver kraftverk och 
regleringsdammar även inkluderat ”övriga dammar” och det är därför oklart exakt hur 
många som är för kraftproduktionsändamål. 
 
Det finns flera olika sorters dammkonstruktioner och en analys av de geologiska och 
topografiska förutsättningarna för platsen måste göras för att avgöra vilken konstruktion 
som är lämplig (Spade, 1999). Dammen måste vara tät och ha möjlighet att stå emot det 
vattentryck den utsätts för utan att rämna, förskjutas, sätta sig eller välta. Olika 
säkerhetsklassningar av dammar leder till olika krav på vilka avbördningsflöden 
dammen ska klara av, exempelvis 100- eller 1000-årsflöde (Penche m fl, 2004). 
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Vid kraftproduktion används dammar för att leda in vatten till stationens intag, öka 
fallhöjden och som magasin för att ge ökad reglerkapacitet (Spade, 1999). För att se till 
att dammsäkerheten inte äventyras måste, som nämnts ovan, en viss 
avbördningskapacitet finnas (Penche m fl, 2004). Avbördning sker genom fasta eller 
rörliga utskov där de fasta har fördelen att vara enkla, robusta och tillförlitliga, medan 
de rörliga ger en ökad flexibilitet i avbördningen, dock till en ökad kostnad. I Sverige 
har de flesta dammarna rörliga utskov i form av dammluckor. 
 
Fallhöjd 
Den höjdskillnad som uppmäts mellan vattennivån vid kraftstations intagsreservoar och 
vattennivån vid kraftverkets utlopp kan mer specifikt refereras till som bruttofallhöjd 
(Penche m fl, 2004). Den nyttiga fallhöjden, även kallad nettofallhöjd, räknas fram 
genom att subtrahera fall- och friktionsförluster från bruttofallhöjden. Förlusterna 
beräknas alltså separat för t.ex. intagsgrind och tilloppstub och adderas sedan för att 
beräkna kraftverkets nyttiga fallhöjd. I vissa vattendrag kan det även förekomma 
fallhöjdsvariationer med olika flöden vilket kan få stora konsekvenser för produktionen 
i kraftverk med lägre fallhöjder då det påverkar turbinens slukförmåga. (Penche m fl, 
2004) 
 
Vattenvägar 
De installationer som används för att antingen leda fram eller leda bort vatten från en 
turbinen kallas för vattenvägar. Vissa fall och forsar sträcker sig över långa avstånd med 
mindre fallhöjder längs vägen där det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att bygga 
ett kraftverk. För att istället samla all fallhöjd i en punkt anläggs vattenvägar som kan 
börja flera kilometer uppströms från vattenkraftverket och som sedan leds ner till 
turbinen. Dessa vattenvägar kallas tillopp och de som för bort vattnet från turbinerna i 
vattenkraftsanläggningen kallas för utlopp eller avlopp. Beroende på geologiska och 
topologiska förutsättningar kan vattenvägarna vid ett kraftverk variera i utförande; de 
kan byggas som kanaler, tunnlar, rännor eller tuber. Ekonomiska avvägningar spelar 
givetvis in i valet av vattenväg i form av material- och anläggningskostnad samt de 
fallhöjdsförluster som förväntas. (Spade, 1999) 
 
Installerad effekt och produktion 
Effekt definieras som arbete per tidsenhet. Den effekt som kan tas ut vid ett 
vattenkraftverk är proportionell mot kraftverkets fallhöjd, vattenföring och 
verkningsgrad enligt ekvationen 
 

   (2.2.1) 
 
där  
P = Effekt [W] 
η = Total verkningsgrad (sammanlagd för turbin, generator och ev. växel) 
g = Tyngdacceleration, 9,82 [m/s2] 
h = Nettofallhöjd [m] 
ρ = Densitet vatten 4 °C, 999,97 [kg/m3] 
Q = Vattenföring [m3/s] 
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Ett kraftverks ungefärliga årsproduktion ges genom att multiplicera effekten vid 
medelvattenföring med antalet timmar på ett år (Engström, 1983).  
 
Turbin  
Valet av turbin till en anläggning baseras främst på den fallhöjd som finns på platsen 
samt möjlig uttagbar effekt (Harvey m fl, 1993). Om ett visst varvtal är önskat på grund 
av t.ex. redan existerande generator kan även detta påverka valet av turbin. Vid val av 
turbin är det även viktigt att se till hur turbinens verkningsgrad förhåller sig till 
varierande flöden, speciellt om det är ett strömkraftverk som inte har någon större 
möjlighet att reglera flödet genom stationen (Penche m fl, 2004). En tumregel är att 
turbinen dimensioneras för 150 % av medelvattenföringen1. På sådant sätt kan även de 
högre flödena tas tillvara för produktion. 
 
Turbiner delas upp i impuls- och reaktionsturbiner utifrån hur de använder vattnets 
rörelseenergi. Ett exempel på en impulsturbin är Peltonturbinen. Den drivs genom att 
flödet riktas i en stark stråle mot turbinens ledskovlar vilka roterar turbinen av impulsen 
från vattnet. Peltonturbinen är vanlig vid högre fallhöjder, mellan 60 och 1000 m, och 
har en hög verkningsgrad för flöden ner till 30 % av den dimensionerande 
vattenföringen. (Penche m fl, 2004) 
 

 
Figur 3. Peltonturbin. (K. Mitsui, 2014) 

Francis och Kaplan är två av de främst förekommande reaktionsturbinerna och som alla 
reaktionsturbiner utnyttjar de den energi som fås av trycksänkningen som sker under 
vattnets passage genom turbinen (Harvey m fl, 1993). Francisturbinen har fasta skovlar 
och kan med hjälp av justerbara ledskenor reglera vattenföringen i turbinen och vinkla 
flödet rätt mot skovlarna (Penche m fl, 2004). För mindre vattenkraftverk är det vanligt 
att turbinerna är horisontalaxlade, medan de större byggs vertikalaxlade. En 
Kaplanturbin liknar en propeller och har reglerbara skovlar och ledskenor, vilket ger 
den en större möjlighet att bibehålla hög verkningsgrad vid varierande flöden och 
fallhöjder.  
 

                                                
1 Anders Bard, gruppchef Turbingrupp, SWECO Energuide, muntligt 7 mars 2014. 
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Figur 4. Till vänster: Francisturbin. Till höger: Kaplanturbin sedd från sidan samt ovanifrån. (K. Mitsui, 2014) 

 
Generator och transformator 
För att omvandla den mekaniska energin från turbinen till elektrisk energi behövs en 
generator. Beroende på anläggningens storlek samt andel av nätets produktionskapacitet 
kan det beslutas huruvida en asynkron- eller synkrongenerator ska installeras. Dessa två 
generatortyper fungerar på olika sätt men tekniken kommer inte tas upp här. Allmänt 
kan sägas att asynkrongeneratorn tar reaktiv effekt från nätet för magnetisering medan 
synkrongeneratorer har sin egen magnetiseringsutrustning och även kan producera 
reaktiv effekt till nätet. De mindre asynkrongeneratorerna under 1 MW är billigare än 
synkrongeneratorerna i samma storlek, men bör med hänsyn till nätstabilitet inte väljas i 
de fall som kraftstationen står för den största delen av produktionen på nätet. 
Generatorns verkningsgrad ligger ofta runt 95 %, men detta beror på driftförhållande 
och generatortyp. (Penche m fl, 2004) 
 
Frekvensen på det svenska elnätet är 50 Hz, vilket innebär att de generatorer som är 
inkopplade till nätet måste leverera el med denna frekvens (Lees, 2006). Relationen 
mellan den mekaniska frekvensen, som turbinen och generatorn roterar med, och den 
elektriska frekvensen är proportionell mot antalet poler i generatorn (Warne, 2005). En 
turbin med låg rotationshastighet behöver en generator med ett större antal poler för att 
leverera samma frekvens som en turbin med hög rotationshastighet. Ett annat alternativ 
istället för att ändra antalet poler i generatorn är att montera en växel mellan turbin och 
generator för att på så sätt nå 50 Hz. Växlar sänker dock den totala verkningsgraden och 
kan innebära driftstopp för underhåll. Ett tredje alternativ är att direktkoppla generatorn 
till turbinen och sätta in en frekvensomriktare som alltid levererar 50 Hz, oberoende av 
mekanisk frekvens (Forsell m fl, 1994). Även det tredje alternativet ger en sänkning av 
total verkningsgrad för systemet. 
 
För att höja spänningen på den elektriska energin från generatorn till nätspänningen 
används en transformator. Den totala verkningsgraden för en kraftstation fås genom att 
multiplicera verkningsgraden för turbin, generator, växel och transformator med 
varandra. (Lees, 2006) 
 

2.2.3 Tillståndsfördelning 
Majoriteten av vattenkraftverken och regleringsdammarna i Sverige är prövade efter 
1918 års vattenlag och endast ett fåtal av dessa har prövats i efterhand efter miljöbalken. 
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Tabell 1 visar en sammanställning av enkätresultat från landets miljödomstolar som 
gjordes till en utredning av vattenverksamheter utförd av Miljöprocessutredningen 
2009. 
 
Tabell 1. Tillståndsfördelning för kraftverk och regleringsdammar (SOU 2009:42, s 95) 

Kraftverk och regleringsdammar 
ursprungligen prövade enligt 

Antal 
Antal senare prövade 
enligt miljöbalken 

Äldre bestämmelser 127 0 

1918 års vattenlag 3 266 64 

1983 års vattenlag 261 14 

Miljöbalken 73 - 

 

2.2.4 Miljöpåverkan 
Trots att vattenkraften står för produktion av förnybar el med låga emissioner av 
växthusgaser finns det andra miljöproblem relaterade till kraftproduktionen. Det är 
främst den fysiska påverkan av en kraftstation eller reglerdamm som påverkar miljön 
negativt i form av vandringshinder för fisk samt förändrade sediment och 
materialtransporter. Dessa barriäreffekter ger vattendraget en förändrad 
artsammansättning och strömvattenkrävande arter har reducerats i antal på grund av 
förlorade habitat och vandringsmöjligheter. Viktigt att nämna, och något som sällan 
framhävs, är dock att majoriteten av Sveriges dammar har andra syften än 
kraftproduktion (SMHI, 2013) och att även dessa ger samma barriäreffekt. (HaV, 
2013a) 
 
De morfologiska och hydrologiska förändringarna som orsakas av vattenkraft leder i sin 
tur till en förändrad flora och fauna i fråga om artsammansättning, täthet av organismer 
samt förutsättningar för dessa att överleva. Vattenkraftverk som har stor reglerkapacitet 
använder denna för att dämma upp flöden under året efter säsongsefterfrågan på el. 
Detta innebär omvända säsongsflöden då huvuddelen av flödet släpps under vintern och 
den naturliga vårfloden ofta reduceras eller uteblir. Just de stora översvämningarna som 
ofta sker i samband med vårfloden har en viktig roll för ekosystemens struktur och 
funktion i vattendragen, men uteblir alltså på grund av reglering. (HaV, 2013a) 
 
Som nämnt tidigare använder sig inte strömkraftverk av flödesreglering utan tar vara på 
flödet som finns i vattendraget. Detta innebär att de negativa effekterna kopplade till 
korttidsreglering inte gäller för strömkraftverk. Just korttidsregleringen innebär ofta 
stora och snabba fluktuationer av vattenståndet vilket kan leda till att fiskarnas 
lekplatser spolas bort eller torrläggs, födotillgång försämras samt att fisk och även deras 
föda ibland strandar. (HaV, 2013a) 
 
Miljökonsekvensernas karaktär och omfattning är givetvis kopplade till platsens miljö 
och kraftverkets drift och utformning. Fiskdödlighet kan t.ex. minskas eller undvikas 
genom fiskvänliga turbiner eller effektiva avledningsanordningar i anslutning till 
nedströmspassager. Fler åtgärder för att miljöanpassa vattenkraften finns beskrivna i 
följande avsnitt. 
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2.3 Fiskvandringsvägar och minimitappning   
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett antal rapporter som underlag vid 
valet av bästa möjliga teknik för vattenkraft när det gäller fiskvandring och 
vattenreglering i utbyggda vattendrag. Rapporterna, som även ligger till grund för 
merparten av detta avsnitt, är resultatet av en större sammanställning av litteratur inom 
området och listas här nedan: 

• Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem - en 
litteratursammanställning. (HaV, 2013a) 

• Fiskvandring – arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum. (HaV, 2013b) 
• Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering. (HaV, 2013c) 
• Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar. 

(HaV, 2013d) 
• Påverkan på strömlevande fisk av anlagda lugnvatten. (HaV, 2013e) 

 

2.3.1 Fiskvandring 
Litteraturstudien som HaV genomfört om fiskvandring visade att alla fiskar vandrar i 
någon omfattning under sin livstid och att det därför är något olämpligt att endast 
inkludera lax, havsöring och ål i gruppen ”vandringsfiskar” som är vanligt idag. Fiskars 
optimala habitat varierar under olika livsfaser och för olika arter, vilket gör att hela eller 
delar av populationer vandrar. De drivkrafter som ligger bakom vandringar är främst 
sökande efter reproduktionshabitat, efter bättre födotillgång och sökande efter refuger 
vid t.ex. isbildning. Den spridning som sker av populationer kan antingen vara aktiv 
eller passiv, men leder i båda fallen till en bibehållen genetisk variation i fiskstammen. 
(HaV, 2013b) 
 
Vandringar sker som nämnt ovan i olika skeden av fiskars liv. Redan som yngel sker en 
vandring, aktiv eller passiv, till ett habitat som lämpar sig för tillväxt. Efter den första 
tillväxtfasen vandrar sedan fisken till antingen hav, sjö eller selmiljö för att där fortsätta 
växa och nå könsmognad. När detta skett återvänder flera av arterna till födelsehabitatet 
för reproduktion, vilket innebär ytterligare en vandring. I vattenkraftsammanhang har 
fokus ofta legat på de lekvandrande laxfiskarna, men situationen är mer komplex och 
kan inte begränsas till en art och en säsongsvandring. I HaV:s rapport om fiskvandring 
uttrycks åsikten att anläggandet av fiskvandringsvägar är otroligt viktig för att uppnå en 
god ekologisk status i de reglerade vattendragen. (HaV, 2013b) 
 

2.3.2 Fiskvandringsvägar 
För att låta fisk vandra och koppla samman fragmenterade vattendrag anser HaV att 
fiskvandringsvägar bör anläggas med undantag för de platser som varit eller fortfarande 
är naturliga vandringshinder (HaV, 2013d). De rekommenderar att vandringsvägarna 
inte bara anläggs förbi dämningar utan även förbi de lugnvatten som skapats som 
resultat av dämningen (HaV, 2013e). Detta för att undvika de predatorer som gynnas av 
anlagda lugnvatten och på sådant sätt öka överlevnadsgraden hos de vandrande fiskarna. 
Rekommendationer från HaV är att upp- och nedströmspassager ska anläggas vid 
vattenkraftverk, oavsett om andra anläggningar i vattendraget utgör ett hinder för 
fiskvandring (HaV, 2013d).  
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Det har uppskattats att ca 10 % av de ca 2100 svenska vattenkraftverken har anlagda 
fiskvandringsvägar för uppströmsvandrande fisk, medan andelen som har anordningar 
för nedströmsvandring är okänd. Fiskvandringsvägar kan anpassas för olika arter men 
det rekommenderas att de ska byggas för att samtliga arter ska kunna passera. Det finns 
olika tekniker för upp- och nedströmspassager för fisk. Lösningarna är högst 
platsspecifika och det är därför svårt att ge en generell rekommendation för teknik och 
utformning2. Vid anläggning av fiskvandringsvägar bör naturliga vandringsvägar i form 
av omlöp prioriteras, men om inte möjlighet finns ska slitsrännor utredas i första hand, 
följt av kammartrappor med underströmningsöppningar. (HaV, 2013d) 
 
Några allmänna tumregler för fiskvägens design är att vattendjupet ska vara minst 2,5 
gånger fiskens kroppshöjd och minst 3 gånger fiskens kroppsbredd. Fiskvägen bör vara 
utformad så att en lägre vattenhastighet uppstår längs med botten och sidor, ca 0,3 m/s, 
för att låta mindre fiskar med sämre simförmåga passera. (HaV, 2013d) 
 
Nedan följer en genomgång av de vanligaste fiskvandringsvägarna för upp- och 
nedströmspassage. Vid vissa platser kan det behövas olika sorters fiskvägar för att göra 
passage möjlig för alla arter. Nedströmspassage kräver olika fiskavledningsanordningar 
vilka kort presenteras nedan. 
 
Uppströmspassage 
En fiskväg för uppströmsvandring består av en fiskingång i den nedre mynningen följt 
av själva fiskvägen samt en fiskutgång vid den övre mynningen. Den sistnämnda bör 
placeras en bit bort från turbinintaget så att den uppvandrade fisken inte riskerar att 
föras med nedströms. Det rekommenderas även att försöka säkerställa att fiskutgången 
inte är placerad i ett alltför rovfisktätt område. De fiskar som följer det största 
vattenflödet, exempelvis laxfiskar, hittar ibland inte fiskingången då de istället söker sig 
mot det kraftigt strömmande vattnet nedanför turbinerna i vattenkraftverket. Detta kan 
avhjälpas med bl.a. ett större flöde genom fiskvägen. Vid vissa kraftverk har man prövat 
att öka lockvattnet när laxen lekvandrar men med varierande resultat. (HaV, 2013d) 
 

Slitsränna 

Den tekniska fiskväg HaV främst rekommenderar är slitsrännan som har en öppning 
från yta till botten, se Figur 5. Med denna design ges en någorlunda uniform 
vattenhastighet vid botten likväl som yta och det kan därför vara rekommenderat att 
gjuta in stenar eller anlägga trösklar för att sänka vattenhastigheten något i botten. Det 
finns flera olika varianter av slitsrännor. Flödet i dessa bör vara ca 0,5 m3/s och 
fiskvägen rekommenderas att ha en lutning mellan 2,7 och 10 %. Jämfört med ett omlöp 
har slitsrännan en sämre passageeffektivitet och arter som ål och nejonöga har det svårt 
att passera i en konventionell slitsränna. (HaV, 2013d) 
 

                                                
2 Ragnhild Ahrel, miljökonsekvensutredare SWECO Energuide, intervju 4 februari 2014. 
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Figur 5. Schematisk bild av slitsränna. Pilarna visar hur turbulens bildas i slitsrännan. (Modifierad av K. Mitsui från 
Naturvårdsverket & Fiskeriverket 2008, s 116) 

Tumregeln är att skillnaden i vattenhöjd mellan bassängerna ej bör överstiga 0,15 m för 
att tillåta svagare simmare passera i vandringsvägen ( Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 
2008). En ungefärlig vattenhastighet kan beräknas enligt formeln 
 

   (2.3.1) 
 
där g är tyngdaccelerationen 9,81 m/s2 och h är vattennivåskillnaden mellan 
bassängerna. 
 
Kostnaden för att anlägga en slitsränna är i hög grad platsberoende men schablonvärdet 
400 kkr per fallhöjdsmeter från åtgärdsdatabasen (VISS - Vatteninformationssystem 
Sverige, 2014a) har använts för kostnadsuppskattningar i detta arbete. 
 

Omlöp 

En av de vanligaste naturliga fiskvägarna är omlöpet (HaV, 2013d). Det är en naturlig 
fåra som leder runt hindret och erbjuder en varierad miljö med olika flöden och djup för 
de vandrande fiskarna, se Figur 6. Dessa fungerar mycket bra för de flesta arterna och 
har en genomsnittlig passageeffektivitet på 74 % men kan i vissa fall ha dålig attraktion 
av laxfiskar på grund av för låga flöden. Lutningen på ett omlöp rekommenderas vara 1-
5 % med en medelvattenhastighet mellan 0,3 och 1 m/s. För omlöp kortare än 50 m är 
lutningen generellt 2 % men det går även bra att anlägga omlöpet med högre lutning om 
möjlighet ges till vila i form av vilobassänger eller en kuperad botten (Naturvårdsverket 
& Fiskeriverket, 2008). Vid låg vattenföring anser HaV att omlöpet ska ges prioritet 
framför kraftverket (HaV, 2013d).  
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Figur 6. Omlöp sett från ovan samt i genomskärning. Det liknar en naturlig åfåra med varierande bredd och olika 
stora stenar i botten beroende på eftersträvad vattenhastighet. (Modifierad av K. Mitsui från Naturvårdsverket & 
Fiskeriverket 2008, s 108) 

För beräkning av vattenhastighet och flöde i omlöp har Mannings ekvation använts 
 

   (2.3.2) 
där  
v = Vattenhastighet [m/s] 
k  = 1 [m1/3/s]  
n = Mannings ojämnhetskoefficient som väljs med hjälp av tabell 2, enhetslös 
R = Hydraulisk radie [m] 
S = Procentuell lutning 
 
Tabell 2. Beskrivning av vattendrag med korresponderande värden på Mannings n. (Naturvårdsverket & 
Fiskeriverket 2008, s 110) 

Föreslagna värden på Mannings n 

Stora floder (>30 m breda) 0,02-0,033 

Små vattendrag, släta med lite vegetation 0,03-0,035 

Små vattendrag, mycket vegetation 0,035-0,05 

Små vattendrag, mycket död ved, lite 
vegetation 

0,05-0,07 

Små vattendrag, sten och grus, få block 0,04-0,05 

Små vattendrag, mycket block 0,05-0,07 

Betongvägtrumma 0,010-0,013 

Heltrumma av korrugerad plåt 0,017-0,021 
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I åtgärdsdatabasen har schablonkostnaden 500 kkr per fallhöjdsmeter presenterats för 
omlöp med ett schablonintervall mellan 50 och 260 % (VISS, 2014b). Dessa omlöp är 
designade för flöden mellan 0,5 och 2 m3/s. En avvägning mellan denna 
schablonkostnad och medianpriset 200 kkr per fallhöjdsmeter för omlöp framtaget av 
Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008) ligger till grund för schablonkostnaden 250 
kkr som används i detta arbete. 
 

Ålledare 

Vid utformning av en ålpassage används oftast en ränna eller trumma av trä eller plast 
vilken kläs med substrat som borstar, konstgräs eller erosionskyddsnät för att underlätta 
ålarnas vandring, se Figur 7 (HaV, 2013d). Substraten går att anpassa efter ålarnas 
storlek om den är känd, men det går även anlägga olika stråk i ålpassagen som lämpar 
sig för stora eller små ålar. En ålpassage kan ha ungefär 50 % lutning utan att 
passageeffektiviteten påverkas. Enligt HaV torde omlöpet kunna användas av ålen utan 
problem men en ålledare bör anläggas som komplement till en konventionell teknisk 
fiskväg (HaV, 2013d).  
 

 
Figur 7. Schematisk skiss av ålledare. Det grönfärgade området är innandömet som kan vara konstgräs eller något 
annat med struktur för att underlätta ålarnas passage. (K. Mitsui, 2014) 

Flödet genom ålledaren ska vara svagt strömmande och nedströmsöppningen bör inte 
anläggas nära starka strömmar (Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2008). För ett enklare 
underhåll av ålledaren rekommenderas att det anläggs inspektionsluckor för att 
upptäckta igensättning och utföra rensning av löv och dylikt. Kostnad av ålledare har 
uppskattats till ca 35 kkr, oberoende av fallhöjd (VISS, 2014c; Lindvall, 2013).  
 
Nedströmspassage 
För att undvika att fisk skadas vid turbinpassager bör de ledas förbi kraftverket i någon 
sorts nedströmspassage eller flyktöppning. Förekomsten av nedströmspassager i 
svenska vattenkraftverk är som nämnt tidigare okänd men HaV (2013d) menar ändå att 
det finns ett stort antal anläggningar där nedströmspassagen för fisk måste förbättras. 
För att kunna förbättra denna är det första steget att hindra fisken att passera genom 
turbinen där den kan åsamkas skada. Det andra steget är att försöka koncentrera fisken 
till en plats i vattendraget ovanströms kraftverket där den sedan i det tredje steget lockas 
eller leds in i en flyktöppning eller förbipassage som leder nedströms. Dessa tre steg 
görs med hjälp av olika fiskavledningsanordningar vilka beskrivs mer utförligt i 
följande avsnitt. (HaV, 2013d) 
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Utformning och placering av flyktöppning är viktig för att den ska ge bästa möjliga 
resultat. Det rekommenderas att placera öppningar på olika djup för att främja olika 
arter, exempelvis en närmre ytnivån och en vid botten. (HaV, 2013d).  
 

Fiskavledningsanordningar 

Det finns mekaniska och beteendeinducerande tekniker för att styra fisk till en 
flyktöppning eller förbipassage. De beteendeinducerade teknikerna som kan använda sig 
av antingen ljus, luftbubblor eller el är starkt kopplade till art och bör främst användas 
som komplement till andra avledningsanordningar och kommer inte tas upp vidare i 
detta arbete. Vid utformningen av mekaniska avledningsanordningar måste hänsyn tas 
till simkapacitet hos de olika arterna som finns i vattendraget. (HaV, 2013d) 
 
En vanlig mekanisk avledare är ett galler som sätts före intaget till turbinen eller längre 
uppströms för en tidigare avledning av fisken. Det förstnämnda gallret finns på samtliga 
kraftverk som skydd mot drivved och annat, men behöver ofta anpassas för att förhindra 
fiskpassage. Dessa konventionella galler som monteras vid intaget är ofta branta med 
större spaltbredd för att hålla nere materialkostnader och underlätta rensning av gallret 
vilket inte gör dem lämpliga som fiskavledare. (HaV, 2013d) 
 
För att fiskar inte ska sugas fast mot gallret på grund av höga vattenhastigheter måste 
gallrets yta utformas relativt spaltbredd och turbinens slukförmåga (HaV, 2013d). En 
mindre spaltbredd på intagsgallret medför dock ofta ökade fallhöjdsförluster för 
vattenkraftverket samt en ökad investeringskostnad (Boström, 2012). Ytterligare en 
åtgärd för att sänka vattenhastigheten vid gallret är att vinkla det (HaV, 2013d). Om 
gallret är vinklat i förhållande till botten kallas det för α-galler, se Figur 8, och om 
gallret är vinklat i förhållande till intagets sidor kallas det för β-galler. Låglutade galler 
ska ha en lutning på < 45° men en lutning på 30-35° anses optimalt för att bästa 
funktion. Avledande galler ska monteras i direkt anslutning till flyktöppningar eller 
flyktpassager för att uppnå avsedd effekt. 
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Figur 8. Schematisk bild av α-galler och flyktvägar i anslutning till dessa för att säkra en säker nedströmspassage för 
fisk. Hastighetskomposanten vinkelrätt mot gallret blir mindre när det är lutat och minskar därmed risken att fisk 
fastnar. ((Modifierad av K. Mitsui från HaV 2013d, s 36) 

I en jämförelse av olika föreskrivna spaltbredder finner HaV att bästa möjliga teknik är 
en spaltbredd på 10-13 mm men att även 18 mm kan tillåtas om det är fråga om ett lutat 
fiskanpassat galler och dess funktion kan bevisas (HaV, 2013d). Kostnad för anläggning 
av ett α-galler och flyktöppningar uppskattas till ca 700 kkr efter studier av liknande 
åtgärder (VISS, 2013; Lindvall, 2013; Svea Hovrätt, 2014).  
 

2.3.3 Minimitappning 
I de fall där en vattendragssträcka torrlagts efter utbyggnad av vattenkraft eller 
reglerdammar utförs ofta något som kallas för minimitappning med syftet att 
upprätthålla vattenekologiska förhållanden (Svensson, 2006). Det innebär att en viss 
mängd vatten kontinuerligt spills för att det ska finnas ett flöde i vattenfåran, vilket är 
essentiellt för vattenorganismerna (HaV, 2013c). I Sverige finns det inga allmänna 
bestämmelser om dimensionering av minimitappning, men den ligger ofta nära lägsta 
naturliga vattenföring (Svensson, 2006). Då minimitappning innebär en förlorad 
energiproduktion är det alltid en avvägning som måste göras mellan miljövinster och 
produktionsförlust. 
 
I rapporten ”Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering” (HaV, 2013c) 
diskuteras minimitappning utifrån ett holistiskt synsätt, vilket innebär att hela 
ekosystemet och flödesvariabiliteten i ett vattendrag betraktas. Detta ligger sedan som 
underlag vid framtagandet av olika modeller vilka kopplar samman hydrologiska 
metoder med flödes- och habitatkrav. De senaste åren har det skett en större utveckling 
inom forskningsområdet för miljöanpassade flöden och konceptet är även något som 
integrerats mer och mer i internationell vattendragsskötsel. Detta innebär ofta att helt 
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statisk minimitappning ersätts med en variabel tappning som speglar den naturliga 
flödesregimen. (HaV, 2013c) 
 
Det finns även åtgärder av en mer allmän karaktär jämfört med det holistiska 
arbetssättet som även dessa kan bidra till en bättre ekologisk miljö i vattendrag. Till de 
föreslagna åtgärderna hör att nolltappning undviks, alltså tillfällig torrläggning av en 
vattendragssträcka, att en eventuellt säsongsbaserad minimitappning införs samt att 
planerade vårflödessläpp utförs vart tredje till femte år. Den sistnämnda åtgärden ämnar 
efterlikna de naturliga översvämningar som förekommer i oreglerade vattendrag vars 
betydelse är väldokumenterad i ekologisk litteratur. Det bör dock utredas huruvida det 
ens är möjligt att genomföra dessa vårflödessläpp med hänsyn till samhällen och boende 
nedströms. (HaV, 2013c) 
 
Vikten av att följa upp införandet av miljöanpassade flöden får ej förbises då en adaptiv 
tillämpning bör ske för bästa resultat. Detta innebär att responsen i både abiotisk och 
biotisk miljö ska utvärderas efter införandet och att flödet eventuellt anpassas för bättre 
resultat. Problemet med ekologiska flöden är svårigheten att förutsäga hur de ska 
anpassas i storlek och tidsvariation för att nå bästa resultat i ett vattenekosystem. I 
HaV:s rapport dras även slutsatsen att den existerande litteraturen inte är tillräcklig som 
underlag för att ta fram generella riktlinjer för ekologiska flöden. (HaV, 2013c) 
 
I Norge och Storbritannien används en modell som kallas BBM (Building Block 
Methodology) för att ta fram storleken på miljöanpassade flöden. För att arbeta med 
denna modell måste målet med det miljöanpassade flödet vara tydligt formulerat och de 
berörda områdena representerade av olika experter. Tillsammans tar dessa experter fram 
ett säsongsanpassat flöde med hänsyn till hydrologiska, biologiska och geomorfologiska 
data. Allt detta ska även ställas mot tekniska, ekonomiska och sociala aspekter. 
Fördelen med detta arbetssätt är att miljöåtgärder vägs mot andra intressen, men BBM 
innebär även en större arbetsinsats jämfört med schablonmässiga miniminivåer. I HaV:s 
rapport uttrycks även farhågan att åtgärder framarbetade med hjälp av BBM sannolikt 
medför en högre kostnad än de schablonsatta flödena. I Norge beräknas även en allmän 
lägstanivå, en "common low" (QC), för minimitappning vid vattenkraftverk som 
motsvarar de flöde som överskrids ca 95,6 % av tiden. Vidare innebär detta flöden som 
ligger mellan 6 och 12 % av MQ i vattendraget men som kan sträcka sig till 50 % av 
MQ. I Storbritannien har genomsnittsnivåerna på minimitappning legat runt 16 % 
jämfört med Spaniens 10 %. (HaV, 2013c) 
 
I dagsläget är det vanligt förekommande att medellågvattenföring (MLQ) sätts som nivå 
för minimitappning för de fall där det saknas en miljöutredning som visar att de 
ekologiska värdena kan upprätthållas med en mindre tappning3.  
 

2.4 Miljömål  
Sverige arbetar aktivt med att uppnå båda nationella och internationella miljömål som 
satts för landet. Nedan följer en kort beskrivning av de som främst berör VVU:s 
delbetänkande och den småskaliga vattenkraften. 
 

                                                
3 Johan Lind, miljöutredare Norconsult, muntligt 13 april 2014. 
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2.4.1 Svenska miljömål 
Den svenska riksdagen har beslutat om två olika former av miljömål, det ena kallas 
”Generationsmålet” och det andra är en samling av olika miljökvalitetsmål. För att 
underlätta arbetet med att nå dessa har ett antal etappmål antagits av regeringen. 
Regeringen har definierat generationsmålet som följande: "Det övergripande målet för 
miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser". Miljökvalitetsmålen beskriver målbilden för den svenska miljön i 16 
olika kategorier och etappmålen beskriver de steg som måste tas för att nå dessa samt 
generationsmålet. (Miljömål, 2013) 
 

2.4.2 EU-direktiv 
De direktiv som upprättats av EU och som är intressanta i detta sammanhang är 
Ramdirektivet för vatten - RDV (2000/60/EG), Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) 
och Förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG). 
 
Ramdirektivet för vatten (RDV) 
RDV ämnar ge en gemenskapsram för vattenskydd och förvaltning av vattenresurser 
inom unionen (Europeiska Unionen, 2010). Huvudmålet för RDV är att samtliga EU:s 
vatten ska uppnå en god ekologisk och kemisk status fram till 2015 men medlemsstater 
kan få förlängd tidsfrist till 2021 eller 2027 om det inte är möjligt att åstadkomma de 
förändringar som behövs inom given tidsbegränsning (SOU, 2013).  
 
Vattenmyndigheterna i Sverige ”får” peka ut en vattenförekomst som konstgjord eller 
kraftigt modifierad vilket innebär att de ekologiska kraven anpassas därefter eller att det 
i vissa fall kan beslutas om sänkta miljömål för vattenförekomsten. Formuleringen är 
något oklar och leder till frågan om vattenmyndigheterna ”får” avstå från att peka ut en 
kraftigt modifierad vattenförekomst även om den uppfyller alla förutsättningar för en 
sådan. Konsekvenserna för detta är stora då kraven på exempelvis vattenkraftverk kan 
komma att ställas olika beroende på huruvida vattenförekomsten har klassats som 
kraftigt modifierad eller ej; något som i sin tur kan leda till bortfall av förnybar 
energiproduktion. Sverige, som jämte Frankrike är den största vattenkraftproducenten i 
EU, har pekat ut mindre än 3 % av alla vattenförekomster som kraftigt modifierade. 
Denna andel är mindre än något annat EU-land och visar på hur vi i Sverige har varit 
betydligt mer restriktiva med utpekandet av kraftigt modifierade vattenförekomster 
jämfört med andra medlemsländer. (Bjällås & Fröberg, 2013) 
 
Art- och habitatdirektivet 
Arbetet med bevarandet av biologisk mångfald är starkt kopplat till EU:s Art- och 
habitatdirektiv som infördes 1992 och som Sverige tog del av först 1995 i och med 
inträdet i EU (SLU, 2011). Direktivet syftar till att bevara naturligt förekommande 
livsmiljöer och på sådant vis säkra den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket, 
2012). Samtliga medlemsländer ska se till att de i direktivet listade arterna och 
naturtyperna har en s.k. gynnsam bevarandestatus (SLU, 2011). En gynnsam 
bevarandestatus innebär att arten eller naturtypen finns och utvecklas och på så sätt 
bibehålls. De negativa miljöeffekter som vattenkraft har på vattendrag påverkar 
möjligheten att uppnå direktivets mål men det får inte glömmas bort att den ökning av 
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växthusgaser och andra emissioner som en minskad vattenkraftproduktion kan medföra 
även innebär negativa miljökonsekvenser. 
 
Förnybarhetsdirektivet 
I arbetet med att främja förnybar energiproduktion i EU antogs Förnybarhetsdirektivet 
år 2009 som en del av ett större energi- och klimatpaket (Energimyndigheten, 2009a). 
Direktivet syftar till att ge en gemensam ram för hur medlemsländer ska främja energi 
från förnybara energikällor och anger även bindande nationella mål för andelen 
förnybar energi i landets energisystem. EU:s mål är att inom unionen öka andelen 
förnybar energi till 20 % år 2020 medan Sveriges nationella mål är satt till 49 % 
(Energimyndigheten, 2009a). Vattenkraft står i dagsläget för ca 33 % av Sveriges 
förnybara energiproduktion, ca 66,9 TWh per år (Energimyndigheten, 2011), och är 
även vital ur reglersynpunkt för att kunna integrera intermittent elproduktion från andra 
förnybara energikällor (Svenska Kraftnät, 2013). 
 

2.5 Ekonomi 

2.5.1 Inkomster vid vattenkraftproduktion 
Som ägare till ett vattenkraftverk finns det olika inkomster när elen säljs till nätet. Först 
och främst får ägaren betalt per levererad kWh el från kraftverket och beroende på 
vilket avtal som träffats får ägaren ett fast pris eller ett som följer spotmarknaden. 
Utöver detta får ägaren betalt för nätnytta samt eventuella elcertifikat. Nedan följer en 
utförligare beskrivning av de olika inkomstkällorna. 
 
Spotpris och elmarknad 
Efter avregleringen av elmarknaden 1996 har Sverige en gemensam nordisk elmarknad 
där alla nordiska länder deltar förutom Island (Svensk Energi, 2012a). Sedan 2013 
deltar även samtliga baltiska länderna i den gemensamma elmarknaden 
(Energimyndigheten, 2013a). Genom avregleringen var målet att öka konsumenternas 
valfrihet samt konkurrensen på marknaden. Den fysiska handeln på Nord Pool omfattar 
två produkter; elspot och elbas (Energimyndigheten, 2003). Ett dygn i förväg fastställs 
priset för elspot (spotpriset) för varje timme på dygnet genom att köp- och säljanbud 
samlas och används för att basera ett jämviktspris, se Figur 9 för historiska priser. För 
att hantera fysiska begränsningar för kraftöverföring har Sverige delats upp i olika 
prisområden vilka kan prissättas olika efter behov. Där överföringsbehovet överskrider 
kapaciteten höjs priset i området där underskottet finns samtidigt som priset i 
överskottsområdet sänks. På detta vis reduceras överföringsbehovet till 
kapacitetsgränsen.  
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Figur 9. Diagrammet visar hur elspotpriset har varierat sedan 1997 till 2014. (Modifierad av K. Mitsui från Svensk 
Energi 2014) 

Elbas är en 24-timmarsmarknad där handel sker fram till en timme före leverans och 
den fungerar som en balansmarknad för spotmarknaden (Nord Pool Spot, 2013b). För 
att prissäkra köp och försäljning en längre tid framåt kan den rent finansiella 
terminsmarknaden användas (Energimyndigheten, 2003). På denna marknad kan köp 
och försäljning av kraft göras för upp till fyra år framåt i tiden med ett terminspris som 
haft spotmarknadens pris som grund. 
 
Elcertifikat 
Elcertifikatsystemet är till för att stödja förnybar elproduktion och på så sätt göra den 
mer konkurrenskraftig (Energimyndigheten, 2013b). Sedan 2012 har Sverige och Norge 
en gemensam elcertifikatsmarknad och det gemensamma målet är att öka den förnybara 
elproduktionen med 26,4 TWh till år 2020. Genomsnittspriset har under de tre senaste 
året legat på ca 180 kr/MWh (Ekonomifakta, 2014). 
 
För varje MWh förnybar el som produceras tilldelas producenten ett elcertifikat från 
staten som sedan säljs på en öppen marknad där tillgång och efterfrågan sätter priset. 
Efterfrågan är kopplad till kvotplikten vilken bestämmer hur många elcertifikat som 
måste köpas i förhållandet till den kvotpliktigas försäljning eller användning av el. De 
kvotpliktiga är alltså elleverantörer och elanvändare. Kvotnivåerna för elcertifikat är 
fastställda fram till år 2035 och är för år 2014 14,2 %. (Energimyndigheten, 2013) 
 
Endast ”viss” vattenkraft är berättigad till elcertifikat och som samtliga andra energislag 
måste elproducenten ansöka om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten. 
Följande punkter beskriver Energimyndighetens (Energimyndigheten, 2013) krav på 
vattenkraftsanläggningar för att de ska tilldelas elcertifikat: 
 

• Småskalig vattenkraft som vid utgången av april 2003 hade en installerad 
effekt om högst 1500 kW per produktionsenhet. 

• Nya anläggningar. 
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• Återupptagen drift i nedlagda anläggningar om det har gjorts så omfattande 
ombyggnader eller andra investeringar att anläggningen ska anses som ny. 

• Produktionsökning i befintliga anläggningar (elcertifikat ges endast för den 
ökade produktionen). 

• Anläggningar som inte längre kan erhålla långsiktig lönsam produktion på 
grund av myndighetsbeslut eller omfattande ombyggnader.  

 
 

Tidsbegränsningen av elcertifikat för de verksamheter som tagits i drift efter att 
systemet infördes är 15 år men detta gäller dock endast till slutet av år 2035. De 
anläggningar som tagits i drift innan elcertifikatsystemet infördes hade rätt till certifikat 
till slutet av år 2012. De anläggningar som en gång blivit av med sina elcertifikat har 
möjlighet till en ny tilldelningsperiod om antingen omfattande ombyggnader sker så att 
anläggningen kan betraktas som ny eller om anläggningen får varaktiga 
produktionsökningar. Det sistnämnda ger endast rätt till elcertifikat för den ökade 
andelen förnybar el medan det förstnämnda ger för anläggningens totala produktion. 
(Energimyndigheten, 2013) 
 
Nätnytta 
Ägare till småskalig vattenkraft har ytterligare en inkomstkälla utöver försäljning av el 
och elcertifikat: nätnytta. Detta är en ersättning som nätägaren betalar elproducenten 
och som brukar ligga mellan 3-5 öre/kWh. Ersättningen är lagstadgad och ska motsvara 
den minskning av förluster på nätet som sker tack vare elproducenten. Vid höglast på 
nätet ökar ersättningen per kWh. (Ström, 2013) 
 

2.5.2 Kostnader vid vattenkraftproduktion 
Kostnaderna för att driva och äga ett vattenkraftverk delas upp i drift- och 
kapitalkostnader (E.ON, 2014). Till detta tillkommer även fastighetsskatt som är 2,8 % 
av taxeringsvärdet (Svensk Energi 2012b). I driftkostnader ingår kostnader för underhåll 
och försäkringar och brukar ligga runt 16 öre/kWh för småskalig vattenkraft (Ström, 
2012). Kapitalkostnadens storlek beror av räntan samt hur stor andel lånat kapital som 
investerats i anläggningen.  
 

2.5.3 Investeringskalkyler 
För att beräkna en investerings lönsamhet finns olika investeringskalkyler. 
Nuvärdesmetoden är en av de vanligaste metoderna för investeringskalkyler. Med den 
metoden räknas investeringens framtida inbetalningar och utbetalningar om till dagens 
värde. Betalningsströmmarna diskonteras alltså till en nupunkt med en vald kalkylränta 
och ekonomisk livslängd. Valet av kalkylränta har en mycket stor betydelse för 
investeringskalkylen och ska motsvara kapitalets avkastningskrav. I de fall där lånat 
kapital används till en del av investeringen beror kapitalräntan även på lånegivarnas 
räntekrav. En enklare formel för att beräkna en ungefärlig kalkylränta är 
 

.  (2.5.1)  
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Om en real kalkylränta används, förutsätts det att de framtida in- och utbetalningarna 
påverkas av inflationen i samma grad vilket gör att inflationen kan uteslutas ur 
räntesatsen. I annat fall ska en nominell kalkylränta användas. Sambandet mellan den 
reala kalkylräntan r, den nominella kalkylräntan rq och inflationen q beskrivs med 
formeln  

 .   (2.5.2) 
  
Den ekonomiska livslängden för investeringen kan aldrig vara längre än den tekniska 
livslängden men däremot kortare. Värdet av en investering vid den ekonomiska 
livslängdens slut benämns restvärde och ska inkluderas i investeringskalkylen. 
Restvärdet kan även vara negativt och kallas då restkostnad. 
 
De beteckningar som används i nuvärdesmetoden är följande: 
 
G = Grundinvestering 
I = Inbetalning per år 
U = Utbetalning per år 
R = Restvärde 
n = Ekonomisk livslängd 
t0 = Tidpunkten t0 
a = I – U (Årligt inbetalningsöverskott) 
r = Kalkylränta 
 
Grundinvesteringen är alltså det belopp som investeras i nupunkten. Differensen mellan 
in- och utbetalningarna per år ger det årliga inbetalningsöverskottet. Detta diskonteras 
till nupunkten t0 med nuvärdefaktorn 

     (2.5.3) 
 
där r betecknar kalkylräntan och n den ekonomiska livslängden. Nuvärdet för 
investeringen beräknas sedan som differensen mellan de summerade och diskonterade 
årliga inbetalningsöverskotten och grundinvesteringen. Om nuvärdet är positivt innebär 
det att investeringen når upp till de krav på avkastning som satts och vid val mellan 
flera alternativ bör det som har högst nuvärde väljas. Det bör dock nämnas att det finns 
många olika sätt att ta fram andra nyckeltal som också väger in i valet av 
investeringsalternativ. (Andersson, 2008) 
 

2.6 Produktionsbortfall 
För att beräkna de drifttimmar som påverkas av att ett flöde leds bort i en 
fiskvandringsväg eller som minimitappning ska varaktighetskurvor för de berörda 
vattendragen tas fram och studeras. Då vattenkraftverk normalt inte är utbyggda för 
maximal vattenföring är det en del av årets drifttimmar där produktionen inte kommer 
att påverkas på grund av att kraftverk utan reglerförmåga ändå måste spilla vatten. 
Dessa drifttimmar kan uppskattas med hjälp av vattendragets varaktighetskurva, se 
Figur 10. 
. 
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Figur 10. Beräkning av drifttid då ett strömkraftverk berörs av produktionsbortfall på grund av bortlett 
flöde för minimitappning och fiskvandringsväg. Den vänstra varaktighetskurvan motsvarar situationen att 
hela flödet går genom turbinerna medan den högra fördelar flödet mellan turbiner, fiskvandringsväg och 
minimitappning. I och med ett avlett flöde minskas drifttiden genom att punkt 2 flyttas till vänster 
eftersom turbinen snabbare når sitt minimiflöde samtidigt som perioden med spill minskas genom att 
punkt 1 också flyttas till vänster. (Kalinka Mitsui & Emma Hagner, 2014) 

 
I de fall när vattenföringen är alltför låg körs inte turbinen på grund av alltför låg 
verkningsgrad och det beror även på att aggregaten går dåligt vid dessa flöden. Även 
dessa drifttimmar påverkas och tiden ur drift ökar troligtvis med ett avlett flöde. För 
exempelfallen med Kaplanturbiner har det antagits att aggregaten tas ur drift vid 
vattenföringar som är ¼ av turbinens slukförmåga. Då Francisturbinerna är mer känsliga 
för minskade flöden har det antagits att anläggningen tas ur drift redan vid flöden som 
är ½ av turbinens slukförmåga. Se Figur 11 för samband mellan flöde och olika 
turbiners verkningsgrader. 
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Figur 11. Typiska verkningsgrader för mindre turbiner och hur de varierar med flödet. Flödet 
representeras av kvoten mellan flödet genom turbinen Q och turbinens slukförmåga Qmax. (Modifierad av 
K. Mitsui från Harvey m fl 1993, s 158) 

Formel (2.5) används för att beräkna produktionsbortfallet kopplat till de genom fiskväg 
eller minimitappning bortledda flödena där drifttiden beräknats med ovan beskrivna 
metod. 
 

 
   (2.5) 

    
där 
 
E = Energi [Wh] 
η = Total verkningsgrad (sammanlagd för turbin, generator och ev. växel) 
g = Tyngdacceleration, 9,82 [m/s2] 
h = Nettofallhöjd [m] 
ρ = Densitet vatten 4 °C, 999,97 [kg/m3] 
Q = Bortlett flöde [m3/s] 
T = Tid [h] 
 
Den totala verkningsgraden har beräknats utifrån de olika anläggningarnas 
vattenföringsdata, uppgifter om de olika turbinernas körspann samt årsproduktionen. Se 
bilaga 2 för utförliga beräkningar. 

    

2.7 Utrivning av kraftverk och dammar 
Vid återkallelse av ett tillstånd för vattenanläggning åläggs ägaren att riva ut 
anläggningen enligt utrivningsbestämmelserna i 24 kap. 4 § MB. I denna paragraf står 
det även att ägaren ska vidta åtgärder för att skador i samband med utrivningen 
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förebyggs eller minimeras. I Vattenverksamhetsutredningen (SOU, 2013) anser 
utredaren att de nyprövningar som leder till avslag eller avvisning ska följas av att 
domstolen kan förordna om en utrivning enligt samma paragraf. Då problematiken med 
en utrivning skiljer sig starkt från de åtgärder beskrivna i en tidigare tillståndsansökan 
bör man enligt Vattenverksamhetsutredningen ta fram nytt underlag för en 
utrivningsansökan. 
 
Risken finns att en verksamhetsutövare inte har de ekonomiska förutsättningarna som 
krävs för att genomgå en nyprövning. Utöver ansökningskostnaderna är det troligt att de 
krav på verksamheten som ställs i samband med nyprövningen leder till ytterligare 
kostnader, exempelvis anläggande av fiskvandringsväg. Om det inte finns ekonomiska 
medel för en nyprövning, och denna därför inte genomförs, ska enligt VVU:s förslag 
anläggningens tidigare tillstånd och rättigheter upphöra att gälla vilket kan likställas 
med att tillståndet eller rättigheten återkallas. Enligt 24 kap. 4 § MB ska ägaren då 
åläggas att riva ut anläggningen och ansvara för finansieringen av detta. 
 
En studie av flertalet utrivningsprojekt av kraftverk och dammar i Sverige har visat att 
ansökningskostnader och upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och 
teknisk beskrivning kostar runt 200 kkr för ett mindre vattenkraftverk (Bydén, 
Holmberg & Nielsen, 2000; VISS, 2014e). Kostnaden för själva arbetet med 
utrivningen varierar stort från 50 kkr för en mindre damm till 500 kkr per höjdmeter för 
mindre kraftverk (Länsstyrelsen Västernorrland & Länsstyrelsen Östergötland (2008); 
VISS, 2014d). Ytterligare ett exempel taget från åtgärdsdatabasen avser ett mindre 
vattenkraftverk med effekten 330 kW där en utrivning och restaurering uppskattas kosta 
ca 2 500 kkr (VISS, 2014e). Vid en sammanställning av flertalet utrivningsprojekt av 
dammar kunde medelkostnaden 140 kkr per höjdmeter tas fram tillsammans med 
projekttiden 2-5 år från förstudie till slutförande (Länsstyrelsen Västernorrland & 
Länsstyrelsen Östergötland, 2008). I rapporten “Ekologisk restaurering av vattendrag” 
av Naturvårdsverket och Fiskeriverket (2008) anges schablonkostnaden 100 kkr per 
höjdmeter för mindre dammar. Det kan alltså antas att utrivning av ett kraftverk 
generellt leder till högre kostnader än utrivning av en damm. 
 
De markägare vars egendom skadas av bestående ändringar i vattenförhållanden efter en 
utrivning har rätt till ersättning från ägaren. I de fall där andelskraft förloras kan ägaren 
bli ersättningsskyldig om förlusten lett till ökade kostnader för den som tidigare haft 
avtal om andelskraft (SOU, 2013).  
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3 Fallstudie 
De tre vattenkraftanläggningar med respektive ägare som har valts som exempelfall är 
följande: 

- Torshälla i Eskilstunaån norr om Eskilstuna, Strömfallet AB 
- Korsnäs i Lillälven öster om Falun, Falu Energi och Vatten AB 
- Assmebro i Assman söder om Borås, Vattenfall AB 

Då alla anläggningar har specifika tekniska och ekonomiska förutsättningar redovisas de 
var för sig. Tillvägagångssättet vid kostnadsberäkningen av de olika 
fiskvandringsvägarna samt utrivning av kraftverk redovisas i avsnittet nedan. För 
utförliga beräkningar se Bilaga 2.  
 

3.1 Ekonomiska kalkyler 
I första hand redovisas kostnaderna i form av en engångsinvestering i kombination med 
en ökad årlig kostnad. För att ha något att relatera dessa kostnader till har även 
anläggningarnas årliga omsättning beräknats med de elprisantaganden som presenteras i 
stycket 3.1.1 nedan. 
 
För att beräkna kostnaden av de olika åtgärdsalternativen för ett längre tidsspann har 
nuvärdesmetoden använts med kalkylräntan 5 %. Den ekonomiska livslängden för 
åtgärderna har satts till 30 år då det motsvarar den tekniska livslängden för 
fiskvandringsvägar (VISS, 2013; VISS, 2014a; VISS, 2014b). 
 
För att visa hur dessa åtgärder påverkar verksamhetens lönsamhet har 
inbetalningsöverskottet med nuvarande drift- och kapitalkostnader diskonterats med 
samma kalkylränta och ekonomiska livslängd. Detta för att kunna jämföra hur 
anläggningens ekonomi påverkas av investeringar, produktionsbortfall och höjda 
driftkostnader under ett längre tidsperspektiv. 
 

3.1.1 Årliga utbetalningar 
Kostnaderna för elproduktion har tagits från vardera exempelanläggning och varierar 
därmed. Fastighetsskatten har adderats till driftkostnaderna för att underlätta 
beräkningarna. Vid turbinbyte och byte av generator och annan kontrollutrustning sätts 
driftkostnaden till 160 kr/MWh vilket innebär en sänkning för de berörda fallen. 
 
Vid anläggning av fiskvandringsväg ökar de årliga utbetalningarna med anledning av 
ökade driftkostnader och produktionsbortfall. Valet att lägga produktionsbortfallet som 
en årlig utbetalning istället för att minska de årliga inbetalningarna har gjorts för att 
tydligare visa på kostnaderna för de olika alternativen. Oberoende hur detta görs ges 
samma årliga inbetalningsöverskott och det är alltså endast en beräkningsteknisk detalj 
som inte påverkar resultatet.  
 
De ökade driftkostnaderna består av kostnaden för att ta fram en årlig miljörapport för 
anläggningen samt underhållet av fiskväg och nedströmspassager. Schablonkostnaden 
som använts för en årlig miljörapport är 15 kkr och har tagits från VVU:s 
kostnadsuppskattning för en mindre omfattande miljörapport (SOU, 2013). Underhåll 
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av fiskvandringsväg och nedströmspassager har uppskattats till 1 timme/vecka á 500 kr 
under hela året för slitsränna med kompletterande ålledare och hälften av detta för 
omlöp. Detta innebär 26 kkr/år för alternativet med slitsränna och kan jämföras med 
schablonkostnaden i åtgärdsdatabasens ”VISS” som satts till 10 kkr per år och 
höjdmeter (VISS, 2014a). Enligt samma åtgärdsdatabas är omlöp i stort sett 
underhållsfria (VISS, 2014b) men schablonkostnaden i detta arbete har ändå satts till 13 
kkr/år då underhåll av nedströmspassager och fiskanpassat galler även är att vänta. 
 

3.1.2 Årliga inbetalningar 
Priset för den producerade elen som säljs på spotmarknaden har satts till 350 kr/MWh 
och priset för elcertifikat till 180 kr/MWh. Den ersättning för nätnytta som erhålls har 
uppskattats till 40 kr/MWh. 
 

3.1.3 Årligt inbetalningsöverskott 
Denna post beräknas som differensen mellan årliga inbetalningar och årliga 
utbetalningar. De framtida inbetalningsöverskotten diskonteras med kalkylräntan 5 % 
och den ekonomiska livslängden 30 år till ett nuvärde. 
 

3.1.4 Grundinvestering 
Grundinvesteringen är kostnaden för tillståndsansökan samt anläggandet av 
fiskvandringsväg och fiskanpassat galler med flyktöppningar. 
 

3.1.5 Investeringens överskott 
För åtgärderna omlöp, slitsränna och förnyelse av aggregat beräknas investeringens 
överskott genom att subtrahera grundinvesteringen från nuvärdet av 
inbetalningsöverskotten. Dessa investeringar är dock helt olika då investeringarna för 
fiskvägar endast ger en miljövinst där förnyelsen av aggregat i samband med 
anläggandet av fiskvägar ger både en miljö- och produktionsvinst. Vid utrivning sker 
ingen grundinvestering utan kostnaden för åtgärden läggs som utbetalningar. Mer om 
detta nedan i avsnittet ”Utrivning av kraftverk och dammar”.  
 

3.1.6 Kostnad 
För att utvärdera de olika alternativens påverkan på anläggningens lönsamhet har 
nuvärdet av inbetalningsöverskottet från dagens drift jämförts med de olika åtgärdernas 
investeringsöverskott. Jämförelsen görs alltså utifrån hur mycket pengar anläggningen 
skulle ha erhållit som vinst under en period av 30 år mot hur mycket den får som vinst 
under samma period om en åtgärd utförs, exempelvis anläggande av fiskväg eller 
utrivning. Kostnaden för de olika åtgärderna uttrycks som differensen mellan nuvärdet 
för inbetalningsöverskottet med nuvarande drift och åtgärdernas investeringsöverskott. 
Se Tabell 3 för en överblick av de poster som används vid kostnadsberäkningen. 
 
Tabell 3. Beräkningsmodell för kostnadsbestämning av olika åtgärder 

Överskott med nuvarande förutsättningar Överskott med åtgärd 
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Årliga utbetalningar Årliga utbetalningar 

Kapitalkostnader Kapitalkostnader 

Driftkostnader Driftkostnader 

  

Årliga inbetalningar Årliga inbetalningar 

Elspot Elspot 

Elcertifikat Elcertifikat 

Nätnytta Nätnytta 

  

Inbetalningsöverskott =  
Årliga inbetalningar - Årliga utbetalningar 

Inbetalningsöverskott = 
 Årliga inbetalningar - Årliga utbetalningar 

  

 Grundinvestering 

  

 Investeringens överskott = 
Inbetalningsöverskottets nuvärde - 
Grundinvestering 

Kostnad = Nuvärde inbetalningsöverskott – Investeringens överskott 

 
Tillståndsprövning 
Vid en nyprövning av tillstånd för vattenverksamhet ska en MKB tas fram tillsammans 
med en teknisk beskrivning av de åtgärder som man ämnar utföra, ex. anläggning av 
fiskvandringsväg. Schablonkostnaden för en nyprövning av tillstånd samt framtagande 
av MKB och teknisk beskrivning har satts till 700 kkr per anläggning.  
 
Fiskvandringsvägar 
Vid kostnadsuppskattning för anläggning av fiskväg tas endast hänsyn till huruvida det 
är möjligt eller ej sett utifrån de geografiska förhållandena. Mer ingående 
anläggningstekniska detaljer studeras ej och anläggningskostnaden bör därför ses som 
en ungefärlig uppskattning. De schablonkostnader som använts för kostnadsberäkningar 
är 250 kkr per höjdmeter för omlöp och 400 kkr per höjdmeter för slitsränna. 
 
Flödet som tappas genom ålyngelledaren försummas vid beräkningar av 
produktionsförlust då endast ett mindre flöde behövs för dessa. Ålledaren antas kosta ca 
35 000 kr vilket är medelpriset av två funna prisexempel. (VISS, 2014c; Lindvall, 2013) 
 
Flyktöppningar och fiskanpassade galler 
För att säkerställa en säker nedströmspassage antas att samtliga anläggningar investerar 
i ett fiskanpassat α-galler med två flyktöppningar i anslutning till detta.  
Vattenmängden som tappas genom flyktöppningarna har satts till 40 l/s och det antas att 
det finns två stycken vid vardera anläggning. Schablonkostnaden som använts för detta 
är 700 kkr och det bortledda flödet 80 l/s har använts vid beräkning av 
produktionsförlust. 
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Minimitappning 
Flödet för minimitappning sätts i de av minimitappning berörda anläggningarna till 
MLQ i vardera vattendrag. 
 

3.1.7 Utrivning av kraftverk och dammar 
Det finns två möjliga scenarier i och med en nyprövning av vattenverksamheters 
tillstånd som leder till att ägaren åläggs att riva ut sin anläggning. Det första är att den 
tillståndsansökan som lämnas in vid en nyprövning avslås eller avvisas och domstolen 
därefter ålägger ägaren att komma in med underlag för att riva ut anläggningen. Det 
andra scenariot är att ägaren på grund av ekonomiska begränsningar inte har råd att 
genomföra en nyprövning eller de krav på en miljöanpassning av verksamheten som 
den medför. I och med detta kommer det tidigare tillståndet, eller rättigheten, dras in 
och ägaren åläggs därmed även att riva ut anläggningen. Kostnaden för det sistnämnda 
scenariot kommer utredas för vardera exempelfall. 
 
Kostnaden för alternativet att en nyprövning av tillstånd ej genomförs har beräknats 
med schablonkostnaden 200 kkr för en utrivningsansökan där MKB och teknisk 
beskrivning arbetats fram som underlag. Själva utrivnings- och restaurationsarbetet har 
satts till 500 kkr per höjdmeter för vattenkraftverk och damm samt 100 kkr per 
höjdmeter för de mindre reglerdammar som i vissa fall tillhör det kraftverk som ska 
rivas ut. 
 
I och med den ökade arbetsbelastningen för länsstyrelser med mängden kraftverk som 
ska genomgå en nyprövning har det för beräkningarna i detta arbete antagits att ägaren 
åläggs att riva ut anläggningen först fem år efter förslagets ikraftträdande. Ansökan om 
utrivning antas göras året därefter. Själva utrivningen antas inledas två år efter 
åläggandet och produktionen avstannar samma år. Kostnaden för utrivningsansökan 
infaller därmed sex år efter ikraftträdande och under det sjunde året infaller kostnaden 
för utrivningen i beräkningarna samtidigt som produktionen avstannar. De ekonomiska 
beräkningarna har gjorts med nuvärdesmetoden under en period av 30 år vilket innebär 
att inkomster från kraftproduktion under 23 år faller bort och ger detta alternativ en hög 
kostnad.  
 
I beräkningarna har de eventuella ersättningarna för bortfall av andelskraft och för 
skador på annans egendom som resultat av permanent ändrade vattennivåer ej tagits 
med då dessa är svåra att uppskatta och nödvändigtvis inte inträffar vid en utrivning. 

3.2 Torshälla - Exempelfall 1 
Följande anläggningsinformation har VD för Strömfallet AB, Henrik Sandberg, delgett 
under en intervju 31 januari 2014 i Uppsala. Övriga källor redovisas separat. 
 
Torshälla inkluderar de två vattenkraftverken Nyby och Kvarnfallet som ligger i 
parallella åfåror. Det finns även en tredje parallell åfåra, Eskilstuna kanal, där det i 
dagsläget finns en sluss. Se Figur 12 för karta. 
 
Medelvattenföringen (MQ) i Eskilstunaån där samtliga åfåror mynnar från och även 
mynnar ut i är 23,7 m3/s i Hyndevad, mätstationen uppströms från stationerna. För 
beräkningar av produktionsbortfall har samtliga värden för flödet korrigerats med 
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faktorn 1,05 vilket ger en medelvattenföring på 27 m3/s. Enligt ägaren ger det en mer 
korrekt bild av flödet vid kraftstationerna4 jämfört med den uppströms belägna 
mätstationen. 
 

 
Figur 12. Karta över Torshälla där Eskilstunaån förgrenas i tre parallella åfåror. Från vänster: Nybyån, Torshällaån, 
Eskilstuna kanal. Flödesriktning från syd till nord. Kraftverken har markerats med en grön ring. (K. Mitsui, 2014) 

 
Nyby 
Kraftverket byggdes 1940 och har tillstånd enligt ÄVL. Kraftverket ligger i Nybyån och 
har slukförmågan 8 m3/s med 6,5 m nyttig fallhöjd. Anläggningen har en Kaplanturbin 
och en ungefärlig installerad effekt på 375 kW samt en hög verkningsgrad på ca 92-93 
%. Normalproduktion har tidigare varit ca 2,75 GWh men detta beror på hur flödet 
fördelas över de olika parallella åfårorna. Nyby har bättre verkningsgrad vid låga 
flöden, men har ej elcertifikat som Kvarnfallet i Torshällaån vilket måste tas i beaktande 
vid produktionsplanering. 
 

                                                
4 Henrik Sandberg VD Strömfallet, muntligt 24 mars 2014. 
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Kvarnfallet 
Denna station har två Kaplanturbiner som tar 12 m3/s styck med ungefär 600 kW 
installerad effekt vardera. Stationen har 5,3 m nyttig fallhöjd och turbinerna är 
direktdrivna efter renoveringen och turbinbytet 2013. Anläggningen ligger över 90 % i 
verkningsgrad och har elcertifikat. Kvarnfallets årsproduktion var tidigare 3,5 GWh 
men med den nya turbinen förväntas en produktion runt 5,5 GWh där en halv GWh 
kommer vara på bekostnad av Nybys produktion.  
 

3.2.1 Fiskvägar och minimitappning 
Då två anläggningar påverkas av eventuellt bortlett vatten till fiskväg samt 
minimitappning kommer produktionsbortfallet behöva beräknas för båda 
anläggningarna. För att förenkla beräkningar ses de två kraftstationerna Nyby och 
Kvarnfallet som en station med tre Kaplanturbiner. De tre turbinernas sammanlagda 
slukförmåga är 32 m3 där den minsta är dimensionerad för 8 m3/s och de två turbinerna i 
Kvarnfallet för 12 m3/s vardera.  
 
Fallhöjderna för de två stationerna skiljer sig något åt men räknas om till en ungefärlig 
fallhöjd baserat på andel av total årsproduktion från vardera station. Denna 
beräkningsprincip används även för att beräkna värdet av produktionsbortfallet då 
endast en av anläggningarna, Kvarnfallet, har elcertifikat. 
 
På uppdrag av kommunen genomförde FAST – Fiskeresursgruppen (2009) en utredning 
om anläggning av fiskvägar för ökad konnektivitet i Eskilstunaån där en vandringsväg 
förbi slussen i Eskilstuna kanal ansågs vara det bästa alternativet. Detta med anledning 
av utrymmesbegränsningar vid både Kvarnfallet och Nyby i kombination med 
förorenad mark vid den sistnämnda anläggningen, vilket skulle kräva saneringsarbete. 
Rekommendationen att en eventuell fiskvandringsväg därför bör anläggas förbi slussen 
i Eskilstuna kanal kommer även följas i detta arbete. Fallhöjden vid slussen har 
beräknats till 6,7 m utifrån utredningen av FAST. 
 
Omlöp 
Fiskvandringsvägen som föreslogs i utredningen av FAST är ett omlöp som ska sträcka 
sig förbi slussen i Eskilstuna kanal, längs med den östra åfåran, fram till utloppet av 
Eskilstunaån. Utredningen rekommenderar ett omlöp med lutningen 0,94 % vilket blir 
ca 710 m långt och sträcker sig parallellt längs med kanalen. Vid studier av kartor är det 
tydligt att en längd på minst 670 m krävs för att passera det vandringshinder som 
slussen utgör samtidigt som fiskingången i den nedre mynningen placeras något 
nedströms från där kanalen och Eskilstunaån strömmar samman. Med ett lockflöde från 
omlöpet kan fisk ledas in i fiskvägen istället för att vandra uppströms mot Kvarnfallets 
eller Nybys kraftstationer där vidare vandring inte är möjlig. En längd av 670 m ger en 
lutning på 1 % vilken kan anses lämpligt med tanke på fiskvägens längd. Bredden har 
satts till 2 m och medeldjupet till 0,3 m. Vattenhastigheten beräknas med Mannings 
ekvation till 0,75 m/s då ojämnhetskoefficienten sätts till 0,05. Flödet genom fiskvägen 
har beräknats till 0,45 m3/s.  
 
Slitsränna med kompletterande ålledare 
Lutningen på slitsrännorna har i samtliga tre exempelfall satts till 4 % och flödet till 0,5 
m3/s enligt HaV:s rekommendation. Ett vattendjup på minst 0,6 m ska finnas i 
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bassängerna för bättre funktionalitet. En slitsränna vid slussen i Eskilstuna kanal där 
fallhöjden är 6,7 m skulle med 4 % lutning och minst en vilobassäng med längden 2,5 m 
vara ca 170 m lång. Dimensionering av slitsar och bassänger bör ske så att ett flöde på 
ca 0,5 m3/s erhålls samtidigt som vattenhastigheten vid trösklarna inte blir alltför stor. 
Då fiskvägen är lång har vattennivån mellan trösklarna valts till 0,10 m för att ge en 
lägre vattenhastighet och på sådant sätt underlätta uppströmsvandringen. 
Vattenhastigheten har beräknats till ca 1,0 m/s. 
 
Slitsrännan kompletteras även med en ålledare där flödet är försumbart och därmed inte 
tas med i beräkningarna av produktionsbortfall. 
 
Minimitappning 
Enligt bestämmelser ska Eskilstunaån ha ett flöde på minst 3 m3/s men då detta kan ske 
genom turbinerna på båda anläggningarna medför detta ingen produktionsförlust. 
 

3.2.2 Utrivning 
Då Torshälla består av två mindre kraftstationer i parallella åfåror kommer båda dessa 
vara aktuella för en eventuell utrivning. Även dammen uppströms från stationen 
Kvarnfallet som ligger i den mittersta åfåran skulle troligtvis också rivas ut. 
 

3.2.3 Förnyelse av aggregat 
För denna anläggning är ett turbinbyte för en eventuell effekthöjning ej aktuell och 
utreds ej. Detta på grund av en hög befintlig verkningsgrad samt det faktum att två av 
tre turbiner byttes år 2013.  
 

3.2.4 Ekonomi 
Driftkostnaderna för anläggningen har av verksamhetsutövaren beräknats till 16 
öre/kWh och då är även fastighetsskatt och försäkringar inkluderade. Kapitalkostnaden 
som innehåller räntor och avskrivningar har beräknats till 20 öre/kWh. 
 

3.3 Korsnäs - Exempelfall 2 
Följande anläggningsinformation har samlats ihop från intervjuer den 4 februari 2014 i 
Falun med Daniel Asplund på Falu Energi och Vatten samt Walter Johansson från 
SWECO Energuide som arbetar med anläggningens pågående tillståndsansökan. 
Övriga källor redovisas separat. 
 
Falu Kraft AB äger vattenkraftverket Korsnäs som ligger i Lillälven vid utloppet av 
Hosjön mot sjön Runn. Se Figur 13 för karta. Kraftverket byggdes 1908-1909 och 
stationshuset är än idag detsamma. Ett omfattande reparationsprojekt genomfördes 
under den senare hälften av 1940-talet och det finns även uppgifter om att vissa 
reparationsarbeten utfördes för ett tiotal år sedan. Stationens effekt är 350 kW och har 
två tvillingturbiner av modell Francis installerade. Sedan ett haveri, som inträffade 
under 1990-talets första hälft, är endast den ena av de två turbinuppsättningarna i drift. 
Slukförmågan har alltså halverats från 30 m3/s till 15 m3/s då endast den ena turbinen är 
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i drift. Stationen är ur drift vid flöden mindre än 8 m3/s enligt driftansvarig vilket 
motsvarar ca ½ av aggregatets dimensionerade flöde.  
 
Anläggningen i stort är behov av upprustning och en tillståndsprocess pågår för 
närvarande med anledning av detta. I samband med upprustningen ämnar man även att 
söka lagligförklara anläggningen då Länsstyrelsen i dagsläget anser att ett giltigt 
tillstånd saknas. (Ahrel, 2013) 
 
Anläggningens medelverkningsgrad har beräknats till ca 44,5 % baserat på 
vattendragets varaktighetskurva, kunskap om vid vilka flöden turbinen är i drift samt 
årsmedelproduktionen 0,8 GWh. Fallhöjden varierar mellan 2,5 och 3,5 m i och med 
vattenståndsändringar i sjön Runn. I dagsläget är samtliga fyra åfåror som leder från 
Hosjön ut mot Runn reglerade med olika dammkonstruktioner och ingen fiskväg finns 
anlagd. Vattendragets MQ är 21 m3/s och MLQ är 8,5 m3/s, se bilaga 3 för mer utförliga 
hydrologiska data. 
 
 

 
Figur 13. Karta över Korsnäs öster om Falun. Kraftverket är placerat vid den nedre av de två mittersta åfårorna. 
Samtliga åfåror är försedda med dammkonstruktioner. Flödesriktning från nord till syd. Kraftverken har markerats 
med en grön ring. (K. Mitsui, 2014) 

3.3.1 Fiskvägar och minimitappning 
I rapporten ”Fiskundersökning Korsnäs” rekommenderas att ett inlöp eller en teknisk 
fiskvandringsväg anläggs vid den östra åfåran där nivåskillnaden är låg (Fisk och 
Vattenvård i Norrland, 2011). Ett omlöp bedöms som svårt eller omöjligt vid detta läge 
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på grund av bebyggelse i närheten samt eventuellt miljöförorenad mark. Det skulle dock 
vara möjligt utrymmesmässigt att anlägga ett omlöp på ön väster om 
stationsanläggningen där det idag finns en fotbollsplan.  
 
Omlöp 
Den maximala fallhöjden vid kraftstationen är 3,5 m och det antas även att detta är 
fallhöjden som omlöpet ska dimensioneras efter. Som nämnt ovan finns det utrymme 
för ett omlöp längs med den lilla ön väster om kraftstationen och teoretiskt sett skulle 
det vara möjligt att anlägga det utan att fotbollsplanen skulle behöva flyttas. 
En lutning på 2,5 % ger längden 140 m och vattenhastigheten 0,85 m/s då Mannings 
ojämnhetskoefficient sätts till 0,07. Det sistnämnda värdet innebär att man vid 
anläggningen ska eftersträva att använda större stenblock för att få en lägre 
vattenhastighet och ge fisken större möjlighet till vila under uppassage. 
Vattenhastigheten är även baserad på bredden 2 m och medeldjupet 0,3 m. Flödet i 
omlöpet beräknas till ca 0,51 m3/s.  
 
Slitsränna med kompletterande ålledare 
Vid den östra fåran som ansetts lämplig för anläggning av teknisk fiskväg är fallhöjden 
1,2 m. Med lutningen 4 % ger detta längden 30 m. Höjdskillnaden mellan 
vattennivåerna i bassängerna har valts till 0,12 m på grund av att fiskvägen inte är 
särskilt lång. Detta ger vattenhastigheten 1,1 m/s, se bilaga 2 för utförliga beräkningar. 
Flödet genom ålledaren är försumbart och tas ej med för 
produktionsbortfallsberäkningar. 
 
Minimitappning 
När MLQ används för att bestämma Korsnäs minimitappning blir flödet som ska 
släppas igenom 8,5 m3/s. Detta motsvarar ca 40 % av medelvattenföringen vid stationen 
och kan anses högt jämfört med vad som är brukligt. På plats ska minimitappningen 
fördelas genom fiskväg och huvudfåra5. Då minimitappningen är långt större än det 
dimensionerade flödet i omlöp och slitsränna kan det antas att inget extra vatten behöver 
ledas bort för fiskvandringsvägarna utan att det istället tas från minimitappningen. Vid 
beräkning av produktionsbortfall subtraheras därför flödet i fiskvandringsvägarna från 
den framtagna minimitappningen.  
 

3.3.2 Utrivning 
Själva kraftverket som skulle rivas ut är byggt på en liten ö mitt i det västra utloppet i 
den mittersta åfåran och omges av två öppna intagssumpar. Fallhöjd som använts för 
kostnadsberäkning är 2,85 m. Utöver kraftverket finns det tre dammkonstruktioner i de 
övriga åfårorna som leder ut mot sjön Runn. Vid kostnadsberäkning har fallhöjden 1,5 
m approximerats för vardera dammkonstruktion6. 
 

                                                
5 Walter Johansson SWECO Energuide, mailkonversation 20 mars 2014. 
6 Walter Johansson SWECO Energuide, mailkonversation 24 april 2014. 
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3.3.3 Förnyelse av aggregat 
Utifrån de förutsättningar som råder på platsen skulle en ökad slukförmåga vara att 
föredra jämfört med den nuvarande och de existerande Francisturbinerna skulle även 
bytas mot en bulbturbin. Årsproduktion, effekt och slukförmåga som används i 
beräkningarna är tagna från den tillståndsansökan som är under process i dagsläget. 
Förväntad årsproduktion är 2,2 GWh, installerad effekt 880 kW och dimensionerande 
flöde 31 m3/s (Ahrel, 2013). Ett turbinbyte medför även byte av generator och 
kontrollutrustning vilket gör att effektiviseringen kan ses som ”omfattande ombyggnad” 
och därmed ger rätt till elcertifikat. 
 

3.3.4 Ekonomi 
Enligt verksamhetsutövaren är kostnaderna för drift och underhåll av anläggningen 481 
kkr per år. I detta ingår inte fastighetsskatten som anges vara 85 kkr per år. När dessa 
två kostnader läggs samman och divideras med årsproduktionen fås kostnaden 70,8 
öre/kWh. Kapitalkostnad är 125 kkr per år och blir omräknat med anläggningens 
årsproduktion 15,6 öre/kWh. 
 

3.4 Assmebro - Exempelfall 3 
Information om anläggningen har delgetts av Jonas Larsson, anläggningsansvarig för 
Vattenfalls småskaliga kraftverk, under en telefonintervju 24 februari 2014 samt 
mailkonversation 7 april 2014. Övriga källor redovisas separat. 
   
Kraftverket Assmebro ägs av Vattenfall Småskalig Kraft AB och ligger i Assman, ett 
biflöde till Ätran i Västra Götalands län, se Figur 14 för karta. Den befintliga stationen 
byggdes 1988 av Vattenfall efter att den ursprungliga stationen från 1920 rivits 
(Widmark, 2002). Fallhöjden är 6,9 m (Kuhlin, 2012) och den installerade effekten 700 
kW7. Årsproduktionen är 2,9 GWh och anläggningen är av typ strömkraftverk och 
därmed finns ingen möjlighet att magasinera vattnet5. Vattendragets MQ är 9,1 m3/s och 
MLQ 1,2 m3/s. I dagsläget finns ingen fiskvandringsväg anlagd. 
 
Kraftverkets turbin är av modell Kaplan och anläggningens medelverkningsgrad har 
beräknats till 75 % utifrån vattendragets varaktighetsdata, kunskap om när turbinen tas 
ur drift samt årsproduktionen 2,9 GWh. Turbinens slukförmåga är 17 m3/s men för 
närvarande körs anläggningen begränsat på grund av problem med vibrationer och 
flödet genom turbinen är därmed maximalt 15 m3/s. Nämnvärt är att anläggningens 
verkningsgrad börjar sjunka markant redan vid 50 % av det dimensionerande flödet 
vilket i vanliga fall sker först vid 25 % för Kaplanturbinen. Detta innebär alltså att 
anläggningens verkningsgrad försämras märkbart vid lägre flöden. Anläggningen tas ur 
drift när vattenföringen understiger effekten 50 kW vilket infaller vid flödet 2,8 m3/s. 
 
 
 

                                                
7 Jonas Larsson Vattenfall Vattenkraft, mailkonversation 7 april 2014. 

 



 38 

 
Figur 14. Karta över Assmebro beläget i vattendraget Assman, biflöde till Ätran. Dammkonstruktion belägen norr 
om den västra åfåran och kraftstationen i byggnaden öster om denna. Flödesriktning från nord till syd. Kraftverken 
har markerats med en grön ring. (K. Mitsui, 2014) 

 

3.3.5 Fiskvägar och minimitappning 
Den dimensionering av fiskväg som har gjorts är baserad på studier av kartor samt 
satellitbilder då det i dagsläget inte har gjorts någon utredning för anläggningen. 
Konsultbolaget Pöyry AB har dock på uppdrag av Vattenfall tagit fram en rapport om 
miljöförbättrande åtgärder för Vattenfalls småskaliga anläggningar där Assmebro ingår 
(Vattenfall, 2012a). 
 
Omlöp 
Efter studie av karta och satellitbild över området vid kraftverket har det setts lämpligt 
att anlägga ett omlöp längs den östra fåran vid kraftstationen där det i dagsläget inte 
finns någon bebyggelse utan endast skog. På grund av den stora höjdskillnaden blir 
omlöpet långt och behöver därför ett större utrymme vilket erbjuds på den östra 
stranden nedströms från kraftverket. Fiskingången till omlöpet placeras något nedströms 
från där de två åfårorna går samman för att undvika att fisken vandrar upp där passage 
inte är möjlig.  
 
Fallhöjden som omlöpet dimensionerats efter är 6,9 m och med en lutning på 1 % fås 
längden 690 m. Beräknad vattenhastighet i omlöpet är 0,75 m/s och den är beräknad 
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med ojämnhetskoefficienten 0,05. Omlöpets bredd är satt till 2 m och medeldjupet 0,3 
m vilket ger flödet 0,45 m3/s. 
 
Slitsränna med kompletterande ålledare 
En slitsränna med lutningen 4 % skulle vid denna anläggning bli ca 175 m inklusive en 
vilobassäng. Flödet sätts till 0,5 m3/s och höjdskillnaden mellan trösklarna till 0,1 m 
vilket är medvetet lågt för att underlätta fiskpassage i den långa fiskvägen. 
Vattenhastigheten har beräknats till ca 1 m/s och flödet genom ålledaren har försummats 
vid produktionsbortfallsberäkningarna. 
 
Minimitappning 
I ovan nämnda rapport, utförd av Pöyry AB, anges att anläggningen har en torrlagd fåra 
där ingen minimitappning sker idag (Vattenfall, 2012a). Denna är den västra av de två 
fårorna som är belägna nedströms från damm och kraftverk. En minimitappning som 
följer vattendragets MLQ skulle innebära att 1,2 m3/s leddes bort från vattenkraftverket 
vilket motsvarar ca 13 % av MQ. 
 

3.3.6 Utrivning 
Kraftverket som ligger nord om den östra åfåran skulle behöva rivas ut likväl som 
dammen ovanför den västra åfåran. Denna damm räknas dock inte som en övrig damm 
då den ligger i anslutning till kraftverket och det tillkommer därför ingen extra kostnad 
än de 500 kkr per höjdmeter som satts som schablonkostnad för utrivning av kraftverk. 
 

3.3.7 Förnyelse av aggregat 
Ett turbinbyte vid stationen antas höja anläggningens verkningsgrad till 85 % samt åter 
möjliggöra att dagens egentliga slukförmåga 17 m3/s uppnås utan vibrationsproblem. 
Det antas att ett turbinbyte medför byte av generator och annan kontrollutrustning och 
kan ses som ”omfattande ombyggnad” vilket ger rätt till elcertifikat. 
 

3.3.8 Ekonomi 
Driftkostnad för anläggningen har av verksamhetsutövaren angetts vara ca 400 kkr per 
år. Kostnad för försäkringar är 40 kkr per år och fastighetsskatten har beräknats till 114 
kkr per år med antagandet att fastighetsskatten är 2.8 %. När dessa tre kostnader 
sammanförs och divideras med årsproduktionen ges nyckeltalet 17,7 öre/kWh. 
Kapitalkostnaden är beräknad till 114,3 kkr utifrån anläggningens bokförda värde 3200 
kkr och avkastningskravet 6,8 %, som ägaren har satt (Vattenfall, 2012). Utslaget på 
den årliga produktionen blir anläggningens kapitalkostnad 21,8 öre/kWh. 
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4 Resultat 
Produktionsbortfall och anläggningskostnader har beräknats för två olika sorters 
fiskvägar; omlöp och slitsränna. Två av tre anläggningar berörs även av minimitappning 
vars produktionsförlust redovisas tillsammans med fiskvandringsvägarna. Kostnad för 
utrivning av kraftverk och närliggande dammar har beräknats för samtliga anläggningar 
och kostnad för förnyelse av aggregat har tagits fram för två av tre anläggningar. 

4.1 Torshälla 
Beräknad omsättning för anläggningen är 4 015 000 kr per år i dagsläget varav ca 990 
000 kr består av inkomster från elcertifikat. Det årliga inbetalningsöverskottet har 
beräknats till 1 300 000 kr med dagens drift. 
 

4.1.1 Omlöp 
Med basflödet 450 l/s i ett omlöp samt två flyktöppningar där totalt 80 l/s leds bort 
förloras ca 162 MWh, 2,1 % av anläggningens årsproduktion. Detta motsvarar ett 
inkomstbortfall av ca 85 000 kr/år.  
 
Anläggningskostnaden för omlöp har uppskattats till ca 1 675 000 kr och med 
anläggandet av flyktöppningar och installation av ett fiskanpassat α-galler blir den 
totala byggkostnaden ca 2 375 000 kr. Till detta tillkommer även kostnad för 
tillståndsansökan vilket ger den totala kostnaden 3 075 000 kr för detta 
åtgärdsalternativ. Den årliga kostnaden med ökade driftkostnader, upprättande av 
miljörapport samt produktionsbortfall inräknat blir ca 110 000 kr. Det årliga 
inbetalningsöverskottet för detta alternativ är ca 1 190 000 kr så länge anläggningen har 
elcertifikat. 
 
Kostnaden för alternativet jämfört med att fortsätta driva anläggningen som den drivs i 
dagsläget är ca 4 795 000 kr beräknat för en period på 30 år och med kalkylräntan 5 %. 
 

4.1.2 Slitsränna 
Denna fiskväg ska designas för flödet 500 l/s och kompletteras med en ålledare från 
vilken flödet försummas. Flödet genom flyktöppningarna är detsamma som för 
omlöpslösningen och sätts till totalt 80 l/s. Produktionsbortfallet med lösningen har 
beräknats till 178 MWh, ca 2,3 % av årsproduktionen och ca 90 000 kr/år. 
 
Byggkostnaden för en slitsränna förbi slussen i Torshälla har uppskattats till 2 680 000 
kr. Den tekniska fiskvägen kompletteras med en ålledare samt anläggandet av 
flyktöppningar och installation av ett fiskanpassat α-galler. Den totala byggkostnaden 
blir 3 415 000 för detta alternativ och med kostnad för tillståndsansökan blir 
investeringskostnaden totalt ca 4 115 000 kr. Den årliga kostnaden med ökade 
driftkostnader, upprättande av miljörapport samt produktionsbortfall inräknat blir ca 
135 000 kr. Inbetalningsöverskottet har beräknats till 1 090 000 kr för den tid då 
anläggningen har rätt till elcertifikat. 
 
Kostnaden för alternativet jämfört med att fortsätta driva anläggningen som den drivs i 
dagsläget är ca 6 160 000 kr beräknat för perioden 30 år och med kalkylräntan 5 %. 
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4.1.3 Utrivning  
Arbetet med att riva ut och restaurera marken vid de två kraftverken Nyby och 
Kvarnfallet samt dammen uppströms från Kvarnfallet i Torshällaån skulle kosta ca 6 
400 000 kr. Utöver denna kostnad tillkommer kostnaden för ett utrivningstillstånd 
vilken har uppskattats till 200 000 kr. Den totala kostnaden för detta alternativ är 6 600 
000 kr.  
 
Kostnaden för verksamhetsägaren i och med detta alternativ har för en period av 30 år 
och med en kalkylränta på 5 % beräknats till 11 865 000 kr. Detta inkluderar utöver 
investeringskostnaden även bortfallet av inkomster från kraftproduktion efter 
utrivningen.  
 

4.2 Korsnäs  
Beräknad omsättning för anläggningen är 310 000 kr per år och det årliga 
inbetalningsöverskottet med dagens drift är -380 000 kr. På grund av att 
minimitappningen delvis kan ske genom fiskvägen har produktionsbortfallet endast 
beräknats för det flöde som satts som minimitappning samt det som leds genom 
flyktöppningarna. 
 

4.2.1 Omlöp  
Flödet som leds genom omlöpet har beräknats till 510 l/s och tas av det för 
minimitappningen avsedda flödet 8,5 m3/s. Utöver detta leds ett flöde på totalt 80 l/s 
genom flyktöppningar i anslutning till det fiskanpassade α-gallret. 
Produktionsbortfallet från det förbiledda flödet har beräknats till ca 322 MWh, i 
dagsläget ca 40 % av stationens årliga produktion och ett inkomstbortfall av ca 125 000 
kr.  
 
Anläggningskostnaden för omlöp har beräknats till ca 965 000 kr och utöver detta 
tillkommer kostnad för fiskanpassat α-galler med flyktöppningar vilket ger den totala 
byggkostnaden 1 665 000 kr. Totalkostnaden för detta åtgärdsalternativ blir med 
kostnad för tillståndsansökan ca 2 365 000 kr. Den årliga kostnaden med ökade 
driftkostnader, upprättande av miljörapport samt produktionsbortfall inräknat blir ca 
155 000 kr. Det beräknade inbetalningsöverskottet för detta alternativ är -535 000 kr per 
år.  
 
Kostnaden för alternativet jämfört med om anläggningen skulle fortsätta drivas med 
dagens villkor är ca 4 635 000 kr beräknat för 30 års tid och med kalkylräntan 5 %.  
 

4.2.2 Slitsränna 
Flödet genom slitsrännan har dimensionerats till 500 l/s. Minimitappningen har satts till 
vattendragets MLQ vilket motsvarar 8,5 m3/s och flödet som krävs för fiskvägen tas 
från minimitappningen. Ur de två flyktöppningarna spills totalt 80 l/s.  
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Produktionsbortfallet som uppstår på grund av bortlett flöde har beräknats till ca 322 
MWh vilket motsvarar ca 40 % av anläggningens årsproduktion och inkomstbortfallet 
125 000 kr.  
 
Kostnaden för att bygga en slitsränna har uppskattats till ca 480 000 kr och den totala 
byggkostnaden för detta alternativ blir tillsammans med kostnaden för fiskanpassat α-
galler med flyktöppningar och en kompletterande ålledare ca 1 215 000 kr. Total 
kostnad för detta åtgärdsalternativ blir med kostnad för tillståndsansökan ca 1 915 000 
kr. Årlig kostnad för alternativet med slitsränna blir med ökade driftkostnader, 
upprättande av miljörapport samt produktionsbortfall inräknat blir ca 165 000 kr. Det 
årliga inbetalningsöverskottet för detta alternativ har beräknats till ca -545 000 kr.  
 
Jämfört mot att fortsätta driva anläggningen enligt dagens villkor är kostnaden för 
denna åtgärd ca 4 475 000 kr. Kalkylen har gjorts för 30 år och med kalkylräntan 5 % 
har använts. 
 

4.2.3 Utrivning 
Utöver själva kraftverket finns det tre dammkonstruktioner i anslutning till 
anläggningen som också skulle vara aktuella för utrivning. Arbetskostnaden för denna 
utrivning har uppskattats till ca 2 200 000 kr. Tillsammans med den uppskattade 
kostnaden 200 000 kr för ett utrivningstillstånd blir den totala kostnaden för detta 
alternativ ca 2 400 000 kr.  
 
När kostnaden för detta alternativ beräknats för en period av 30 år jämfört med om 
anläggningen skulle fortsätta drivas som i dagsläget blir resultatet – 2 190 000 kr. Den 
negativa siffran innebär att detta skulle innebära en besparing då kraftverket i dagsläget 
går med förlust och man skulle slippa detta underskott i och med en utrivning. 
 

4.2.4 Förnyelse av aggregat 
Investeringskostnaden för förnyelse av aggregat har beräknats till ca 14 200 000 kr8 där 
turbin, generator, kontrollsystem, luckor och övriga elinstallationer som krävs är 
medräknade. Kostnaden för två olika alternativ har beräknats, ett där aggregaten byts 
och ett omlöp anläggs samt ett där aggregaten byts och en slitsränna samt ålledare 
byggs. I båda fallen anläggs även ett fiskanpassat α-galler med flyktöppningar för 
nedströmspassage. Byggkostnaden för alternativet med omlöp blir då totalt ca 15 775 
000 kr och för slitsränna ca 15 415 000 kr. Till denna kostnad tillkommer även kostnad 
för tillståndsprövning på 700 000 kr.  
 
Produktionsbortfallet beräknas vara ca 688 MWh vilket skulle motsvara 31 % av den 
framtida produktionen och ca 390 000 kr. Den årliga kostnaden skulle bli ca 420 000 kr 
för alternativet med omlöp och ca 435 000 kr för alternativet med slitsränna. I denna 
kostnad inkluderas alltså ökade driftkostnader, upprättande av årlig miljörapport samt 
produktionsbortfall. Med de sänkta driftkostnaderna i kombination med ökade 
inkomster från produktionsökning samt elcertifikat har inbetalningsöverskottet 
beräknats till 355 000 kr för alternativet med omlöp och 345 000 kr för alternativet med 
slitsränna. 
                                                
8 Daniel Sjöberg, SWECO Energuide, muntligt 14 april 2014. 
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När detta åtgärdsalternativ utvärderas för en period av 30 år och med en kalkylränta på 
5 % blir kostnaden för förnyelse av aggregat samt omlöp ca 6 725 000 kr och för 
förnyelse av aggregat i kombination med slitsränna och ålledare ca 6 365 000 kr. 
 

4.3 Assmebro 
Anläggningens beräknade omsättning är ca 1 130 000 kr per år samt ett årligt 
inbetalningsöverskott på -15 000 kr. Minimitappning sker ej genom fiskväg. 
 

4.3.1 Omlöp  
Flödet till omlöpet har beräknats till 450 l/s, flyktöppningar till 80 l/s och 
minimitappningen har satts till MLQ för vattendragets som är 1,2 m3/s. 
Produktionsbortfallet för det totala bortledda flödet har beräknats till ca 435 MWh 
vilket motsvarar 15 % av dagens produktion och ett inkomstbortfall på ca 170 000 kr. 
 
Anläggandet av ett omlöp har uppskattats till ca 1 725 000 kr och med kostnad för 
fiskanpassat α-galler med flyktöppningar blir den totala byggkostnaden ca 2 425 000 kr. 
Med en tillståndsansökan blir den totala kostnaden för detta alternativ ca 3 125 000 kr. 
Den årliga kostnaden för denna åtgärd har beräknats till ca 200 000 kr inklusive 
produktionsbortfall, ökade driftkostnader samt upprättande av årlig miljörapport. Årligt 
inbetalningsöverskott har för detta alternativ beräknats till -210 000 kr. 
 
Kostnaden för detta åtgärdsalternativt jämfört med att fortsätta bedriva verksamheten 
efter dagens villkor är ca 6 165 000 kr. Beräkningen är gjord för en period av 30 år och 
med kalkylräntan 5 %. 
 

4.3.2 Slitsränna 
Flödet till slitsrännan har dimensionerats till 500 l/s och flödet genom den 
kompletterande ålledaren har försummats. Utöver detta leds även flödet 80 l/s genom 
flyktöppningar för säker nedströmspassage för fisk. Minimitappningen har satts efter 
vattendragets MLQ som är 1,2 m3/s. Detta bortledda flöde leder till 
produktionsbortfallet 444 MWh vilket motsvarar ca 15 % av produktionen och 
inkomstbortfallet 175 000 kr.  
 
Anläggandet av en slitsränna på platsen antas kosta ca 2 760 000 kr och till det 
tillkommer även byggnadskostnader för ålledare och fiskanpassat α-galler med 
flyktöppningar i anslutning till detta. Totalt uppskattas byggkostnaderna till ca 3 495 
000 kr och tillsammans med kostnad för tillståndsprövning blir den totala kostnaden för 
detta åtgärdsalternativ ca 4 195 000 kr. Årlig kostnad för detta alternativ har beräknats 
till ca 215 000 kr och då ingår kostnad för ökade driftkostnader, upprättande av årlig 
miljörapport samt produktionsbortfall. Inbetalningsöverskottet har för alternativet 
beräknats till -230 000 kr. 
 
Jämfört med om anläggningen fortsatt drivas enligt samma villkor som gäller idag är 
kostnaden för detta åtgärdsalternativ ca 7 490 000 kr beräknat för en period av 30 år och 
med kalkylräntan 5 %. 
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4.3.3 Utrivning 
Arbetskostnad för utrivning har uppskattats till ca 3 450 000 kr och i denna ingår 
utrivning av kraftverket likväl som dammen väster om kraftverket. Den totala kostnaden 
för denna åtgärd har med kostnad för utrivningstillstånd uppskattas till 3 650 000 kr.  
 
Kostnaden för en utrivning jämfört med om anläggningen fortsatt drivas under 30 år 
enligt dagens villkor har beräknats till 2 450 000 kr med kalkylräntan 5 %. I denna 
kostnad inkluderas utöver byggkostnad även det bortfall av framtida inkomster från 
kraftproduktion som en utrivning innebär. 
 

4.3.4 Förnyelse av aggregat 
Kostnaden för förnyelse av aggregat har beräknats till ca 13 900 000 kr9 där turbin, 
generator, kontrollsystem, luckor och övriga elinstallationer som krävs är medräknade. 
Två olika åtgärdsalternativ har utvärderats, ett där turbinen byts och ett omlöp anläggs 
samt ett där turbinen byts och en slitsränna samt ålledare byggs. I båda fallen anläggs 
även ett fiskanpassat α-galler med flyktöppningar för nedströmspassage. 
Byggkostnaden för alternativet med omlöp blir då totalt ca 16 325 000 kr och för 
slitsränna ca 17 395 000 kr. Till denna kostnad tillkommer även kostnad för 
tillståndsprövning på 700 000 kr. 
 
Produktionsbortfallet har för alternativet med omlöp beräknats till 792 MWh vilket är 
ca 23,7 % av årsproduktionen och innebär ett inkomstbortfall av ca 450 000 kr. För 
alternativet med slitsränna har produktionsbortfallet beräknats till 804 MWh vilket 
motsvarar 24,1 % av årsproduktionen och inkomstbortfallet 460 000 kr. För båda 
alternativen tillkommer det en årlig kostnad utöver investeringskostnaden. Den har 
beräknats till ca 480 000 kr för alternativet med omlöp och till ca 500 000 för 
alternativet med slitsränna och i denna ingår produktionsbortfall, ökade driftkostnader 
och upprättande av årlig miljörapport. Det årliga inbetalningsöverskottet har beräknats 
till 260 000 kr för alternativet med omlöp och till 240 000 kr för alternativet med 
slitsränna. 
 
Kostnaderna för dessa två åtgärdsalternativ jämfört med om anläggningen skulle 
fortsätta drivas som i dagsläget har beräknats till ca 15 410 000 kr för omlöp samt ca 16 
480 000 kr för slitsränna. Dessa kostnadsberäkningar har gjorts för tidsperioden 30 år 
och med en kalkylränta på 5 %. 
 

4.4 Sammanställning av resultat 

4.4.1 Produktionsbortfall 
De produktionsbortfall som presenterats i avsnitten innan för de olika anläggningarna 
har i två av de tre fallen beräknats för fiskvägar och minimitappning tillsammans. I 
Tabell 4 presenteras resultaten av separata produktionsbortfallsberäkningar för fiskvägar 

                                                
9 Daniel Sjöberg, SWECO Energuide, muntligt 14 april 2014. 



 45 

och minimitappning. Dessa resultat är inte additativa, se bilaga 2 för mer ingående 
beräkningar. 
 
Tabell 4. Produktionsbortfall beräknat för minimitappning och fiskväg enskilt där bortfallet presenteras som en 
procentsats av anläggningens årsproduktion. I samtliga fiskvägslösningar ingår ett flöde i flyktöppningar för 
nedströmspassage. Produktionsbortfallen är inte additativa utan beräknas enskilt. 

Åtgärd 
Torshälla [% av 
årsproduktion] 

Korsnäs [% av 
årsproduktion 

Assmebro [% av 
årsproduktion 

Omlöp 2 2 5 

Slitsränna 2 2 5 

Minimitappning - 40 10 

Omlöp & 
Minimitappning 

- 40 15 

Slitsränna & 
Minimitappning 

- 40 15 

 

4.4.2 Åtgärdskostnader 
För att ge en bättre överblick av kostnaderna för de olika åtgärdsalternativen redovisas 
de i samlad form i Tabell 5 som investeringskostnad och en tillkommande årlig kostnad.  
 
Tabell 5. Investeringskostnader och årliga kostnader för samtliga exempelfall samt åtgärder. Samtliga kostnader är 
presenterade i kkr. 

 Kostnader Omlöp Slitsränna Utrivning Aggregatomlöp Aggregatslitsränna 

Torshälla 
Investering 3 075 4 115 6 600 - - 

Årlig 110 135 -  - - 

Korsnäs 
Investering 2 275 1 015 2 400 16 475 16 115 

Årlig 155 165 - 420 435 

Assmebro 
Investering 3 125 4 195 3 650 17 025 18 095 

Årlig 200 215 - 480 500 

 
I Figur 15 presenteras kostnaderna för de olika åtgärdsalternativen beräknade med 
nuvärdesmetoden. De olika anläggningarna är representerade av olika färger, se nedan. 
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Figur 15. Sammanställda kostnader för olika åtgärdsalternativ och anläggningar. 
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5 Känslighetsanalys 
I detta avsnitt undersöks hur resultatet påverkas av att en av inparametrarna i 
beräkningarna varieras. De parametrar som varierats är elpris, ekonomisk livslängd för 
investerings samt nivå för minimitappning. 
 

5.1 Elpris  
När elpriset går upp ökar även kostnaden för samtliga åtgärdsalternativ. Detta har att 
göra med att kostnaden för produktionsbortfallet också blir högre med ett högre elpris 
vilket ger utslag för totalkostnaden av åtgärdsalternativet.  
 
Kostnaden för utrivning ökar stort när spotpriset höjs vilket beror på att en stor del av 
kostnaden för åtgärden består av ett framtida inkomstbortfall efter att stationen rivits ut. 
De åtgärdsalternativ som innebär att fiskväg anläggs påverkas till liten grad av förändrat 
elpris, det som inte visas i Figur 16 till Figur 18 är hur anläggningens omsättning 
varierar med elpriset och därmed möjligheten till att genomföra större investeringar. 
 

 
Figur 16. Torshälla: Utslag på åtgärdskostnader vid varierat elpris 

 
Figur 17. Korsnäs: Utslag på åtgärdskostnader vid varierat elpris. 



 48 

 
Figur 18. Assmebro: Utslag på åtgärdskostnader vid varierat elpris. 

5.2 Ekonomisk livslängd  
För att undersöka vad som händer med kostnaderna för de olika åtgärdsalternativen när 
de beräknas för ett kortare respektive längre tidsspann har en känslighetsanalys utförts 
där den ekonomiska livslängden har satts till 20, 30 och 40 år. Resultaten redovisas i 
Tabell 6, Tabell 7 och Tabell 8. 
Tabell 6. Torshälla: Kostnad för olika åtgärdsalternativ beräknad med kalkylräntan 5 och varierad ekonomisk 
livslängd. 

Ekonomisk 
livslängd 
[år] 

Omlöp [kkr] Slitsränna [kkr] Utrivning [kkr] 

20 4 475 5 780 11 760 

30 4 800 6 170 12 665 

40 5 000 6 4040 13 220 

 
Tabell 7. Korsnäs: Kostnad för olika åtgärdsalternativ beräknad med kalkylräntan 5 och varierad ekonomisk 
livslängd. 

Ekonomisk 
livslängd 
[år] 

Omlöp [kkr] Slitsränna [kkr] Utrivning [kkr] Aggregatomlöp 
[kkr] 

Aggregatslitsränna 
[kkr] 

20 4 190 3 990 -1 085 8 035 7 675 

30 4 635 4 475 -2 190 6 725 6 365 

40 4 920 4775 -2 865 5 920 5 560 

 
Tabell 8. Assmebro: Kostnad för olika åtgärdsalternativ beräknad med kalkylräntan 5 och varierad ekonomisk 
livslängd. 

Ekonomisk 
livslängd 
[år] 

Omlöp [kkr] Slitsränna [kkr] Utrivning [kkr] Aggregatomlöp 
[kkr] 

Aggregatslitsränna 
[kkr] 

20 5 590 6 865 2 495 14 820 15 890 

30 6 165 7 490 2 455 15 410 16 480 

40 6 515 7 875 2 425 15 775 16 845 
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För exempelfallet Torshälla sänks åtgärdskostnaden när en kortare ekonomisk livstid 
används och höjs när den förlängs. Detta beror på att kostnaden av produktionsbortfallet 
antingen ökar eller minskar och på så sätt påverkar den totala anläggningskostnaden. I 
de fall där aggregaten byts för anläggningarna Korsnäs och Assmebro ändras kostnaden 
på olika sätt när den ekonomiska livslängden varieras. För Korsnäs minskar kostnaden 
för åtgärden att byta aggregat då den ökade produktionen får längre tid på sig att betala 
av investeringen. I fallet Assmebro ökar istället kostnaden för åtgärden ju längre den 
ekonomiska livslängden är. Det beror på att anläggningen efter 15 års tid, då 
elcertifikaten går ut, börjar gå med förlust och därmed slutar investeringen betala av sig. 
 

5.3 Minimitappning 
Det är endast de två stationerna Korsnär och Assmebro som berörs av minimitappning 
och det produktionsbortfall den medför. Minimitappningen har beräknats efter tre olika 
metoder, vidare har sedan produktionsbortfallet för vardera anläggning beräknats. Det är 
tydligt att valet av nivå för minimitappningen har stor inverkan på anläggningens 
produktionsbortfall. Detta gäller speciellt för Korsnäs som ligger mellan två sjöar i ett 
välreglerat vattendrag utan större flödesvariationer och som därför har ett högt MLQ, se 
Tabell 9 för resultat. Att sätta minimitappningen som MLQ ger genomgående höga 
produktionsbortfall men skiljer sig inte nämnvärt från Q95-index som liknar Norges 
metod för att bestämma minimitappningen.  
 
Tabell 9. Produktionsbortfall beräknat för olika metoder att bestämma minimitappning. 

 Korsnäs Assmebro 

Minimitappning 
Flöde 
[m3/s] 

Produktionsbortfall 
[%] Flöde [m3/s] 

Produktionsbortfall 
[%] 

MLQ 8,5 40 1,2 10 

Q95 8 35 1,6 14 

10 % av MQ 2,1 8 0,9 8 
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6 Diskussion 
Resultaten från de tre utredda exempelanläggningarna visar hur olika lokala och 
tekniska förutsättningar leder till varierade kostnader för samma åtgärdsalternativ. I 
fallet Torshälla, som inte påverkas av minimitappning, är produktionsbortfallet runt 2 % 
vilket i kombination med hög verkningsgrad och elcertifikat ger anläggningen en 
betydligt bättre chans att klara kraven på att anlägga fiskväg och genomgå en 
nyprövning av tillstånd. När kostnaden för de två olika fiskvägsalternativen jämförs mot 
en utrivning är det tydligt att det blir betydligt billigare i längden att anlägga fiskvägar, 
trots ökade årliga utgifter och produktionsbortfall.  
 
Anläggningen Korsnäs är något speciell då den i dagsläget har väldigt höga 
driftkostnader och en mycket låg verkningsgrad. Det resulterar i att anläggningen enligt 
de beräkningar som gjorts i detta arbete går med förlust. Vid jämförelse av kostnaderna 
för olika åtgärdsalternativ som beräknats för en period av 30 år träder utrivning av 
anläggningen fram som en besparing jämfört med att anlägga fiskvägar och hålla 
Korsnäs i drift. Ett högt MLQ för vattendraget ger ett produktionsbortfall på ca 40 % 
och skulle antagligen inte accepteras i verkligheten vilket gör beräkningarna något 
teoretiska. Det bör också nämnas att kommunen planerar en upprustning av 
anläggningen för att förbättra stationens lönsamhet och de kulturvärden som finns kan 
på sådant sätt även bevaras.  
 
Vattenfalls anläggning Assmebro går enligt de beräkningar som gjorts med en mindre 
förlust i dagsläget men det är oklart om de korrekta kapitalkostnaderna har använts då 
de har beräknats utifrån antaganden istället för att anges som nyckeltal av ägaren. Det 
produktionsbortfall som anläggningen skulle få vid bortlett flöde till fiskväg och 
minimitappning har beräknats till ca 15 % av årsproduktionen och skulle innebära att 
kraftverket fick ett negativt årligt inbetalningsöverskott på ca 210 000 kr.  
 
Sett till de åtgärdskostnader som beräknats för en period av 30 år är 
utrivningsalternativet det minst kostsamma för anläggningen Assmebro. Något som 
dock gäller för kostnadsberäkningarna av utrivning för samtliga anläggningar är att 
värdeminskningen av fastigheten inte har tagits med i beräkningarna och därmed ger ett 
något skevt resultat. Grundidén för kostnadsberäkning av utrivning var dock främst att 
visa på den investeringskostnad som krävs för åtgärden för att sedan jämföra denna med 
investeringskostnaden för fiskväg. Detta för att kunna utreda om en verksamhetsägare 
som inte har de ekonomiska förutsättningarna för att anlägga fiskvägar har ekonomiska 
förutsättningar för att riva ut anläggningen. Ytterligare begränsningar i beräkningarna är 
att drift- och underhållskostnaderna samt kapitalkostnaderna har satts som konstanta 
under den ekonomiska livstiden för investeringen (30 år) vilket inte är särskilt 
verklighetstroget. De konstanta värdena har använts för att förenkla beräkningarna och 
samma metod har även använts gällande prisnivåerna på de olika inkomstkällorna vid 
kraftproduktion.  
 
Investeringskostnaderna för att anlägga fiskvandringsvägar är höga sett till 
anläggningarnas omsättning, särskilt de som inte ger rätt till elcertifikat i dagsläget, och 
produktionsbortfallet på grund av avledda flöden till fiskväg och minimitappning är i 
två av de tre fallen mellan 15 och 40 % av årsproduktionen. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att det främst är minimitappningen som leder till det stora 
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produktionsbortfallet och att det bortledda flödet till fiskväg endast ger ett bortfall av 2-
5 % av årsproduktionen för samtliga utredda exempelfall. 
 
Utrivning av kraftverk samt upprustning av befintlig anläggning för ökad produktion 
har utretts som möjliga åtgärdsalternativ för de ägare som inte har de ekonomiska 
resurserna som krävs för en miljöanpassning av verksamheten. I samtliga fall förutom 
ett innebär en utrivning en större investering än att anlägga fiskvandringsväg vilket 
betyder att utrivning inte är en utväg för de ägare som saknar ekonomiska 
förutsättningar för att investera i fiskvägar och genomgå en nyprövning av tillstånd.  
 
Den förnyelse av aggregat som utretts för två av de tre exempelfall visar att 
investeringarna blir väldigt stora och att de trots en produktionshöjning samt tilldelning 
av elcertifikat inte betalar sig i längden. I de ekonomiska beräkningarna påverkas 
anläggningarna till stor del av ett framtida produktionsbortfall då det antagits att fiskväg 
anläggs och att minimitappning sätts efter MLQ även i dessa fall.  
 
Något som skulle förbättra lönsamheten i åtgärden att förnya aggregaten i en anläggning 
är att i dimensioneringen av de nya turbinerna ta hänsyn till de bortledda flödena. Den 
dimensionering som har använts för Korsnäs är exempelvis gjord med 
minimitappningen 2,3 m3/s istället för de 8,5 m3/s som använts i fallstudien vilket 
innebär ett produktionsbortfall på ca 31 % istället för de 9 % som kan väntas med en 
lägre satt minimitappning. 
 
För de ägare som eventuellt inte har de ekonomiska möjligheterna att anlägga en 
fiskväg har det tagits fram två åtgärdsalternativ och som sedan utvärderats. Efter detta 
har det kunnat konstateras att ingen av de utredda åtgärderna presenterar en utväg då de 
ofta är mer kostsamma än anläggandet av fiskvägar. Det kan alltså komma att bli så att 
om en ägare till ett vattenkraftverk inte har råd att anlägga fiskvägar eller genomföra en 
nyprövning av tillstånd för verksamheten åläggs att riva ut anläggningen vilket som 
redovisats ovan ofta innebär en större investeringskostnad. Vad som händer när ägaren 
inte har råd att riva ut sin anläggning har inte utretts i detta arbete utan rekommenderas 
istället för vidare studier. Om ägaren till exempel sätts i konkurs - vad händer med 
anläggningen då? Finns det någon möjlighet att sälja anläggningen om den kräver en så 
pass stor grundinvestering för att få förnyat tillstånd? Och vem får betala i slutändan?  
 
Det är tydligt att de olika ägargrupperna som utretts har olika möjligheter att klara av de 
krav som kan komma att ställas på småskalig vattenkraft i framtiden. Ingen, oberoende 
ägargrupp, vill driva en anläggning som inte ger vinst men det finns även andra motiv 
som spelar in. För Korsnäs spelar de kulturbevarande aspekterna in tillsammans med att 
de kommunala ägarna känner ett ansvar för invånarna i kommunen som kan komma att 
beröras av permanent förändrade vattennivåer om anläggningen rivs ut. För de privata 
ägarna till småskalig vattenkraft kan likviditeten bli ett problem när fiskvägar ska 
anläggas och tillstånd nyprövas, trots att anläggningen på sikt har råd med 
investeringen.  
 
Utifrån den här studien kan det konstateras att ett införande av generella föreskrifter för 
exempelvis minimitappning kan slå väldigt olika beroende på anläggning. Om det 
skulle sättas en nivå för minimitappning baserad på till exempel MLQ kan det sett 
utifrån anläggningarna i fallstudien röra sig om flöden mellan 13 och 40 % av MQ 
beroende på hur reglerat vattendraget är. I vissa fall är det kanske sådana flöden som 
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krävs för att upprätthålla en god ekologisk status men det borde alltid göras en 
utredning om platsens specifika förhållanden och behov innan nivån för minimitappning 
fastställs.  
 
Vattenfall har gjort en konsekvensanalys av olika förbättringsåtgärder inom vattenkraft 
för att uppnå mål i RDV. I denna analys har bland annat produktionsbortfallet av 
bortledda flöden till fiskväg och för minimitappning av MLQ beräknats för de svenska 
storskaliga anläggningarna. I beräkningarna av produktionsbortfall antar de att allt 
vatten som spills bidrar med ett produktionsbortfall under alla årets timmar och 
motsvaras av 90 % av det bortledda flödets natureffekt. Denna metod skiljer sig stort 
från den som använts i detta arbete men det är till viss del förståeligt då det i Vattenfalls 
fall rör sig om storskaliga anläggningar med magasin i anslutning till kraftverken, något 
som exempelfallen som utretts i detta arbete inte har. Det är dock tveksamt om det går 
att göra antagandet att det aldrig spills vatten vid något av de utredda storskaliga 
kraftverken, vilket faktiskt görs i och med att samtliga årets timmar används för 
beräkningarna. 
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7 Slutsats 
Den främsta slutsatsen som kan dras efter den här studien är att de ekonomiska 
konsekvenserna för den småskaliga vattenkraften kan komma att bli väldigt stora och 
leda till försämrad lönsamhet och i vissa fall nedlagda verksamheter. De ekonomiska 
marginalerna för vattenkraftverk med installerad effekt under 1,5 MW är idag små 
vilket försvårar större investeringar, speciellt sådana som leder till minskad produktion 
och minskade inkomster.  
 
VVU:s förslag som det presenteras i SOU 2013:69 kan enligt resultaten i detta arbete 
leda till höga investeringskostnader och en betydlig påverkan på anläggningars 
lönsamhet. I de fall där verksamhetsutövaren inte har möjlighet att genomföra dessa 
investeringar kan konkurs och utrivning av kraftverk vara möjliga konsekvenser. Detta 
gäller den småskaliga vattenkraften och kommer därmed ha en begränsad påverkan på 
det svenska energisystemet men bör inte rättfärdigas endast därför. De långtgående 
konsekvenser detta förslag kan komma att få för den enskilde verksamhetsutövaren är 
allvarliga och det bör därför utredas om samma miljönytta kan åstadkommas med andra 
metoder, exempelvis en vidareutveckling av det befintliga omprövningssystemet.  
 
Utöver de konsekvenser för den småskaliga vattenkraften innebär 
Vattenverksamhetsutredningens näst intill ett ställningstagande emot förnybar 
energiproduktion till fördel för vattenekologiska värden. En miljöanpassning av den 
svenska vattenkraften är absolut motiverad men den måste göras utifrån ett 
helhetsperspektiv där den strategiska vikten av förnybar energiproduktion för ett mer 
hållbart samhälle vägs mot de lokala miljöproblem den orsakar.  
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Bilaga 1 Sammanfattning av delbetänkandet  
 
Introduktion 
Delbetänkandet av Vattenverksamhetsutredningen, SOU 2013:69 som i denna bilaga 
kommer refereras till som ”utredningen”, berör i allra högsta grad den svenska 
vattenkraften och har debatterats flitigt sedan det publicerades i oktober 2013. 
Utredningens uppdrag var att analysera rättskraftens räckvidd för de tillstånd och äldre 
rättigheter som meddelats vattenverksamheter innan den äldre vattenlagen från 1918 
(ÄVL) trädde i kraft. Grundtanken är att öppna upp för en nyprövning av tillstånd och 
på sådant sätt kunna anpassa de äldre verksamheterna efter dagens miljökrav. 
Verksamheterna ska prövas enligt miljöbalkens hänsynsregler och även utformas så att 
Sverige uppfyller de krav som EU satt upp för vattenkvalitet och djur och växtliv, där 
ramvattendirektivet (RDV) spelar en framträdande roll. Nedan följer en sammanfattning 
av delbetänkandet och i samtliga fall där inte annat anges är källhänvisningen: SOU, 
2013. 
 
Utredningens förslag 
Vattenverksamhetsutredningen föreslår en nyprövning av de tillstånd som utfärdats 
innan miljöbalken trädde i kraft 1999. Detta berör ungefär 98 % av de existerande 
kraftverken och reglerdammarna. Även de vattenverksamheter som omfattas av 
urminnes hävd och privilegiebrev skall genomgå en nyprövning. Det rekommenderas 
även att samtliga tillstånd till uttag av vattenuttag, vattenreglering, 
vattenbortledning och vattenöverledning bör tidsbegränsas.  
 
Inkluderingen av tillstånd meddelade enligt ÄVL och vattenlagen från 1983 (VL) 
innebär att utredaren gått utanför uppdragsbeskrivningen. Motiveringen till detta är att 
utredaren inte anser att det skulle bli ändamålsenligt och effektivt om man endast 
inkluderade verksamheter med tillstånd meddelade innan ÄVL:s ikraftträdande då 
dessa endast står för 3 % av verksamheterna. Utredaren anser att endast genom att 
nypröva samtliga verksamheter som ej har tillstånd enligt MB kan man nå den 
miljöpolitiska effekt som var avsedd vid skapandet av balken. Detta förslag skulle även 
bidra till att möjliggöra vattendragsvisa prövningar, något som tidigare varit mycket 
problematiskt. 
 

De verksamheter som meddelats tillstånd enligt MB för exempelvis effektiviseringar 
och ombyggnader men som har ett grundtillstånd enligt äldre lag kommer också 
omfattas av en omprövning av hela verksamheten. Tidigare har endast ändringens 
miljöpåverkan bedömts enligt MB eftersom grundtillståndet från tidigare vattendomar 
har tilldelats rättskraft i 24 kap. MB.  
 
Vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet regleras i dagsläget efter olika 
bestämmelser i miljöbalken men utredningen rekommenderar att även 
vattenverksamheter skall ställas inför samma krav som de miljöfarliga. Detta innebär 
bland annat en årlig eller med annan frekvens inkommande miljörapport för 
verksamheter som man anser ha en kontinuerlig miljöpåverkan under en längre tid. Här 
rekommenderas även en uppdelning av olika verksamheter i grupperna A, B och C för 
att anpassa rapporteringskravet till anläggningens miljöpåverkan. 
 
Genomförande 
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För att kunna prioritera vilka verksamheter som ska prövas först har HaV, 
kammarkollegiet och Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram vägledande 
prioriteringsgrunder som Länsstyrelsen sedan kan använda sig av. Dessa ska ta hänsyn 
till miljöpåverkan med fokus på RDV och hur viktig anläggningen är för landets 
energiproduktion. Verksamhetsägarna ska sedan få besked av Länsstyrelsen om krav på 
nyprövning enligt 11 kap. MB och vilket datum som ansökan måste vara inlämnad. Om 
ansökan ej lämnas in inom given tidsram anser utredningen att verksamhetsutövaren har 
förbrukat sitt existerande tillstånd och ska anses ej längre ha rättighet att bedriva 
verksamheten. 
 
Framtagandet och införandet av generella föreskrifter för vattenverksamheter är ett 
förslag som diskuteras för att minska antalet tillståndsprövningar. Regeringen ska 
bemyndigas att meddela de generella föreskrifterna som även ska kunna bryta igenom 
ett tillstånds rättskraft. Utredaren kommenterar att en viss försiktighet bör iakttas vid 
utformningen av dessa föreskrifter då det är ett mycket kraftigt verktyg. 
 
Ett av utredningens förslag är att vattenverksamheter likväl som miljöfarliga 
verksamheter delas in i A-, B- och C-verksamheter där tillstånds- och anmälningsplikt 
anges för de olika grupperna. Man föreslår även att bestämmelser angående 
miljörapporters omfattning och frekvens anges för dessa olika grupper. 
 
Det finns föreslaget i utredningen att ersättning ska betalas ut till verksamhetsägarna 
under en period av tio år efter ikraftträdandet av förslaget. Då anser man att ägarna 
givits en skälig tidsperiod för att kunna anpassa sina verksamheter. Tidsbegränsningen 
av ersättningen ses som det bättre alternativet jämfört med införandet av 
övergångsbestämmelser. Det föreslås nämligen en period av åtta till tio år mellan 
ikraftträdande och första meddelade krav på omprövning för att undkomma 
problematiken med framtagandet av ersättningsbestämmelser. Förslaget avslås dock 
med anledning av den försening av miljöåtgärder som det skulle innebära och återigen 
nämns målen i RDV som en stark anledning.  
 
I 24 kap. 5 §, femte stycket MB, finns det angivet att de villkor som meddelas i 
samband med en omprövning ej får medföra att verksamheten avsevärt försvåras eller 
inte längre kan bedrivas, detta anser utredningen ej ska gälla för omprövning av de 
gamla rättigheter och tillstånd som föreslås i delbetänkandet. Anledningen till detta är 
den begränsning som omprövningsvillkoren medför sett ifrån möjligheten att anpassa 
verksamheter till MB:s och EU:s miljökrav. 
 
Ersättning 
De rådighetsinskränkningar som verksamhetsägare kan komma att utsättas för är 
ersättningsberättigade enligt grundlagen. När rådighetsinskränkningen sker av 
hälsoskydds-, miljöskydds- och säkerhetsskäl är den dock undantagen den 
grundlagsskyddade ersättningsrätten, vilket enligt utredaren skulle vara fallet för 
vattenkraftsägare vid nyprövning av tillstånd och ändrade produktionsförutsättningar. 
 
Den föreslagna paragrafen 19 g § till lagen (1998:811) som utredningen arbetat 
fram berör ersättning till verksamhetsägare som berörs av omprövningen.  
  

19 g §  
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Ersättning betalas endast om det vid en avvägning mellan det 
allmännas och den enskildes intressen inte framstår som rimligt att den 
enskilde själv får bära kostnaderna för ingreppet. 
Ersättning betalas med skäligt belopp. 
Ersättning betalas av staten. (2013:69 s 36) 

 
Denna paragraf ska gälla i tio år efter ikraftträdandet vilket enligt utredaren 
ger verksamhetsutövaren en skälig tid till att anpassa verksamhet och 
investeringar efter de nya krav som en nyprövning enligt MB innebär. 
 
Ramvattendirektivet 
Trots att man i utredningen nämner RDV som ett av de starkaste skälen till 
omprövningen av vattenverk uttrycks även en viss tveksamhet över implementeringen 
av detsamma: ”Det råder olika uppfattningar om RDV har implementerats i svensk rätt 
på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.” (SOU 213:69 s 113). Utredningen menar dock 
att denna fråga ligger utanför utredningens uppdrag.  
 
Vilka konsekvenser uppskattas? 
Antalet vattenverksamheter som skulle behöva nyprövas är stort och detta kommer 
innebära en stor belastning för Mark- och miljödomstolar, Länsstyrelser samt 
verksamhetsägare. Kostnaden för tillståndsansökan är svår att uppskatta och 
utredningen innehåller olika expertutlåtanden som ger ett kostnadsspann mellan 200 
000 och 2 000 000 för småskaliga vattenkraftverk .  
 
Ett tillstånd enligt MB kan även komma att innebära en viss ändring av drift och 
utformning av verksamheten. Något som nämns är ökat krav på minitappning, 
anläggning av fiskvandringsvägar och anpassade flöden. Detta kommer utöver 
anläggningskostnad även bidra till bortfall av energiproduktion. 
 
De framtida krav som kommer ställas på enskilda verksamheter är i nuläget något 
oklara, vilket även gör det svårt att till fullo utreda konsekvenserna av förslaget. 
Svårigheten beror till stor del på att flera av miljökvalitetsnormerna är svåra att mäta 
samtidigt som det är svårt att säga vilka konkreta åtgärder som leder till att de uppfylls. 
Utredningen anser att de åtgärdsprogram som ska agera som en grund för 
tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare både kan och bör bli mer konkreta. 
 
Den miljörapport som det rekommenderas att även vattenverksamheter ska åläggas att 
lämna in kommer innebära en ökad arbetsbörda och kostnad för verksamhetsägare och 
även för tillsyningsmyndigheten. Miljörapporternas omfattning ska anpassas efter om 
det är en A- eller B-anläggning där A-anläggningen ska presentera en mer omfattande 
miljö- och emissionsrapport. Då uppdelningen i A-, B- och C-anläggning har nämnts 
tidigare i delbetänkandet kan man anta att de menar att även C-anläggningar på något 
sätt berörs av miljörapporter. 
 
Om en verksamhet ej erhåller tillstånd efter en ansökningsprocess kommer domstolen 
förordna om att anläggningen ska rivas ut. Om detta inträffar blir verksamhetsägaren 
skyldig att ansöka om utrivning och ta fram underlag för denna ansökan. 
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Vid utrivning av dammar och kraftverk blir det ofta bestående ändringar av 
vattenförhållanden, ned- som uppströms. Då dessa kan påverka andra markägare 
negativt ska verksamhetsägaren erläggas att betala en skälig ersättning för de skadorna 
som uppkommit på grund av utrivningen. Detta gäller dock endast om: ”…förmånen har 
tillförsäkrats i tillståndsdomen eller om den finns angiven i de avtal som träffats i 
samband med vattenanläggningens tillkomst.” (SOU 2013:69 s 35). 
 
Om det sedan tidigare funnits bestämmelser rörande andelskraft ska förlusten av denna 
förmån som en utrivning innebär ersättas. För andelskraft gäller även att avtal inte är 
bindande längre än 50 år eller en persons livstid. Bygde- och fiskeavgifter som även de 
framförhandlats i samband med verksamhetens tillkomst kommer efter en nyprövning 
upphöra att gälla för att sedan omförhandlas i samband med det nya, enligt MB 
prövade, tillståndet. 
I utredningen beskrivs det eventuella bortfallet av vattenkraftproduktion som något inte 
alltför allvarligt. Enligt utredaren finns beräkningar som visar ökade flöden i våra 
vattendrag på grund av framtida klimatförändringar. Enligt rapporten som utredaren 
refererar till skulle detta innebära en ökad årsproduktion med 5.8 – 6.2 TWh el. 
 
Remissvar 
På Regeringskansliets hemsida finns det 114 registrerade remissvar riktade mot 
Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande (Regeringskansliet, 2014). Det är främst 
länsstyrelser, energibolag och naturvårdsorganisationer som är representerade, men 
även juridiska organisationer och advokatfirmor återfinns bland remissvaren. Inom de 
olika grupperna är svaren ofta eniga i positiv eller negativ kritik av förslaget, men 
mellan grupperna kan det skilja sig avsevärt. Där energibolagen i stor utsträckning 
avstyrker samtliga förslag går naturvårdsorganisationerna i motsatta riktning och 
tillstyrker samtliga (E.ON 2013; Vattenfall 2013; Fortum 2013; Naturvårdsverket 2013; 
Naturskyddsföreningen 2013; Havs- och vattenmyndigheten 2013).  
 
En kortare jämförelse av remissvar från fem slumpvalda länsstyrelser; Stockholms, 
Hallands, Södermanlands, Västernorrlands och Värmlands (2013), visar att remissvaren 
till stor del liknar varandra. Främst tre punkter framträder som gemensamma varav den 
första är att fyra av fem länsstyrelser anser att förslaget i huvudsak är bra där den femte 
varken avstyrker eller tillstyrker förslaget. Även fyra av fem anser att utredningen har 
underskattat behovet av resurser till länsstyrelserna. Till sist nämner fyra av fem den 
speciella bedömning som bör göras av kulturmiljöer för att värna om dessa; något som 
inte alls berörs i delbetänkandet. (Stockholms Länsstyrelse 2013; Hallands Länsstyrelse 
2013; Södermanlands Länsstyrelse 2013; Västernorrlands Länsstyrelse 2013; 
Värmlands Länsstyrelse 2013) 
 
Ett viktigt remissvar är det från Regelrådet; den statliga kommitté vars uppdrag det är 
att granska förslag till nya och ändrade regler som kan komma att påverka näringslivet. 
Regelrådet avstyrker i sitt remissvar förslaget med anledning av att de administrativa 
kostnaderna är ofullständigt beskrivna och uttrycker även åsikten att 
konsekvensutredningen som gjorts i utredningen är bristfällig (Regelrådet, 2013).  
 
I Svenska Kraftnäts remissvar (2013) diskuteras det hur olika miljömål ibland kommer i 
direkt konflikt med varandra; i detta fall Vattendirektivet och Förnybarhetsdirektivet, 
det sistnämnda vars syfte är att öka andelen förnybar energi i EU. Vidare sägs följande: 
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”Utredningen är, med utgångspunkt i Vattendirektivet, ensidigt fokuserad 
på den vattenekologiska miljöproblematiken i vattendragen. 
Utredningens uppdrag från regeringen är emellertid också formulerat så 
att utredningen ska beakta konsekvenserna för såväl samhällsekonomin 
som Sveriges energiförsörjning samt möjligheterna att uppfylla de krav 
som ställs i Förnybarhetsdirektivet. Utredningen har försummat denna 
senare del av uppdraget.” (Svenska Kraftnät, 2013, s 3) 

 
Även Vattenfalls remissvar uppmärksammar den prioritet som förslaget ger för 
fritidsfiske och påverkan på djur och växtliv över det nationella intresset för 
förnybar elproduktion (Vattenfall, 2013).  
 
I flera av remissvaren från de större svenska elbolagen såsom Vattenfall, Fortum och 
E.ON anses det att utredningen saknar en tillräcklig konsekvensutredning för hur 
vattenkraftproduktionen skulle påverkas. Enligt dessa bolag är bortfallet av 
vattenkraftsel från en miljöanpassning av anläggningar betydligt större än vad 
utredningen uppskattat i sin konsekvensutredning. De tre stora energibolagen uppskattar 
bortfallet av produktion till minst 10 - 20 % av den totala vattenkraftproduktionen i 
dagsläget. (Vattenfall 2013; Fortum 2013; E.ON 2013) 
 
I utredningen nämns en framtida ökning av vattenflöden i Sverige som resultat av 
klimatförändringar (SOU, 2013). Enligt rapporten som utredningen hänvisar till 
kommer denna flödesökning resultera i en höjd årsproduktion med 5,8 – 6,2 TWh el. 
Detta påstående bemöts i Fortums likväl Svenska Kraftnäts remissvar med att de 
flödesökningarna är baserade på ett scenario med hundraårsperspektiv och att det inte är 
självklart att det går att ta tillvara på detta utan att det istället kan leda till ökat spill 
(Fortum 2013; Svenska Kraftnät 2013). 
 
Som nämnts tidigare saknas även diskussionen om bevarandet av kulturmiljöer i 
utredningen och är något som flera kritiserar i remissvaren. Arbetslivsmuséernas 
samarbetsråd påpekar i sitt remissvar att det är mycket märkligt att inte en enda 
representant för kulturmiljöer fanns med i den expertpanel som var engagerad i arbetet 
med utredningen (ArbetSam, 2013). Enligt samma remissvar kommer mer än 300 
museianläggningar beröras av förslaget vilket borde varit skäl nog till en representant 
för kulturmiljöer i utredningen.
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Bilaga 2 Beräkningar 
Anläggningsdata  
Torshälla  
För att beräkna det årliga produktionsbortfallet har vattenföringsdata från mätstationen 
Hyndevad, uppströms från Torshälla i Eskilstunaån, använts som grund och 
multiplicerats med faktorn 1,05 för att bättre överensstämma med platsens flödesnivåer 
enligt kraftverksägarens rekommendation10. Figur 1 visar korrigerade vattenföringsdata 
för Torshälla i Eskilstunaån.  
 

 
Figur 1. Varaktighetsdiagram Eskilstunaån, mätstation Hyndevad. Korrigerat med faktor 1,05 för att bättre avspegla 
förhållandena vid Torshälla. (SMHI, 2014a) 

 
Den fallhöjd som använts för beräkning av produktionsbortfall har beräknats till 5,6 m 
utifrån de två kraftverkens fallhöjder samt andel av den sammanlagda produktionen. 
 

 
 
Vid dimensionering av fiskväg har fallhöjden förbi slussen beräknats till 6,7 m utifrån 
data i rapporten ”Alternativ för att återskapa fiskvandring i Eskilstunaån” (FAST, 
2009).  
 
Korsnäs 
Den vattenföringsdata som legat till grund för detta arbete kommer från ett hydrologiskt 
dimensioneringsunderlag för dimensionering, i vattenmål eller under byggplanering. 
Vattendragets MLQ är 8,5 m3/s och MQ är 21 m3/s . (SMHI, 2010) 

                                                
10 Henrik Sandberg, VD Strömfallet. Muntligt 24 mars 2014. 
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Figur 2. Varaktighetsdiagram Lillälven (SMHI, 2010) 

 
Då fallhöjden för stationen varierar mellan 2,5 och 3,5 m har medelvärdet 2,85 m 
använts vid beräkning av produktionsbortfall. Vid anläggandet av omlöp har fallhöjden 
3,5 m använts då omlöpet är tänkt att läggas precis väster om kraftstationen och bör vara 
dimensionerat efter den högsta möjliga fallhöjden. Platsen för slitsrännan, i den östra 
åfåran, har fallhöjden 1,2 m och har använts för dimensionering av fiskvägen. 
 
Vid minimitappning finns möjligheten att tappa viss del av flödet genom fiskväg. Vid 
beräkning av produktionsbortfall har detta antagits.  
 
Assmebro 
Vattenföringsdata för Assmebro har tagits från SMHI och figur 3 har tagits fram med 
hjälp av denna (SMHI, 2014b). Enligt anläggningens vattendom från 1985 är MLQ 1,2 
m3/s och MQ 9,1 m3/s (Vänersborgs Tingsrätt, 1985). 

 
Figur 3. Varaktighetsdiagram Assman, mätstation Assmebro. (SMHI, 2014b) 

Den fallhöjd som använts för beräkning av produktionsbortfall samt vid dimensionering 
av fiskvägar är den för vattenkraftverkets angivna fallhöjd 6,9 m (Kuhlin, 2012).  
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För dimensionering av flöde i omlöp har Mannings ekvation använts i kombination med 
HaV:s rapport ”Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid 
vattenanläggningar. Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa 
möjliga teknik för vattenkraft”. Mannings ekvation beskrivs med sambandet 
 
 

    
där  
v = Vattenhastighet [m/s] 
k  = 1 [m1/3/s]  
n = Mannings ojämnhetskoefficient som väljs med hjälp av tabell 2, enhetslös 
R = Hydraulisk radie [m] 
S = Procentuell lutning 
 

 
A = Area [m2] 
P = Bredd + Medeldjup [m] 
 
Tabell 1. Dimensionering av omlöp, längd, vattenhastighet och flöde. 

 
Mannings 
n 

Bredd 
[m] 

Medeldjup 
[m] 

Lutning 
[%] 

Fallhöjd 
[m] 

Längd 
[m] 

v 
[m/s] 

Q 
[m3/s] 

Torshälla 0,05 2 0,3 1 6,7 670 0,75 0,45 

Korsnäs 0,07 2 0,3 2,5 3,5 140 0,85 0,51 

Assmebro 0,05 2 0,3 1 6,9 690 0,75 0,45 

 
Dimensionering av slitsränna 
Samtliga slitsrännor gavs lutningen 4 % och de som blev längre än 60 m har 
kompletterats med en vilobassäng samt getts en lägre vattenhastighet genom att sänka 
vattennivåskillnaden mellan bassängerna (dNivå). Formeln 
 

    
 
där g är tyngdaccelerationen satts till 9,81 m/s2 och h är vattennivåskillnaden mellan 
bassängerna har använts för att beräkna vattenhastigheten i en slitsränna. Denna har 
beräknats för att säkerställa att inte för höga vattenhastigheter uppkommer som resultat 
av dimensioneringsval. I Tabell 2 presenteras de grunddata som använts för beräkning 
av hastighet och längd av fiskväg. Flödet genom fiskväg har satts till 0,5 m3/s för 
samtliga fall efter HaV:s rekommendation. 
 
Tabell 2. Dimensionering av slitsrännor för utvalda exempelanläggningar 
 

 Vilobassäng 
[antal] 

dNivå 
[m] 

Lutning 
[%] 

Fallhöjd 
[m] 

Längd 
[m] 

v 
[m/s] 

Q 
[m3/s] 

Torshälla 1 0,1 4 6,7 170 0,98 0,5 
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Korsnäs 0 0,12 4 1,2 30 1,07 0,5 

Assmebro 1 0,1 4 6,9 175 0,98 0,5 

 
 
Verkningsgrad 
Metoden att bestämma verkningsgraden för de olika anläggningarna är densamma som 
beskrivs nedan i avsnittet om produktionsbortfallsberäkning. Anläggningarnas effekt 
vid olika flöden har med dess respektive varaktighet använts för att beräkna 
anläggningens produktion. Turbinernas begränsningar som slukförmåga och vilka 
flöden där de tas ur drift har angetts för att beräkna produktionen. Genom att sedan 
använda Excelfunktionen ”Goal-seek” har anläggningens medelverkningsgrad itererats 
fram när anläggningens totala produktion satts till angiven årsproduktion. 
 
 
Produktionsbortfall 
Produktionsbortfall beräknas med formeln  

 
    

    
där 
 
E = Energi [Wh] 
η = Total verkningsgrad (sammanlagd för turbin, generator och ev. växel) 
g = Tyngdacceleration, 9,82 [m/s2] 
h = Nettofallhöjd [m] 
ρ = Densitet vatten 4 °C, 999,97 [kg/m3] 
Q = Bortlett flöde [m3/s] 
T = Tid [h] 
 
Det bortledda flödets effekt beräknas med formeln 
 
  
 
och multipliceras sedan med tiden under vilken det leds bort för att ge energin som 
kraftverket förlorar som produktionsbortfall. I Tabell 3 går det att se att anläggningen 
inte erfar något produktionsbortfall vid de högre flödena i vattendraget. Först vid 
vattenföringen 34,49 m3/s påverkas anläggningen av det bortledda flödet 0,58 m3/s till 
slitsränna och flyktöppningar. Viktigt att påpeka är att turbinen som har slukförmågan 
34 m3/s i vid denna vattenföring endast får ett produktionsbortfall av flödet 0,09 m3/s. 
Efter det påverkas anläggningen av ett produktionsbortfall motsvarande hela det 
bortledda flödet.  
 
Tabell 3. Beräkning av produktionsbortfall exempelfall Torshälla. Det bortledda flöde som ger upphov till 
produktionsbortfall Q beräknas med hjälp av uppgift om flödet i vattendraget, turbinens slukförmåga samt vid vilket 
flöde som turbinen tas ur drift. Produktionsbortfallet för de två andra exempelfallen har beräknats enligt samma 
metod. 

Vatten-
föring 
[m3/s] 

Bortfall 
prod, 

Varaktig-
het [%] 

Dygn/år 
[antal] η Q 

[m3/s] P [W] Dygn 
[antal] 

W (under) 
[kWh] 

W (över) 
[kWh] 
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141.96 Nej 0.0 0.0 0.9 0 0 0.0 0.00 0.00 

103.64 Nej 2.5 9.1 0.9 0 0 9.1 0.00 0.00 

65.31 Nej 5.0 18.3 0.9 0 0 9.1 0.00 0.00 

57.28 Nej 7.5 27.4 0.9 0 0 9.1 0.00 0.00 

49.25 Nej 10.0 36.5 0.9 0 0 9.1 0.00 0.00 

44.00 Nej 12.5 45.6 0.9 0 0 9.1 0.00 0.00 

38.75 Nej 15.0 54.8 0.9 0 0 9.1 0.00 0.00 

34.49 Nej 17.5 63.9 0.9 0 0 9.1 0.00 0.00 

30.24 Ja 20.0 73.0 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

27.67 Ja 22.5 82.1 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

25.10 Ja 25.0 91.3 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

22.94 Ja 27.5 100.4 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

20.79 Ja 30.0 109.5 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

19.85 Ja 32.5 118.6 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

18.9 Ja 35.0 127.8 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

17.96 Ja 37.5 136.9 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

17.01 Ja 40.0 146.0 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

16.07 Ja 42.5 155.1 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

15.12 Ja 45.0 164.3 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

14.18 Ja 47.5 173.4 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

13.23 Ja 50.0 182.5 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

12.55 Ja 52.5 191.6 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

11.87 Ja 55.0 200.8 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

11.39 Ja 57.5 209.9 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

10.92 Ja 60.0 219.0 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

10.19 Ja 62.5 228.1 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

9.45 Ja 65.0 237.3 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

8.98 Ja 67.5 246.4 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

8.51 Ja 70.0 255.5 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

8.03 Ja 72.5 264.6 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

7.56 Ja 75.0 273.8 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

6.88 Ja 77.5 282.9 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

6.20 Ja 80.0 292.0 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

5.46 Ja 82.5 301.1 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

4.73 Ja 85.0 310.3 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 6286.39 

3.31 Ja 87.5 319.4 0.9 0.58 28704 9.1 6286.39 3143.19 

2.60 Ja 88.75 323.9 0.9 0.58 28704 4.6 3143.19 3143.19 

1.89 Nej 90.0 328.5 0.9 0 0 4.6 0.00 0.00 

0.95 Nej 92.5 337.6 0.9 0 0 9.1 0.00 0.00 

0 Nej 95.0 346.8 0.9 0 0 9.1 0.00 0.00 

0 Nej 97.5 355.9 0.9 0 0 9.1 0.00 0.00 

0 Nej 100.0 365.0 0.9 0 0 9.1 0.00 0.00 
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      Summ
a 356 179162 176019 

          

 Slukförmåga: 32 m3/s       
 Tas ur drift: 2 m3/s       
 η 0.90        
 g 9.82 m/s2       
 H 5.6 m       
 ρ 999.97  kg/m3       
 Överskattat produktionsbortfall 176 MWh     
 

Underskattat 
produktionsbortfall 179 MWh     

 
Produktionsbortfall 
(medelvärde) 

177.
6 MWh     

 
 
Tabell 4. Resultat av produktionsbortfallsberäkning presenterat som MWh och procentsats av anläggningens 
årsproduktion. Något byte av aggregat är ej aktuellt för Torshälla och detta scenario har ej utretts för anläggningen. 

 

Omlöp Slitsränna AggregatOmlöp Aggregatslitsränna 

E 
[MWh]  E 

[MWh]  E  
[MWh]  E  

[MWh] 
 

Torshälla 162,3 2,1 177,6 2,3 - - - - 

Korsnäs 322 40,3 322 40,3 688,4 31,3 688,4 31,3 

Assmebro 435 15 444,4 15,3 792,3 23,7 804,3 24,1 

 
 
Tabell 5. Schablonkostnader för beräkning av kostnad av produktionsbortfall 

Inkomstkälla 
[kr/MWh] 

Elspot 350 

Nätnytta 40 

Elcertifikat 180 

 
 
Tabell 6. Kostnadsberäkning av produktionsbortfall där schablonkostnaderna i Tabell 5 använts. För samtliga 
alternativ med förnyade aggregat antas att anläggningen har elcertifikat för 100 av produktionen. 

 
Omlöp Slitsränna AggregatOmlöp Aggregatslitsränna 

E 
[MWh] 

Kostnad 
[kkr] 

E 
[MWh] 

Kostnad 
[kkr] 

E  
[MWh] 

Kostnad 
[kkr] 

E  
[MWh] 

Kostnad 
[kkr] 

Torshälla 162,3 84* 177,6 91,9* - - - - 

Korsnäs 322 125,6 322 125,6 688,4 392,4 688,4 392,4 

Assmebro 435 169,6 444,4 173,3 792,3 451,6 804,3 458,4 
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* I Torshälla har endast Kvarnfallet elcertifikat och för kostnadsberäkningen av produktionsbortfallet har detta tagits 
hänsyn till genom att multiplicerat produktionsbortfallet med den andel av den totala produktionen som kommer från 
Kvarnfallet, 5,5/7,75=0,71 och addera detta till kostnaden beräknad med spotpris och nätnytta. 

 
Tabell 7. Produktionsbortfall beräknat för minimitappning och fiskväg enskilt där bortfallet presenteras som en 
procentsats av anläggningens årsproduktion. I samtliga fiskvägslösningar ingår ett flöde i flyktöppningar för 
nedströmspassage. Produktionsbortfallen är inte additativa utan beräknas enskilt. 

Produktionsbortfall Torshälla [%] Korsnäs [%] Assmebro [%] 

Omlöp 2,1 2,2 4,8 

Slitsränna 2,3 2,2 5,2 

Minimitappning - 39,9 10,4 

Omlöp & Minimitappning - 40,3 15 

Slitsränna & Minimitappning - 40,3 15,3 

 

 
Kostnadsberäkningar 
Investeringskostnader och årliga kostnader för olika åtgärdsalternativ 
 
Investeringskostnader för fiskvägar och utrivning av damm och kraftverk har beräknats 
med de schablonkostnader som presenteras nedan. 
 
Tabell 8. Schablonkostnader som använts för kostnadsberäkning av olika åtgärder. 

Åtgärd Schablonkostnad Enhet 

Nyprövning av tillstånd 700 kkr 

Ansökan för utrivningstillstånd 200 kkr 

Omlöp 250 kkr/hm 

Slitsränna 400 kkr/hm 

Ålledare 35 kkr/st 

Flyktvägar + α-galler 700 kkr/st 

Utrivning kraftverk 500 kkr/hm 

Utrivning mindre dammar 100 kkr/hm 

 
Tabell 9. Kostnadsberäkning av investeringskostnad för olika åtgärder där antal och fallhöjd (hm) multiplicerats med 
schablonkostnader från Tabell 8 för att ge kostnaden de olika åtgärderna vid respektive anläggning. 

 Kostnadspost 

Torshälla Korsnäs Assmebro 

Antal/hm 
[st/m] 

Kostnad 
[kkr] 

Antal/hm 
[st/m] 

Kostnad 
[kkr] 

Antal/hm 
[st/m] 

Kostnad 
[kkr] 

Omlöp Tillstånd 1 700 1 700 1 700 

Fiskväg 6,7 1 675 3,5 875 6,9 1 725 

Flyktvägar + α-galler  1 700 1 700 1 700 

Totalt - 3 075 - 2 275 - 3 125 
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Slitsränna Tillstånd 1 700 1 700 1 700 

Fiskväg 6,7 2 680 1,2 480 6,9 2 760 

Ålledare  1 35 1 35 1 35 

Flyktvägar + α-galler  1 700 1 700 1 700 

Totalt - 4 115 - 1 915 - 4 195 

Utrivning Utrivningstillstånd 1 200 1 200 1 200 

Utrivning kraftverk 11,8* 5 900 3,5 1 750 6,9 3 450 

Utrivning övrig damm 5 500 4,5 450 - - 

Totalt - 6 600 - 2 400 - 3 650 

* En utrivning av Torshälla skulle innebära utrivning av två kraftverk, Nyby och Kvarnfallet. Deras fallhöjder har 
därför adderats och ligger till grund för utrivningskostnaden. 
 
 
För de anläggningar som berörs av åtgärdsalternativet ”Förnyelse av aggregat” har 
investeringskostnaden beräknats i Tabell 10 nedan. 
 
Tabell 10. Kostnad för åtgärdsalternativ med förnyelse av aggregat samt anläggande av fiskväg. Kostnadsposten 
övrigt innehåller kontrollutrustning, luckor och elektrisk utrustning. Kostnadsposterna ”omlöp” och ”slitsränna” 
omfattar tillståndsprövning, flyktvägar + α-galler samt ålledare för alternativet med slitsränna. 

 Kostnadspost 

Korsnäs Assmebro 

Kostnad 
[kkr] 

Kostnad 
[kkr] 

AggregatOmlöp Turbin 6 800 5 700 

Generator 3 200 3 600 

Övrigt 4 200 4 600 

Omlöp 2 275 3 125 

Totalt 16 475 17 025 

Aggregatslitsränna Turbin 6 800 5 700 

 Generator 3 200 3 600 

 Övrigt 4 200 4 600 

 Omlöp 1 915 4 195 

 Totalt 16 115 18 095 

 
 
De ökade årliga kostnaderna har beräknats med hjälp av schablonkostnaderna i Tabell 
11samt kostnaden för produktionsbortfall som presenteras i Tabell 6. De presenteras 
tillsammans med investeringskostnaden för olika åtgärdsalternativ i Tabell 12 nedan. 
 
Tabell 11. . Schablonkostnader för årliga kostnader för olika åtgärdsalternativ. 

Åtgärd 
Schablonkostnad 
[kkr/år] 

Årlig miljörapport 15 

Drift och underhåll av omlöp 13 

Drift och underhåll av slitsränna 26 
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Tabell 12. Kostnader för olika åtgärdsalternativ presenterade i form av årlig kostnad samt investeringskostnad. 

Åtgärdsalternativ 
Kostnadspost 

Kostnad [kkr] 

Torshälla Korsnäs Assmebro 

Omlöp Årlig miljörapport 15 15 15 

 Drift och underhåll 13 13 13 

 Produktionsbortfall 84 125,6 169,6 

 Total årlig kostnad 112 153,6 197,6 

 Investeringskostnad 3 075 2 275 3 125 

Slitsränna Årlig miljörapport 15 15 15 

 Drift och underhåll 26 26 26 

 Produktionsbortfall 91,9 125,6 173,3 

 Total årlig kostnad 133,9 166,6 214,3 

 Investeringskostnad 4 115 1 915 4 195 

AggregatOmlöp Årlig miljörapport - 15 15 

 Drift och underhåll - 13 13 

 Produktionsbortfall - 392,4 451,6 

 Total årlig kostnad - 420,4 479,6 

 Investeringskostnad - 17 447 17 025 

Aggregatslitsränna Årlig miljörapport - 15 15 

 Drift och underhåll - 26 26 

 Produktionsbortfall - 392,4 448,4 

 Total årlig kostnad - 433,4 499,4 

 Investeringskostnad - 16 115 18 095 

 
 
Kostnadsberäkningar med nuvärdesmetoden 
Följande tillvägagångssätt har använts för att beräkna kostnaden för olika 
åtgärdsalternativ: 
 

1. Beräkna investeringskostnad för åtgärdsalternativet 
2. Beräkna nya årliga utbetalningar (prod.bortfall, drift & underhåll, 
miljörapport, drift & underhåll) 
3. Beräkna inbetalningsöverskottet med de nya årliga ut- och 
inbetalningarna 
4. Beräkna inbetalningsöverskottet med nuvarande drift och 
kapitalkostnader. 
5. Beräkna nuvärdet av inbetalningsöverskottet med nuvarande drift och 
kapitalkostnader med kalkylräntan 5 och den ekonomiska livslängden 30 
år. 
6. Beräkna nuvärdet av inbetalningsöverskottet för åtgärdsalternativet med 
kalkylräntan 5 och den ekonomiska livslängden 30 år. 
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7. Beräkna investeringsöverskottet genom att subtrahera 
investeringskostnaden för åtgärdsalternativet från det beräknade nuvärdet 
för åtgärdsalternativet. 
7. Jämför de två nuvärdena. Subtrahera investeringsöverskottet för 
åtgärden från nuvärdet för dagens drift. Differensen är kostnaden för 
åtgärdsalternativet. 

 
I avsnitten som följer presenteras hur de årliga in- och utbetalningarna räknats fram 
samt beräknade nuvärden och kostnader för samtliga åtgärdsalternativ och anläggningar. 
Årliga inbetalningar 
 
Tabell 13. Årliga inbetalningar med nuvarande drift (årlig omsättning) beräknade för anläggningarna utifrån de i 
Tabell 5 antagna ersättningarna för elspot, nätnytta samt elcertifikat. 

Anläggning 
Årsproduktion 
[GWh] 

Inkomstkälla [kkr] Årliga 
inbetalningar 
[kkr] Elspot Nätnytta Elcertifikat 

Torshälla 7,75 2 712,5 310 990 4 012,5 

Korsnäs 0,8 280 32 - 312 

Assmebro 2,9 1 015 116 - 1 131 

 
 
Tabell 14. Årliga inbetalningar vid förnyelse av aggregat och ökad produktion. 

Anläggning 
Årsproduktion 
[GWh] 

Inkomstkälla [kkr] Årliga 
inbetalningar 
[kkr] Elspot Nätnytt

a 
Elcertifikat 

Korsnäs 2,2 770 88 396 1 254 

Assmebro 3,3 1 167,3 133,4 600,3 1 901 

 
 

Årliga utbetalningar 
De årliga utbetalningarna består egentligen av tre poster, drift- och underhållskostnader, 
kapitalkostnad samt de ökade årliga kostnaderna för de olika åtgärdsalternativen som i 
sin tur består av kostnad för upprättande av miljörapport, underhåll av fiskväg samt 
produktionsbortfall. I anläggningarnas driftkostnader ingår även kostnad för 
försäkringar och fastighetsskatt.  

Torshälla 

För exempelanläggningen Torshälla angavs nyckeltalen 20 öre/kWh som kapitalkostnad 
och 16 öre/kWh som driftkostnad av verksamhetsutövaren. I driftkostnaden ingår även 
kostnad för försäkringar och fastighetsskatt och i kapitalkostnaden ingår räntor och 
avskrivningar. 

Korsnäs 

För Korsnäs angavs drift- och underhållskostnaderna som 481 kkr/år, fastighetsskatt 
som 85 kkr/år. Kapitalkostnad för Korsnäs angavs som 125 kkr/år. Samtliga uppgifter 
kommer från verksamhetsutövaren. 
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Omräknat till nyckeltal öre/kWh och där fastighetsskatten ingår i driftkostnaderna blir 
det 70,8 öre/kWh för driftkostnader och 15,6 öre/kWh för kapitalkostnader. 
Årsproduktionen har antagits vara 0,8 GWh. 

Assmebro 

Driftkostnad har angetts vara 400 kkr/år för anläggningen och kostnaden för 
försäkringar är 40 kkr/år. Fastighetsskatten baseras på taxeringsvärdet 4 083 kkr och blir 
med antagandet att fastighetsskatten är 2,8 % ca 114 kkr/år. Om dessa två kostnader 
adderas och sedan slås ut på anläggningens årsproduktion 2,9 GWh ges nyckeltalet 17,7 
öre/kWh. 
 
För beräkning av kapitalkostnad har endast anläggningens bokförda värde presenterats 
vilket är 3 300 kkr. För att beräkna kapitalkostnaden har avkastningskravet 6,8 % som 
funnits i ägarens årsredovisning från 2012 använts. Utslaget på årsproduktionen 2,9 
GWh blir kapitalkostnaden då 21,8 öre/kWh. 
 
Tabell 15. Beräknade nyckeltal för drift och underhåll samt kapitalkostnader. 

Kostnader 
Torshälla 
[öre/kWh] 

Korsnäs 
[öre/kWh] 

Assmebro 
[öre/kWh] 

Kapital 20 15,6 21,8 

Drift- och underhåll 16 70,8 17,7 

 
  
Tabell 16. Årliga utbetalningar med nuvarande drift för de olika anläggningarna.  

Anläggning 
Årsproduktion 
[GWh] 

Kostnader [kkr] Årliga 
utbetalningar [kkr] 

Kapital Drift & underhåll 

Torshälla 7,75 1 550 1 240 2 790 

Korsnäs 0,8 125 566 691 

Assmebro 2,9 631 514,4 1 145,4 

 
Tabell 17. Årliga utbetalningar för samtliga exempelanläggningar för åtgärdsalternativen omlöp och slitsränna. 

Anläggning 
Kostnader [kkr/år] Årliga 

utbetalningar [kkr] 
Kapital Drift & underhåll Åtgärdsalternativ 

Torshälla     

    Omlöp 1 550 1 240 112 2 902 

Slitsränna 1 550 1 240 132,9 2 922,9 

Korsnäs     

Omlöp 125 566 153,6 844,6 

Slitsränna 125 566 166,6 857,6 

Assmebro     

    Omlöp 631 514,4 197,6 1 343 

Slitsränna 631 514,4 214,3 1 359,7 
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Tabell 18. Årliga utbetalningar vid förnyelse av aggregat och ökad produktion. Driftkostnaden har satts till 16 
öre/kWh för båda anläggningarna. Kapitalkostnaderna har beräknats utifrån data angiven av ägare. 

Anläggning 
Årsprod. 
[GWh] 

Kostnader [kkr] Årliga 
utbetalningar [kkr] 

Kapital Drift & underhåll Åtgärdsalternativ 

Korsnäs      

Aggregatomlöp 2,2 125 352 420,4 897,4 

Aggregatslitsränna 2,2 125 352 433,4 910,4 

Assmebro      

Aggregatomlöp 3,3 631 534,4 479,6 1645 

Aggregatslitsränna 3,3 631 534,4 499,4 1664,8 

 
 
Årligt inbetalningsöverskott 
 
Det årliga inbetalningsöverskottet beräknas som differensen mellan de årliga in- och 
utbetalningarna. För att beräkna nuvärdet diskonteras inbetalningsöverskotten till 
nupunkten t0 med nuvärdefaktorn 
 

 ,     
 
där r betecknar kalkylräntan 5 och n den ekonomiska livslängden 30 år. De diskonterade 
inbetalningsöverskotten adderas sedan för att ge nuvärdet.  
 
Samlade indata samt beräknade kostnader 
Tabell 19. Torshälla: Kostnadsberäkning av olika åtgärdsalternativ med 5 % kalkylränta och en ekonomisk livslängd 
på 30 år. Alla kostnader är angivna i kkr. 

Torshälla 
Nuvarande 
drift Omlöp Slitsränna Utrivning 

Årliga utbetalningar 2 790 2 902 2 922,9 2 790** 

Årliga inbetalningar 4 012,5* 4 012,5* 4 012,5* 4 012,5** 

Årligt 
inbetalningsöverskott 

1 222,5 1 110,5 1 1089,6 1 222,5** 

Nuvärde 14 565,1 11 651,7 11 330 1 507,4 

Investering 
- 3 075 4 115 6 600 

Investeringens 
överskott 

- 8 567,7 7 215 - 

Kostnad 
- 4 797 6 158,7 11 866,3 

* Kvarnfallet i Torshälla har elcertifikat i ytterligare 14 år. Därefter är det årliga inbetalningsöverskottet 310 kkr. 
** Kraftverket fortsätter enligt dagens villkor för drift under sex års tid. År 6 infaller kostnaden 200 kkr för 
utrivningstillstånd. År 7 infaller kostnaden för utrivningen, 6 400 kkr, och anläggningen tas ur drift och produktionen 
avstannar. Årliga in- och utbetalningar sätts till 0.  
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Tabell 20. Korsnäs: Kostnadsberäkning av olika åtgärdsalternativ med 5 % kalkylränta och en ekonomisk livslängd 
på 30 år. Alla kostnader är angivna i kkr. 

Korsnäs 
Nuvarande 
drift 

Omlöp Slitsränna Utrivning Aggregatomlöp AggregatSlitsränna 

Årliga utbetalningar 
691 844,6 857,6 691* 897,4** 910,4** 

Årliga inbetalningar 
312 312 312 312* 1 254** 1 254** 

Årligt 
inbetalningsöverskott 

-379 -532,6 -545,6 -379* 356,6** 343,6** 

Nuvärde 
-5 826,2 -8 187,2 -8 387 -3 636,4 4 123,3 3 923,4 

Investering 
- 2 275 1 915 2 400 16 475 16 115 

Investeringens 
överskott 

- -10 462,2 -10 302 - -12 5551,6 -12 191,6 

Kostnad 
- 4 636 4 475,8 -2 189,7 6 725,4 6 365,4 

* Kraftverket fortsätter enligt dagens villkor för drift under sex års tid. År 6 infaller kostnaden 200 kkr för 
utrivningstillstånd. År 7 infaller kostnaden för utrivningen, 2 200 kkr, och anläggningen tas ur drift och produktionen 
avstannar. Årliga in- och utbetalningar sätts till 0. 
** Detta alternativ är något speciellt då anläggningen i stort sett blir av med all sin produktion när MLQ sätts som 
minimitappning. 
 
Tabell 21. Assmebro: Kostnadsberäkning av olika åtgärdsalternativ med 5 % kalkylränta och en ekonomisk livslängd 
på 30 år. Alla kostnader är angivna i kkr. 

Assmebro 
Nuvarande 
drift Omlöp Slitsränna Utrivning Aggregatomlöp AggregatSlitsränna 

Årliga utbetalningar 1 145,4 1 343 1 359,7 1 145,4* 1 645,1** 1 664,8** 

Årliga inbetalningar 1 131 1 131 1 131 1 131* 1 903,8** 1 903,8** 

Årligt 
inbetalningsöverskott 

-14,4 -212 .228,7 -14,4* 258,8** 238,9 

Nuvärde -221,4 -3 259,6 -3 516,2 -2674,2 1 688,1 1 394 

Investering - 3 125 4 195 3 650 17 025 18 095 

Investeringens 
överskott 

- -6 384,6 -7 711,2 - -15 631 -16 701 

Kostnad - 6 163,2 7 489,8 2 452,8 15 409,6 16 479,6 

• Kraftverket fortsätter enligt dagens villkor för drift under sex års tid. År 6 infaller kostnaden 200 kkr 
för utrivningstillstånd. År 7 infaller kostnaden för utrivningen, 2 200 kkr, och anläggningen tas ur drift 
och produktionen avstannar. Årliga in- och utbetalningar sätts till 0. 

** Det antas att anläggningen har elcertifikat i 15 år räknat från nupunkten. Efter det sänks de årliga utbetalningarna 
med 133,5 kkr och de årliga inbetalningarna med 600,3 kkr. 
 
Tabell 22. Åtgärdskostnader för samtliga exempelfall och åtgärdsalternativ beräknade jämfört med dagens drift för 
en period av 30 år och med kalkylräntan 5 . 

 
Omlöp Slitsränna Utrivning Aggregatomlöp Aggregaslitsränna 
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Torshälla 4 800 6 170 12 665 - - 

Korsnäs 4 636 4 475,8 -2 189,7 6 725,4 6 365,4 

Assmebro 6 163,2 7 489,8 2 452,8 15 409,6 16 479,6 

 

Känslighetsanalyser 
Tabell 23. Torshälla. Kostnad för olika åtgärdsalternativ beräknad för 30 år med kalkylräntan 5 % och varierat 
spotpris. 

Spotpris [kr/MWh] Omlöp [kkr] Slitsränna [kkr] Utrivning [kkr] 

300  4 672,3 6 022,2 7 876,3 

350 4 797 6 158,7 11 866,3 

400 4 921,8 6 295,2 15 856,3 

450 5 046,5 6 431,7 19 846,3 

  
 
Tabell 24. Korsnäs. Kostnad för olika åtgärdsalternativ beräknad för 30 år med kalkylräntan 5 % och varierat 
spotpris. 

Spotpris [kr/MWh] Omlöp [kkr] Slitsränna [kkr] Utrivning [kkr] 
Aggregatomlöp 
[kkr] 

Aggregatslitsränna 
[kkr] 

300  4 388,5 4 228,3 -2 601,6 7 272,4 6 912,4 

350 4 636 4 475,8 -2 189,7 6 725,4 6 365,4 

400 4 883,5 4 723,3 -1 777.9 6 178,5 5 818,5 

450 5 131 4 970,9 -1 366 5 631,6 5 271,6 

 
Tabell 25. Assmebro. Kostnad för olika åtgärdsalternativ beräknad för 30 år med kalkylräntan 5 % och varierat 
spotpris. 

Spotpris [kr/MWh] Omlöp [kkr] Slitsränna [kkr] Utrivning [kkr] 
Aggregatomlöp 
[kkr] 

Aggregatslitsränna 
[kkr] 

300  5 829,2 7 148,5 959,8 12 129,6 16 199,6 

350 6 163,2 7 489,8 2 452,8 15 409,6 16 479,6 

400 6 497,9 7 831,8 3 945,8 15 689,6 16 759,6 

450 6 832,3 8 173,4 5 438,8 15 969,6 17 039,6 

 
Tabell 26. Torshälla: Kostnad för olika åtgärdsalternativ beräknad med kalkylräntan 5 % och varierad ekonomisk 
livslängd. 

Ekonomisk 
livslängd Omlöp [kkr] Slitsränna [kkr] Utrivning [kkr] 

20 4 471 5 771,8 11 189,7 

30 4 797 6 158,7 11 866,3 

40 4 997,2 6 396,2 12 281,7 

 
Tabell 27. Korsnäs: Kostnad för olika åtgärdsalternativ beräknad med kalkylräntan 5 % och varierad ekonomisk 
livslängd. 

Ekonomisk Omlöp [kkr] Slitsränna [kkr] Utrivning [kkr] 
Aggregatomlöp 
[kkr] 

Aggregatslitsränna 
[kkr] 
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livslängd 

20 4 189 3 991 -1 086,8 8 036,5 7 676,5 

30 4 636 4 475,8 -2 189,7 6 725,4 6 365,4 

40 4 919,4 4773,5 -2 866,9 5 920 5 560 

 
Tabell 28. Assmebro: Kostnad för olika åtgärdsalternativ beräknad med kalkylräntan 5 % och varierad ekonomisk 
livslängd. 

Ekonomisk 
livslängd Omlöp [kkr] Slitsränna [kkr] Utrivning [kkr] 

Aggregatomlöp 
[kkr] 

Aggregatslitsränna 
[kkr] 

20 5 588,3 6 866,3 2 494,7 14 818,5 15 888,5 

30 6 163,2 7 489,8 2 452,8 15 409,6 16 479,6 

40 6 516,7 7 873 2 427 15 772,5 16 842,5 
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