
Vägledning om kraven för vattenkraft med 
anknytning till EU:s naturvårdslagstiftning

Miljö



Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på kommissionens vägnar är ansvarig för 
hur nedanstående uppgifter används. 

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2018
© Europeiska unionen, 2018
Vidareutnyttjande tillåtet med angivande av källan. 
Policyn för vidareutnyttjande av kommissionens handlingar styrs av beslut 2011/833/EU (EUT L 330, 
14.12.2013, s. 39).
För vidareutnyttjande eller kopiering av fotografier eller annat material som inte omfattas av EU:s upphovsrätt 
måste tillstånd begäras direkt från upphovsrättsinnehavaren.

PDF ISBN 978-92-79-92930-4 doi:10.2779/818087 KH-03-18-236-SV-N

Kontakta EU
Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor på http://europa.eu/contact
Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:

• Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
• Ring telefonnumret +32 22999696.
• Mejla via webbplatsen (http://europa.eu/contact).

EU-information
På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (http://europa.eu).
EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer från EU Bookshop (http://bookshop. 
europa.eu). Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala 
informationskontor (http://europa.eu/contact).
EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1951, finns på alla officiella EU-språk på EUR-
Lex (http://eur-lex.europa.eu).
Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv/data) finns dataserier från EU. Dataserierna får 
laddas ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.

Cover photo: ©GettyImages/Gregory_DUBUS

Dokumentet återspeglar Europeiska kommissionens åsikter och är inte bindande.

© Europeiska kommissionen, 2018

Kopiering tillåten med angivande av källan.

Dokumentet har utarbetats med hjälp av europeiska ekonomiska intressegrupperingens Natura 2000-grupp – 
Ecosystems LTD, Bryssel, och Beleco, Tjeckien



 

 2  

INNEHÅLL 

 

DOKUMENTETS SYFTE 4 

1. EU:S POLITIK OCH LAGSTIFTNINGSRAM 5 

1.1 Fågeldirektivet och habitatdirektivet 5 

1.2 Vattendirektivet 9 

1.3 Samordning mellan vattendirektivet och de två naturvårdsdirektiven 9 

1.4 Översvämningsdirektivet 12 

1.5 SMB- och MKB-direktiven 13 

1.6 Kopplingen mellan SMB, MKB och artikel 6.3 i habitatdirektivet 14 

2. SÖTVATTENSEKOSYSTEM OCH VATTENKRAFT I EU 16 

2.1 Statusen för EU:s flod- och sjöekosystem 16 

2.2 Påverkan på och hot mot Europas sötvattensekosystem 17 

2.3 Vattenkraftens effekter på sötvattensekosystem 20 

2.4 Kumulativa effekter 27 

2.5 Att skilja mellan betydande och icke betydande effekter 29 

3. EXEMPEL PÅ GOD PRAXIS FÖR ATT BEGRÄNSA EFFEKTER OCH 

TILLÄMPA EKOLOGISKA ÅTERSTÄLLNINGSÅTGÄRDER FÖR 

VATTENKRAFT 33 

3.1 Sträva efter bästa möjliga ekologiska tillstånd för floder i samband med vattenkraft 33 

3.2 Hantering av befintliga vattenkraftverk som har en negativ effekt på ett Natura 2000-

område 33 

3.3 Införa ekologiska begränsande och återställande åtgärder 35 

3.4 Exempel på god praxis när det gäller begränsning och/eller ekologisk återställning 42 

4. GOD PRAXIS FÖR TILLÄMPNING AV EN INTEGRERAD 

PLANERINGSSTRATEGI FÖR VATTENKRAFT 52 

4.1 Fördelarna med integrerad planering 52 

4.2 Integrerade nationella eller regionala vattenkraftsplaner 58 

4.3 Kartor över vilda djurs och växters känslighet och zonindelning 59 

4.4 Tidiga samråd 64 

5. BEDÖMNINGSFÖRFARANDET ENLIGT HABITATDIREKTIVET 68 

5.1 Inledning 68 



 

 3  

5.2 När krävs förfarandet enligt artikel 6? 69 

5.3 Ett stegvist förfarande 70 

5.4 Undantag enligt artikel 6.4 85 

FÖRKORTNINGAR 91 

BIBLIOGRAFI 92 

 

 

  



 

 4  

DOKUMENTETS SYFTE 
 
 
 
Detta dokument innehåller riktlinjer och en rad praktiska fallstudier om hur vattenkraft kan 
drivas enligt kraven i och art- och habitatdirektivet (nedan kallat habitatdirektivet) och 
fågeldirektivet. I dokumentet undersöks de olika slags effekter som kan uppstå på grund 
av vattenkraftverksamhet och en rad praktiska erfarenheter används för att visa hur 
vattenkraftens effekter kan undvikas eller åtminstone minimeras under en mängd olika 
förhållanden.   
 
Mer generellt är syftet att verka som en kanal för att främja synergier mellan EU:s politik 
och praxis om energi, naturvård och vatten för att uppnå EU:s mål på ett mer samordnat 
och, om möjligt, ömsesidigt stödjande sätt. 
 
Kapitel 1 ger en överblick över EU:s politik och lagstiftningsram för hur vattenkraft 
förväntas drivas i Europa. De viktigaste bestämmelserna i habitatdirektivet och 
fågeldirektivet sammanfattas kort, liksom deras koppling till vattendirektivet och direktiven 
om miljökonsekvensbedömningar (MKB-direktivet) och strategiska miljöbedömningar 
(SMB-direktivet).  
 
I kapitel 2 beskrivs det allmänt oroande tillståndet för EU:s flod- och sjöekosystem och 
den främsta påverkan på och de främsta hoten mot dem. Efter detta undersöks de många 
effekter som vattenkraften kan ha på sötvattensekosystem, med särskilt fokus på 
betydelsen av potentiella kumulativa effekter.   
 
Ett väsentligt antal av Europas vilda djur- och växtarter är beroende av flod- och 
sjöekosystem för att överleva, inklusive runt 400 sötvattensarter som skyddas genom 
fågeldirektivet och habitatdirektivet. I nuläget befinner sig dock de flesta av Europas floder 
i ett mycket försämrat tillstånd och står under enorm påverkan från en mängd olika 
socioekonomiska verksamheter (inklusive vattenkraft).  
 
Av de senaste rapporterna om miljösituationen1 framgår det tydligt att det fortfarande finns 
mycket kvar att göra för att uppfylla målen i vattendirektivet och de två 
naturvårdsdirektiven. För att göra detta räcker det inte med att man prioriterar ett 
förebyggande av ytterligare skador på våra floder. Man måste även aktivt återställa deras 
ekologiska status och undanröja, eller åtminstone i hög grad minska, påverkan på och 
hoten mot floderna. 
 
I kapitel 3 utforskas olika sätt att uppnå detta, vilket visas med exempel på god praxis för 
ekologisk återställning från hela EU.  
 
I kapitel 4 ägnas särskild uppmärksamhet åt behovet av strategisk planering och 
utformning av mer integrerade planer och projekt för vattenkraft som tidigt i 
planeringsprocessen tar hänsyn till flodens ekologiska behov och om möjligt även 
inbegriper åtgärder för att förbättra flodens ekologiska status. 
 
Dokumentet fortsätter med en detaljerad beskrivning (kapitel 5) av det förfarande som ska 
följas vid utförandet av en lämplig bedömning av en plan eller ett projekt som rör 
vattenkraft enligt artikel 6 i habitatdirektivet. Klargöranden ges om vissa centrala aspekter 

                                                           
1 https://www.eea.europa.eu/soer 
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av denna godkännandeprocess och om kopplingen till EU:s övriga 
miljöbedömningsförfaranden. Erfarenheter har om och om igen visat att problem med 
godkännandeprocessen enligt artikel 6 mycket ofta orsakas av lämpliga bedömningar av 
dålig kvalitet eller ofullständiga sådana. 
 
Vägledningen har främst utformats för att användas av behöriga myndigheter, exploatörer 
och konsulter. Den kommer även att vara av intresse för icke-statliga organisationer och 
andra intressenter som arbetar inom vattenkraftssektorn. Dokumentet har sammanställts i 
samråd med medlemsstaternas myndigheter samt en rad viktiga intressenter och 
intressegrupper som alla har kommit med värdefulla synpunkter på de olika utkasten. 
 
Dokumentet är avsett att vara bundet av och troget texten i fågeldirektivet och 
habitatdirektivet och de mer omfattande principer som ligger till grund för EU:s miljö- och 
vattenkraftspolitik. Förfarandena för god praxis och de föreslagna metoderna är inte 
avsedda att vara preskriptiva. De är snarare menade att ge användbara råd, idéer och 
förslag baserat på diskussioner med industriföreträdare, nationella och internationella 
myndigheter, icke-statliga organisationer, vetenskapliga experter och andra intressenter. 
 
Dokumentet återspeglar enbart kommissionens åsikter och är inte bindande. Den 
slutgiltiga tolkningen av EU-direktiv görs av EU-domstolen. I tillämpliga fall har befintlig 

europeisk rättspraxis inkluderats. Denna vägledning bör därför läsas tillsammans med den 
befintliga allmänna vägledningen och relevanta domar från EU-domstolen om de två 
direktiven2. 

 

1. EU:S POLITIK OCH LAGSTIFTNINGSRAM 
 

 

Vattenkraften spelar en avgörande roll i genomförandet av direktivet om förnybar energi3 
och främjandet av EU:s energimål för 2020–2030. Precis som all annan vattenbaserad 
verksamhet måste vattenkraften uppfylla kraven i EU:s miljölagstiftning, vilka har införts 
för att skydda och återställa Europas floder och sjöar. Dessa rättsliga krav fastställs i 
vattendirektivet, översvämningsdirektivet, fågeldirektivet och habitatdirektivet samt 
miljöbedömningsdirektiven, dvs. direktivet om miljökonsekvensbedömningar (MKB-
direktivet) och direktivet om strategiska miljöbedömningar (SMB-direktivet).   
 
I detta kapitel beskrivs några av de viktigaste bestämmelserna i denna EU-lagstiftning 
som är relevanta för vattenkraft. Fokus ligger särskilt på de två naturvårdsdirektiven, 
eftersom dessa utgör det huvudsakliga ämnet för det här dokumentet. 
 

 

1.1 Fågeldirektivet och habitatdirektivet 
 

Europas floder är en stor källa till biologisk mångfald och en viktig del av vårt rika 
naturarv. Dessvärre har de genomgått stora förändringar genom årtiondena. Detta har 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
3 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
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minskat deras motståndskraft och förmåga att försörja naturen och vilda djur och växter. 
De flesta floders tillstånd har försämrats och behöver återställas. 
 
I och med att EU:s stats- och regeringschefer blivit medvetna om den alarmerande 
förlusten av biologisk mångfald i Europa ställde de upp det ambitiösa målet att hejda och 
motverka denna förlust fram till 2020. I maj 2011 antog kommissionen en strategi för 
biologisk mångfald i EU fram till 20204 med en politisk ram för att uppnå detta. I april 2017 

lanserade kommissionen en ny handlingsplan5 för att snabbt förbättra den praktiska 
tillämpningen av habitatdirektivet och fågeldirektivet, och skynda på framstegen mot EU:s 
2020-mål att hejda och motverka förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
 
Fågeldirektivet och habitatdirektivet utgör hörnstenarna i EU:s politik för naturvård och 
biologisk mångfald. De gör det möjligt för alla medlemsstater att arbeta tillsammans inom 
en gemensam rättslig ram för att bevara Europas mest hotade, sårbara och värdefulla 
arter och livsmiljöer i hela deras naturliga utbredningsområde inom EU, oberoende av 
politiska eller administrativa gränser. 
 
Det övergripande målet med de två direktiven är att se till att de arter och 
livsmiljötyper som de skyddar bibehålls och återställs till en gynnsam 

bevarandestatus6 i hela deras naturliga utbredningsområde inom EU. 

 
Detta mål definieras i positiva termer och är inriktat på en gynnsam situation som ska 
uppnås och bevaras. Det går därför utöver det grundläggande kravet att undvika 
försämring. 
 

Definition av gynnsam bevarandestatus enligt habitatdirektivet 
 
Artikel 1 
 
En livsmiljös bevarandestatus innebär summan av de faktorer som påverkar en 
livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga 
utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt inom 
EU:s territorium. 
 
En livsmiljös bevarandestatus anses ”gynnsam” när 

 dess naturliga utbredningsområde och de som ytor den täcker inom detta område är 
stabila eller ökande, 

 den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den ska 
kunna bibehållas på lång sikt finns, och sannolikt kommer att finnas under en 
överskådlig framtid, och 

 bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam. 
 
En arts bevarandestatus innebär summan av de faktorer som påverkar den berörda 
arten och som på lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos 
dess populationer inom EU:s territorium. 

                                                           
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm  
5 EU:s handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm. 
6 Jfr artikel 2 i habitatdirektivet: ”Åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall syfta till att 

bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus hos livsmiljöer samt arter av vilda djur och växter av 

gemenskapsintresse.”. Begreppet ”gynnsam bevarandestatus” nämns inte i fågeldirektivet, men motsvarande 

krav finns för särskilda skyddsområden. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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Bevarandestatusen anses "gynnsam" när 

 uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt 
kommer att förbli en livskraftig del av sin livsmiljö, 

 artens naturliga utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att minska 
inom en överskådlig framtid, och 

 det finns, och sannolikt kommer att fortsätta att finnas, en tillräckligt stor livsmiljö för 
att artens populationer ska bibehållas på lång sikt. 

 

 
 
För att uppnå detta mål innehåller EU:s naturvårdsdirektiv krav på att medlemsstaterna 
särskilt ska genomföra följande två huvudsakliga typer av åtgärder: 
 

 Utse och bevara kärnområden för skydd av de arter och livsmiljötyper som anges i 
bilagorna I och II till habitatdirektivet och i bilaga I till fågeldirektivet, och för skydd av 
regelbundet förekommande flyttfåglar. Dessa områden utgör det EU-omfattande 
Natura 2000-nätverket, som för närvarande omfattar över 27 500 områden. Sjö- och 
flodekosystem täcker runt 4 % av den totala ytan för Natura 2000 (Europeiska 
miljöbyrån, 2010, för EU-27). 

 Inrätta ett artskyddssystem för alla vilda europeiska fågelarter och andra arter som 
anges i bilaga IV till habitatdirektivet. Åtgärderna är tillämpliga på arternas hela 
naturliga utbredningsområde i EU, dvs. både i och utanför skyddade områden som 
Natura 2000. 

 
 
Bestämmelser om skydd av Natura 2000-områden 
 
Skydd, skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden regleras genom 
bestämmelserna i artikel 6 i habitatdirektivet, som också fastställer förhållandet mellan 
bevarandet av området och annan markanvändning i och runt området, som vattenkraft7.  
 
Artikel 6 är indelad i följande två typer av åtgärder: 
 

 Den första typen av åtgärd rör skötsel och förvaltning av bevarande för alla 
Natura 2000-områden och fastställandet av bevarandemål för dessa områden. 
Genom den krävs det att alla medlemsstater ska 

a) utarbeta och genomföra positiva åtgärder för bevarande som motsvarar de 
ekologiska behoven hos de livsmiljötyper i bilaga I och de arter i bilaga II som finns 
i områdena (artikel 6.1), och 
b) vidta lämpliga åtgärder för att förhindra all försämring av livsmiljötyper och 
livsmiljöer för arter samt betydande störningar av de arter som finns där 
(artikel 6.2). 

 
I habitatdirektivet rekommenderas det att man utarbetar skötsel- och 
förvaltningsplaner för Natura 2000 för att fastställa nödvändiga bevarandeåtgärder för 
Natura 2000-områden på ett öppet och överblickbart sätt. Sådana planer är 
användbara verktyg för att fastställa mål vad gäller bevarande och för att hjälpa alla 
intressenter och intressegrupper att skapa sig en gemensam uppfattning om skötsel- 

                                                           
7 Närmare uppgifter om alla vägledningar om förvaltningen av Natura 2000 finns på 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm . 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm
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och förvaltningslösningarna för ett område. Planerna tillhandahåller även en 
mekanism för att integrera bevarandeåtgärder för Natura 2000 i det mer omfattande 
åtgärdsprogrammet enligt vattendirektivet. 

 

 Den andra typen av åtgärd (som regleras genom artikel 6.3) rör 
bedömningsförfarandet för alla planer eller projekt som skulle kunna påverka ett 
eller flera Natura 2000-områden (se kapitel 5 för mer information). 
Sammanfattningsvis kräver bedömningsförfarandet att alla planer eller projekt som 
kan antas ha betydande effekter på ett Natura 2000-område ska genomgå en lämplig 
bedömning för att studera dessa effekter i detalj, med tanke på målsättningen för 
bevarandet av området. 
 
Den behöriga myndigheten kan bara godkänna en plan eller ett projekt om 
myndigheten utifrån resultatet av den lämpliga bedömningen har förvissat sig om att 
det berörda området inte kommer att skadas av planen eller projektet. Det är viktigt att 
poängtera att skyldigheten ligger i att visa frånvaro (snarare än förekomst) av 
betydande negativa effekter. 

 
I exceptionella fall kan ett undantag (artikel 6.4) åberopas för att godkänna en plan 
eller ett projekt med skadlig effekt på ett Natura 2000-områdes integritet, om det kan 
visas att det inte finns några mindre skadliga alternativ och att planen eller projektet 
anses behövas av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse. I sådana 
fall måste lämpliga kompensationsåtgärder garanteras för att se till att Natura 2000 
totalt sett förblir sammanhängande. 

 
Det är viktigt att poängtera att habitatdirektivets bedömningsförfarande inte är samma 
förfarande som det som anges i MKB-direktivet eller SMB-direktivet8 och artikel 4.7 i 
vattendirektivet, även om de helst bör integreras med varandra, eller åtminstone 
samordnas. 

 Artskyddsbestämmelser 

 
Den andra uppsättningen bestämmelser i naturvårdsdirektiven rör skyddet av vissa arter 
i hela deras naturliga utbredningsområde i EU, dvs. oavsett om de finns i eller utanför 
Natura 2000-områden. Artskyddsåtgärderna gäller arterna i bilaga IV till habitatdirektivet 
och alla vilda fågelarter i EU. De exakta villkoren fastställs i artikel 5 i fågeldirektivet och 
artiklarna 12 (för djur) och 13 (för växter) i habitatdirektivet. 

 
Sammanfattningsvis måste medlemsstaterna förbjuda följande vad gäller dessa arter: 

 Att avsiktligt störa dessa arter under parning, uppfödning, övervintring och flyttning. 

 Att skada eller förstöra parningsplatser eller rastplatser. 

 Att avsiktligt förstöra bon eller ägg, eller dra upp med rötterna eller förstöra 
skyddade växter. 

 
Undantag från dessa artskyddsbestämmelser får endast medges i begränsade fall (t.ex. 
för att förhindra allvarlig skada på gröda eller boskap, eller av hänsyn till människors hälsa 
och säkerhet), förutsatt att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och att 
följderna av dessa undantag är förenliga med direktivens övergripande syften. Villkoren 

                                                           
8 Kommissionens webbsidor om miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar: 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm och http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-

legalcontext.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
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för att tillämpa undantag fastställs i artikel 9 i fågeldirektivet och artikel 16 i 
habitatdirektivet9.  
 
Artskyddsbestämmelserna är ytterst relevanta även för vattenkraftanläggningar 
utanför Natura 2000-områden. Syftet med bestämmelserna är att se till att ny utveckling 
inte förstör parnings- eller rastplatserna för de vilda fåglar eller arter som anges i bilaga IV 
till habitatdirektivet, såvida inte ett undantag har begärts av de behöriga myndigheterna 
enligt villkoren i direktivet. Denna bestämmelse kan vara särskilt viktig för vattenkraft vid 
floder som hyser flyttande arter såsom flyttfåglar eller vandringsfisk, t.ex. europeisk stör 
(Acipenser sturio) eller asper (Zingel asper), som båda finns i upptagna i bilaga IV till 
habitatdirektivet. 
 
 

1.2 Vattendirektivet 
 
Genom vattendirektivet upprättas en ram för skydd och hållbar förvaltning av 
inlandsytvatten (floder och sjöar), vatten i övergångszon (estuarier, flodmynningar), 
kustvatten och grundvatten. Syftet med direktivet är att se till att alla vattenförekomster 
som en regel uppnår ”god status” till 2015 (förutom för kraftigt modifierade och 
konstgjorda vattenförekomster där målet är att uppnå en god ekologisk potential). Liksom 
naturvårdsdirektiven går vattendirektivet utöver det grundläggande kravet att förhindra 
ytterligare försämring av vattenförekomster och terrestra ekosystem samt våtmarker som 
är direkt beroende av det akvatiska ekosystemet. 
 
För att bidra till uppnåendet av detta mål innehåller vattendirektivet krav på att 
medlemsstaterna ska inrätta en förvaltningsplan för varje avrinningsdistrikt. I direktivet 
föreskrivs en cyklisk process där förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt utarbetas, 
genomförs och ses över vart sjätte år. 
 
 

1.3 Samordning mellan vattendirektivet och de två naturvårdsdirektiven 
 
Vattendirektivet och de två naturvårdsdirektiven är nära sammankopplade eftersom syftet 
med alla tre är att skydda och återställa Europas sötvattensekosystem. De bör därför 
genomföras på ett samordnat sätt för att se till att de fungerar enhetligt. Nedan framhävs 
några av viktigaste punkterna för samverkan mellan vattendirektivet och de två 
naturvårdsdirektiven som är särskilt relevanta för vattenkraftverk, som hämtats från 
kommissionens vanliga frågor och svar om kopplingar mellan vattendirektivet och 
naturvårdsdirektiven10. 
 

Uttalade mål för vattendirektivet och naturvårdsdirektiven 

 
Vattendirektivet och naturvårdsdirektiven är, åtminstone delvis, tillämpliga på samma miljö 
och har i stort sett samma ambitioner när det gäller att förhindra att floder försämras och 

                                                           
9 Kommissionens vägledningsdokument om strikt skydd av djurarter av gemenskapsintresse inom ramen för 

habitatdirektivet: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 
10 Se kommissionens vanliga frågor och svar om vattendirektivet och naturvårdsdirektiven: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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förbättra de akvatiska ekosystemens tillstånd. Men trots att de har liknande övergripande 
syften har de olika specifika mål, även om dessa är nära sammankopplade. 
 
Syftet med vattendirektivet är att skydda och förbättra allt ytvatten och grundvatten så att 
vattnet uppnår god status eller potential och inte försämras. Fågeldirektivet och 
habitatdirektivet syftar däremot till att skydda, bibehålla och återställa särskilda arter och 
livsmiljötyper för att de ska uppnå en gynnsam bevarandestatus i hela deras naturliga 
utbredningsområden i EU. 
 
Att uppnå god ekologisk status enligt vattendirektivet bidrar vanligtvis till att uppnå målen 
för bevarande av vattenberoende livsmiljöer och arter i Natura 2000, och vice versa. 
Kravet på ”god ekologisk status” avser dock vattenförekomster, medan gynnsam 
bevarandestatus avser särskilda livsmiljötyper och arter. 
 
Det räcker därför inte nödvändigtvis att uppnå god ekologisk status för att uppnå gynnsam 
bevarandestatus, även om alla vattenförekomster skulle uppnå god ekologisk status. Det 
kan därför finnas ett behov av att genomföra ytterligare bevarandeåtgärder för att uppnå 
Natura 2000-områdets bevarandemål för de arter och livsmiljötyper för vilka området 
utsetts. 
 
Detta konstateras uttryckligen i vattendirektivet. I artikel 4.2 i vattendirektivet anges att 
”om fler än ett av målen [...] avser en viss vattenförekomst, skall det strängaste målet 
gälla.” Om ett Natura 2000-område till exempel har utsetts för uttrar eller flodpärlmusslor 
kan det också vara nödvändigt att reglera överfiske, även om detta inte är nödvändigt för 
att uppnå god ekologisk status enligt vattendirektivet. 
 
Dessa ytterligare krav bör helst införas, eller det bör åtminstone hänvisas till dessa, i 
förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt enligt vattendirektivet, genom särskilda 
bestämmelser om skyddade områden för att säkerställa samstämmighet (och undvika 
konflikter) mellan vattendirektivets åtgärder och Natura 2000-åtgärderna (se artikel 4.1 c). 
 

 

Kraftigt modifierade eller konstgjorda vattenförekomster och Natura 2000 

 
Enligt artikel 4.3 i vattendirektivet kan vissa vattenförekomster vars fysiska karakteristika 
har modifierats betydligt av mänsklig verksamhet betecknas som kraftigt modifierade 
vattenförekomster om de överensstämmer med alla bestämmelser i artikel 4.311. 
Vattenförekomster som har skapats genom mänsklig verksamhet där det inte fanns någon 
vattenförekomst innan (t.ex. av människan framställda vattenmagasin eller konstgjorda 
sjöfartskanaler) kan betecknas som konstgjorda vattenförekomster.  
 
För kraftigt modifierade vattenförekomster och konstgjorda vattenförekomster tillämpas 
vattendirektivets mål om ”god ekologisk potential” (i stället för god ekologisk status) om 
kraven för mindre stränga mål inte är tillämpliga, såsom ”måttlig ekologisk potential”. Kort 
sagt avser detta det bästa genomförbara ekologiska förhållande som är förenligt med den 

                                                           
11 Kraftigt modifierade vattenförekomster är vattenförekomster som till följd av fysiska förändringar genom 

mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt har ändrat karaktär och som därför inte kan uppnå ”god ekologisk 

status”.  
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legitima användning som utgjorde grunden för dess beteckning som en kraftigt modifierad 
vattenförekomst eller konstgjord vattenförekomst12.  
 
En kraftigt modifierad vattenförekomst eller konstgjord vattenförekomst kan även 
betecknas som ett Natura 2000-område om det hyser en art eller livsmiljötyp som finns 
upptagen i bilaga I till fågeldirektivet eller i bilaga I eller II till habitatdirektivet. I sådana fall 
måste lämpliga bevarandeåtgärder genomföras även för denna art eller livsmiljö, i enlighet 
med områdets bevarandemål. För att upprepa kan dessa åtgärder vara strängare än de 
som krävs för att uppnå ”god ekologisk potential”. De bör även integreras i 
vattendirektivets förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt genom särskilda bestämmelser 
om skyddade områden (se artikel 4.1 c tillsammans med artikel 4.2). 
 

Bedömning av ny utveckling enligt vattendirektivet 

 
Precis som naturvårdsdirektiven har vattendirektivet särskilda bestämmelser för 
bedömning av ny utveckling som rör vattenförekomster. Enligt artikel 4.7 i vattendirektivet 
kan myndigheterna godkänna undantag för nya modifieringar och hållbara mänskliga 
utvecklingsverksamheter som leder till att statusen hos en vattenförekomst försämras eller 
som står i vägen för god ekologisk status eller potential, eller god grundvattenstatus under 
vissa omständigheter. Det omfattar eventuellt ny utveckling som rör vattenkraft13.  

 
Om utvecklingen eventuellt påverkar både ett mål enligt vattendirektivet och ett 
Natura 2000-område ska både förfarandet i artikel 4.7 i vattendirektivet och 
bedömningsförfarandet för Natura 2000 i artikel 6.3 i habitatdirektivet genomföras (helst 
på ett samordnat och integrerat sätt). Förfarandena har olika rättsliga fokus: Ett används 
för att bedöma om projektet sannolikt kommer att äventyra de huvudsakliga målen i 
vattendirektivet, medan det andra används för att bedöma om projektet kommer att skada 
ett Natura 2000-område som helhet. Detta förhindrar dock inte att vissa aspekter av 
bedömningen samordnas, t.ex. genom undersökningar och samråd. 
 
I vattendirektivet framgår det tydligt att utvecklingen inte får utföras om den inte 
överensstämmer med EU:s övriga miljölagstiftning. Med andra ord kan projektet inte 
godkännas enligt vattendirektivet om det skadar ett Natura 2000-område som 
helhet, även om det inte äventyrar målen i vattendirektivet, såvida inte ett undantag 
enligt artikel 6.4 i habitatdirektivet också har godkänts. Klargöranden av tillämpningen av 
artikel 4.7 i vattendirektivet, om undantag från miljömålen, inklusive kopplingen till 
naturvårdsdirektiven, tillhandahålls i den gemensamma genomförandestrategins 
vägledningsdokument nr 36 om artikel 4.7 i vattendirektivet, som godkändes under 
201714.  
 

Bevarande av flodpärlmusslor i Irlands delavrinningsområden 
 
Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) är ett av jordens mest långlivade 
ryggradslösa djur. På grund av sin komplexa livscykel och behovet av nära nog naturligt, 
rent strömmande vatten är den en viktig bioindikatorart för flodekosystemens kvalitet. 

                                                           
12 Mer utförlig information om särskilda krav kan erhållas från den gemensamma genomförandestrategins 

vägledningsdokument nr 4, Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies. 
13 För rättspraxis som rör tillämpningen av artikel 4.7, se domstolens domar i målen C-461/13 och C-346/14. 
14 Den gemensamma genomförandestrategins vägledningsdokument nr 36 om artikel 4 i vattendirektivet: 

https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-

939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF 
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Arten skyddas genom EU:s habitatdirektiv men har en ogynnsam bevarandestatus i hela 
Irland. Sedimentation eller sedimentation med tillförsel av näringsämnen har fastställts 
som de främsta anledningarna till detta. 
 
Under 2009 utarbetades nationell lagstiftning för att bidra till uppnåendet av gynnsam 
bevarandestatus för flodpärlmusslor. Genom lagstiftningen fastställdes obligatoriska 
miljökvalitetsmål för flodpärlmusslans livsmiljöer i Natura 2000-områden. 
Lagstiftningen innehöll även krav på att förvaltningsplaner för delavrinningsdistrikt ska 
utarbetas, tillsammans med ett åtgärdsprogram. Syftet med planerna var att ta itu med 
frågor som rör hela tillrinningsområden och som bidrar till artminskningen. Det 
använda formatet återspeglade det format som användes för förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikt enligt vattendirektivet, så att förvaltningsplanerna för delavrinningsdistrikt 
senare skulle kunna användas inom ramen för förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt. 
 
I Irland framhävdes den nära kopplingen mellan habitat- och fågeldirektiven och 
vattendirektivet i ett tidigt skede. Under 2009 inrättade den nationella tekniska 
samordningsgruppen för vattendirektivet en underkommitté, National Conservation 
Working Group, som skulle arbeta med att utveckla vattendirektivets 
naturvårdsaspekter. Arbetsgruppens huvudsakliga mål var att se till att denna utveckling 
av vattendirektivets naturvårdsaspekter var väl samordnad och hade stöd i Irland, samt 
att underlätta effektiv kommunikation mellan de relevanta statliga organ som var 
delaktiga. 
 
Gruppen spelade en viktig roll med avseende på planerna för delavrinningsdistrikt för 
flodpärlmusslor när det gällde att förbättra och vidareutveckla en nationell uppsättning 
standardåtgärder (en ”verktygslåda”) för tillrinningsområden där flodpärlmusslor 
lever, som är praktiska, funktionella och kostnadseffektiva. Gruppen såg också över 
planerna för att se till att de var genomförbara och effektiva, och fastställde luckor i 
strategier och vägledningar som skulle kunna hindra planernas genomförande. 
 
http://www.wfdireland.ie/docs/5_FreshwaterPearlMusselPlans/ 
http://kerrylife.ie 
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/WaterFrameworkDirective/ 
 

 
 

1.4 Översvämningsdirektivet 
 
I november 2007 antogs direktiv 2007/60/EG. Genom direktivet inrättas en ram för att 
bedöma och hantera översvämningsrisker, och det krävs att medlemsstaterna upprättar 
följande: 
 

 Kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker som kartlägger 
fastställda översvämningsriskområden per avrinningsområde (eller något annat 
förvaltningsområde enligt överenskommelse). Kartorna bör även visa möjliga negativa 
följder i samband med olika översvämningsscenarier, inklusive information om 
potentiella källor till miljöföroreningar som en följd av översvämningar, samt skyddade 
områden som Natura 2000-områden på sådana platser (tidsfrist december 2013). 
 

 Planer för hantering av översvämningsrisker för att hantera och minska de möjliga 
negativa följderna av översvämning. Planerna bör även innehålla prioriterade åtgärder 
som tar itu med alla aspekter av hanteringen av översvämningsrisker, från 
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förebyggande och skydd till beredskap, med hänsyn till särdragen i det särskilda 
avrinningsområdet eller delavrinningsområdet (tidsfrist december 2015). 

 
Verksamhet inom ramen för översvämningsdirektivet ska uppfylla kraven i 
naturvårdsdirektiven. Om en översvämningsskyddsåtgärd exempelvis riskerar att påverka 
ett eller flera Natura 2000-områden ska även denna åtgärd följa förfarandet i artikel 6 i 
habitatdirektivet, och en lämplig bedömning bör utföras för att bedöma hur planen eller 
projektet möjligen kan påverka området/områdena. 

1.5 SMB- och MKB-direktiven 
 

SMB-direktivet 

 
Direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (nedan 
kallat SMB-direktivet) syftar till att tillhandahålla en hög skyddsnivå för miljön. Detta 
eftersträvas genom att säkerställa att de miljömässiga konsekvenserna av vissa planer 
och program fastställs, bedöms och beaktas medan de utarbetas och innan de antas. 
 
En strategisk miljöbedömning är obligatorisk för ett antal olika planer och program som 
fastställer ramen för kommande tillstånd för projekt som finns förtecknade i MKB-
direktivet. Den är även obligatorisk för planer eller program som på grund av sin 
troliga betydande påverkan på Natura 2000-områden kräver en bedömning enligt 
artikel 6.3 i habitatdirektivet. 
 
Enligt förfarandet för strategisk miljöbedömning ska medlemsstaterna utarbeta en 
miljörapport som bedömer vilken betydande miljöpåverkan som planerna och 
programmen kan antas ha, och effekterna av rimliga alternativ. Medlemsstaterna ska 
dessutom samråda med allmänheten och de myndigheter som på grund av sitt särskilda 
miljöansvar kan antas bli berörda av den miljöpåverkan som följer av genomförandet av 
planer och program (dvs. miljömyndigheter).  
 
Samrådet ska ske på ett tidigt stadium och vara effektivt. Det ska ge miljömyndigheterna 
och allmänheten möjlighet att yttra sig om utkastet till plan eller program och om den 
bifogade miljörapporten innan planen eller programmet antas. Arbetet med att utarbeta 
den strategiska miljöbedömningen är avsett att samordnas med utvecklingen av planen, 
vilket leder till att miljöhänsyn införs i den slutliga versionen av planen. 
 
Slutligen är syftet med den strategiska miljöbedömningen att uppmuntra ett mer integrerat 
och effektivt förhållningssätt till fysisk planering där miljön, inklusive aspekter som rör 
biologisk mångfald, tas med i beräkningen mycket tidigare i planeringsprocessen och på 
ett mycket mer strategiskt sätt. Detta bör leda till färre konflikter i senare skeden inom 
ramen för enskilda projekt. Det möjliggör även en lämpligare lokalisering av kommande 
utveckling långt från potentiella konfliktområden, som i Natura 2000-områden. 
 
MKB-direktivet 

 
Medan SMB-processen är avsedd för planer och program är direktiv 2011/92/EU om 
miljökonsekvensbedömning (allmänt kallat MKB-direktivet), i dess lydelse enligt 



 

 14  

direktiv 2014/52/EU, avsett för enskilda offentliga och privata projekt. På grund av detta 
bör tillståndet att anlägga ett projekt15 som kan antas påverka miljön betydligt ges först 
efter det att en bedömning har gjorts av den miljöpåverkan som projektet kan antas 
medföra.   
 
I MKB-direktivet görs en åtskillnad mellan projekt som kräver en obligatorisk 
miljökonsekvensbedömning (”projekt i bilaga I16”) och projekt där myndigheterna i 
medlemsstaten ska fastslå om projekten kan antas ha betydande effekter (”projekt i 
bilaga II”). Detta görs genom ett screeningförfarande där man beaktar kriterierna i 
bilaga III till direktivet. De flesta anläggningar för produktion av vattenkraftsbaserad energi 
är projekt i bilaga II17.  

1.6 Kopplingen mellan SMB, MKB och artikel 6.3 i habitatdirektivet 
 
Enligt MKB-direktivet (i dess lydelse enligt direktiv 2014/52/EU) bör ett samordnat 
och/eller gemensamt förfarande genomföras om en bedömning av ett projekt krävs enligt 
både MKB-direktivet och naturvårdsdirektiven. Kommissionen har tagit fram vägledning 
för att upprätta samordnade och/eller gemensamma förfaranden för projekt18 för vilka det 
krävs samtidig bedömning enligt MKB-direktivet, habitatdirektivet, fågeldirektivet, 
vattendirektivet och direktivet om industriutsläpp. 

 
Inom det samordnade förfarandet ska medlemsstaterna samordna de olika enskilda 
bedömningar av ett visst projekts miljöpåverkan som krävs enligt tillämplig 
unionslagstiftning genom att utse en myndighet för detta syfte. Inom det gemensamma 
förfarandet ska medlemsstaterna göra en samlad bedömning av ett visst projekts 
miljöpåverkan, vilket krävs enligt tillämplig unionslagstiftning. 
 
Den lämpliga bedömningen enligt EU:s naturvårdslagstiftning bör trots detta 
fortfarande vara en tydligt urskiljbar och identifierbar del av den övergripande 
miljörapporten. Anledningen till detta är att habitatdirektivets lämpliga bedömning mäter 
andra aspekter av den naturliga miljön och har andra kriterier för att fastslå vad som är 
”betydande” än miljökonsekvensbedömningarna/de strategiska miljöbedömningarna. 
Miljökonsekvensbedömningarna/de strategiska miljöbedömningarna tar hänsyn till alla 
aspekter av miljön, inklusive den biologiska mångfalden. Bedömningen i 
naturvårdsdirektiven är däremot särskilt inriktad på möjliga effekter på de arter och 
livsmiljötyper för vilka Natura 2000-området har utsetts. 
 
Det finns även skillnader mellan de olika bedömningarnas resultat. I bedömningarna inom 
SMB och MKB fastställs förfarandekrav men inga obligatoriska miljöstandarder. Resultatet 
av bedömningen enligt habitatdirektivet är däremot direkt bindande för den behöriga 
myndigheten, och genom denna fastställs villkor för det slutliga beslutet.   
 
Om det med andra ord inte kan konstateras genom den lämpliga bedömningen att planen 
eller projektet inte kommer att skada ett Natura 2000-område får myndigheten inte 

                                                           
15 I MKB-direktivet definieras ”projekt” som utförande av byggnads- eller anläggningsarbeten eller andra 

installationer eller arbeten, eller ingrepp i den naturliga omgivningen och i landskapet. 
16 Projekt som omfattas av bilaga I inkluderar projekt för ”dammar och andra anläggningar avsedda för 

uppdämning eller permanent lagring av vatten, där den nya eller tillförda mängden uppdämt eller lagrat 

vatten överstiger 10 miljoner kubikmeter”.  
17 Projekt som omfattas av bilaga II inkluderar dammar och andra fördämningar eller vattenmagasin för 

långvarigt bruk (projekt som inte omfattas av bilaga I). 
18 EUT C 273, 27.7.2016, s. 1. 
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godkänna planen eller projektet i dess nuvarande form, om den eller det (i 
undantagsfall) inte uppfyller villkoren i undantagsförfarandet i artikel 6.4. 
 
Om en bedömning måste göras enligt habitatdirektivet har EU-domstolen klargjort att 

SMB-direktivet är tillämpligt av egen kraft för planer och program19. 

 
Vägledning om rationalisering av miljökonsekvensbedömningar för 
energiinfrastruktur och projekt av gemensamt intresse 
 
Precis som alla andra utvecklingsprojekt omfattas vattenkraft av ett antal 
miljöbedömningsförfaranden. Kommissionen har utfärdat en vägledning om hur man kan 
rationalisera dessa olika förfaranden, särskilt för projekt av gemensamt intresse enligt 
förordningen om transeuropeiska energinät, samtidigt som man säkerställer högsta 
möjliga miljöskydd i enlighet med EU:s miljölagstiftning. 
 
Kommissionens vägledning ger en rad rekommendationer som, även om de har utformats 
för projekt av gemensamt intresse, också är relevanta för alla energiplaner eller 
energiprojekt, inklusive vattenkraftsexploatering. Rekommendationerna är särskilt 
inriktade på 

 tidig planering och fastställande av färdplaner och omfattning för bedömningar, 

 tidig och effektiv integrering av miljöbedömningar och av andra miljökrav, 

 samordnat förfarande och tidsfrister, 

 insamling av data, datautbyte och kvalitetskontroll, 

 gränsöverskridande samarbete, och 

 effektiv medverkan från allmänheten på ett tidigt stadium. 
 
 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf   
 
  

                                                           
19 C-177/11, EU:C:2012:378, s. 19. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
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2. Sötvattensekosystem och vattenkraft i EU 
 
 

2.1 Statusen för EU:s flod- och sjöekosystem 
 
Floder och sjöar är strukturellt komplexa och mycket dynamiska, vilket gör dem till otroligt 
rika ekosystem som bringar liv, eller i detta fall för med sig vatten, till stora delar av det 
omgivande landskapet. De är inte enbart värdefulla livsmiljöer i sig, utan fungerar även 
som mycket viktiga ekologiska korridorer som bidrar till arters spridning och migration över 
långa avstånd. De ansvarar också för utvecklingen av en rik mosaik av sammankopplade 
vattenberoende våtmarker, som svämskogar, marskland, kärr och våtängar, som stärker 
deras övergripande biologiska mångfald ännu mer. 
 
Ett väsentligt antal av Europas vilda djur- och växtarter är beroende av flod- och 
sjöekosystem för att överleva, inklusive runt 400 sötvattensarter som skyddas genom 
fågeldirektivet och habitatdirektivet. Sammanlagt täcker sjöar och floder runt 4 % av 
markytan för Natura 2000 (omkring 31 560 km2, ett område som är större än Belgien), och 
har utsetts för arter som lax (Salmo salar), utter (Lutra lutra), kungsfiskare (Alcedo atthis), 
vitfotad flodkräfta (Austropotamobius pallipes) och tjockskalig målarmussla (Unio 
crassus), samt livsmiljötyper som vattendrag på slätt- till bergsnivå, alluviala skogar, 
våtängar, fuktiga gräsmarker och kärr. 
 
Floderna utgör dessutom en väsentlig multifunktionell resurs för Europas ekonomiska och 
sociala välbefinnande, eftersom de tjänar ett stort antal olika sektorer och används för att 
förse samhället med många viktiga varor och tjänster. Den intensiva användningen har 
dock inneburit enorma påfrestningar för denna värdefulla resurs under de senaste 
150 åren, vilket har lett till att få stora floder numera är helt naturliga. Utöver föroreningar i 
olika grad och höga utsläpp av näringsämnen, vilket har försämrat vattenkvaliteten 
betydligt, har många floder även förändrats avsevärt i fråga om deras hydromorfologi, 
naturliga flödesdynamik och ekologiska förbindelser. 
 
2015 konstaterades det i Europeiska miljöbyråns rapport om tillståndet för Europas miljö20 
att mindre än hälften av Europas sjöar och vattendrag hade uppnått en god ekologisk 
status eller potential. 2009 var endast 43 % av ytvattenförekomsterna av god eller hög 
ekologisk status. Situationen förväntades inte förbättras särskilt mycket fram till 2015, och 
endast 53 % av vattenförekomsterna förväntades uppnå en god ekologisk status. Detta är 
långt från de mål som fastställts i vattendirektivet. 

 
Situationen är ännu allvarligare för EU:s skyddade sötvattensarter och 
sötvattenslivsmiljöer. Enligt kommissionens senaste miljötillståndsrapport om 
bevarandestatus för livsmiljötyper och arter som skyddas enligt de två 
naturvårdsdirektiven för 2007–201221 hade nästan tre fjärdedelar av sötvattensarterna 
(74 %) och sötvattenslivsmiljöerna (73 %) en ogynnsam-otillräcklig eller ogynnsam-dålig 
status. För att jämföra hade endast 17 % respektive 16 % en gynnsam status. 
 
 
 
 

                                                           
20 http://www.eea.europa.eu/soer 
21 http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu 

http://www.eea.europa.eu/soer
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Bevarandestatus Bevarandestatus 
a) Arter (5 615 bedömningar) b) Livsmiljöer (94 bedömningar) 

 

 

  Gynnsam   Okänd 

  Ogynnsam–otillräcklig  Ogynnsam–dålig 

 
Bevarandestatus och tendenser för a) arter och b) livsmiljöer (habitatdirektivet) med koppling till flod- och 
sjöekosystem. Källa: Europeiska miljöbyrån, 2015b, rapporter och bedömningar enligt artikel 17. 

 
Den överlag dåliga statusen för Europas floder är mycket oroande. Det står klart att 
många av Europas floder befinner sig i ett mycket försämrat tillstånd och att det finns 
mycket kvar att göra för att uppfylla målen i vattendirektivet och de två 
naturvårdsdirektiven. För att uppnå detta räcker det inte med att prioritera ett 
förebyggande av ytterligare försämring av floderna. Man måste även aktivt 
återställa deras ekologiska tillstånd. 
 

2.2 Påverkan på och hot mot Europas sötvattensekosystem 
 
Vattenförekomster kan påverkas av en mängd olika verksamheter. I synnerhet har 
hydromorfologisk påverkan haft en stor inverkan och påverkar mer än 40 % av 
vattendragen och vattnen i övergångszon. Med utgångspunkt i den första 
karakteriseringen av avrinningsområden inom ramen för vattendirektivet22 har de flesta EU-
medlemsstater angett att de starkaste påverkansfaktorerna är stadsutveckling, 
översvämningsskydd, kraftproduktion (inklusive vattenkraft), inlandssjöfart, uträtning av 
vattendrag och markdränering för jordbruk, och att dessa faktorer i högsta grad påverkar 
vattenförekomsternas hydromorfologiska status. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Meddelande från kommissionen: Mot en hållbar vattenförvaltning inom Europeiska unionen – Första 

steget i genomförandet av ramdirektivet för vatten 2000/60/EG (KOM(2007) 128 slutlig). 
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Påverkan på floder 

 

Effekter på floder 
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  Procentandel av vattenförekomster   Procentandel av vattenförekomster 

 
Betydande påverkan (vänster) och effekter (höger) på floder – det antal medlemsstater som 
omfattas anges inom parentes (European waters — assessment of status and pressures 2012) 

 
 
 
Vad gäller hot mot och påverkan på vattenförekomster som omfattas av Natura 2000 
anger miljötillståndsrapporten att förändringar av vattenförekomsternas tillstånd är klart 
vanligast jämfört med andra hot och annan påverkan. 
 
 
Figur 4.37 De tio (i procent) mest rapporterade hoten och påverkningarna för arter (habitatdirektivet) med koppling 
till flod- och sjöekosystem 
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Europeiska miljöbyråns miljötillståndsrapport 2015 
 
Vattenkraften i EU 
 
Runt 23 000 vattenkraftanläggningar var registrerade i EU 2011. Det största majoriteten (91 %) är 
små (mindre än 10 MWh) och producerar runt 13 % av den totala elproduktionen från vattenkraft. 
Stora vattenkraftverk står däremot för endast 9 % av alla vattenkraftanläggningar, men producerar 

runt 87 % av den totala elproduktionen från vattenkraft23. 

 
Vattenkraftanläggningar koncentreras ofta till bergsområden av tekniska skäl, men de har 
väsentliga långtgående effekter på både stora och små vattendrag och sjöar i alla slags regioner. 
För små vattendrag kan även små flödesminskningar eller störningar av de naturliga ekologiska 
förhållandena få stora negativa följder för vattendraget. 
 
Följande vattenkraftanläggningar är de som används oftast: 
 

Strömkraftverk. I strömkraftverk drivs elproduktionen av vattendragets befintliga flöde och 

nivåskillnader. Denna anläggningstyp använder alltså det naturliga flödet för att producera 
elektricitet. Det är inte meningen att vattnet ska lagras för att användas senare. Denna typ är 
vanligast för små vattenkraftstationer men används även för stora stationer. 
 
Strömkraftverk med lagringsmagasin. Ett lagringsmagasin ger möjligheten att lagra vatten under 
perioder med låg efterfrågan och att släppa ut det när efterfrågan är hög. Produktionskapaciteten 
är därför mindre beroende av vattenflödestillgången. Dessa vattenmagasin kan lagra vatten på 
daglig, säsongsbaserad eller årlig basis, vilket gör det möjligt att möta hög efterfrågan på 
elektricitet och underlätta integreringen av produktion från intermittenta energikällor, t.ex. vindkraft, 
i energisystemet. 
 
Vattenkraftverk med vattenmagasin. Det konventionella verket med vattenmagasin har ett 
magasin som är stort nog att lagra vatten under såväl regniga som torra perioder. Vattnet lagras 
bakom fördämningen och finns tillgängligt för verket när det behövs. Ett sådant verk kan användas 
effektivt under hela året, antingen som ett grundlastverk eller som ett topplastverk efter behov. 
 
Pumpkraftverk. Dessa verk är baserade på vattenmagasin på olika nivåer, vilket gör det möjligt att 
producera extra el under perioder med hög efterfrågan. Vattnet pumpas till det högre 
vattenmagasinet när efterfrågan är låg och släpps ned genom turbinerna när efterfrågan är hög. 
Pumpkraftstationer är inte exkluderade från direktivet om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor, men de beaktas inte i statistiken om förnybar energi. 
 
 

 

                                                           
23 Arcadis 2011: Hydropower generation in the context of the EU WFD. Europeiska kommissionen, 

GD Miljö, 168 s. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-

pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-

N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsK

wiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&Cata

logueNumber=KH-30-13-438-EN-N 

Se även Water management, Water Framework Directive & Hydropower. Common Implementation Strategy 

Workshop. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
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2.3 Vattenkraftens effekter på sötvattensekosystem 
 
Den olika effekter som en vattenkraftanläggning kan ha på arter och livsmiljötyper som 
skyddas genom EU:s två naturvårdsdirektiv varierar avsevärt från område till område. 
Effekterna beror på vattendragets särskilda egenskaper, dess fysiska och ekologiska 
tillstånd (om den redan är skadad eller i sitt ursprungliga skick, om det är stort eller litet, 
om det ligger i bergstrakter eller lågland etc.), vattenkraftanläggningens typ och skala 
samt de arter och livsmiljöer för vilka området har utsetts. Varje anläggning måste 
därför granskas från fall till fall. 
 
Effekterna kan uppstå i vilket skede som helst i vattenkraftanläggningens livscykel, från 
det ursprungliga uppförandet till upprustning och avveckling, eller under den dagliga 
driften och förvaltningen. De kan leda till förlust, försämring och fragmentering av den 
naturliga livsmiljön och de populationer av arter som är beroende av dessa livsmiljöer för 
att leva. Förlustens omfattning beror på effekternas skala och på hur pass sällsynta och 
sårbara de drabbade livsmiljöerna och arterna är. 
 
I resten av detta kapitel beskrivs de olika effekter som vattenkraft kan ha på livsmiljöer 
och arter inom ramen för i synnerhet EU:s naturvårdsdirektiv. Operatörer som är 
medvetna om de olika effekterna och som förstår flodekosystemens komplexitet kommer 
att vara bättre lämpade att se till att deras verksamheter överensstämmer med kraven i 
vattendirektivet och naturvårdsdirektiven. De kommer också att vara bättre lämpade att 
identifiera ömsesidigt gynnsamma situationer för att bidra till återställningen av floder som 
redan har försämrats, när så är möjligt. 
 

 Förändringar av vattendragens morfologi och livsmiljöer 
 
Alla fysiska modifieringar av vattenförekomster kommer att påverka de normala 
hydrologiska processerna och störa den ekologiska kontinuiteten24 för sötvattenssystem 
både i längsled och i sidled, t.ex. genom att skilja vattendragen från deras omgivande 
svämplan och våtmarker eller genom att skapa en vattensamlingseffekt runt kraftverk. 
 
Den mest uppenbara formen av förlorade livsmiljöer är den direkta fysiska förstörelsen av 
själva livsmiljöerna, uppströms eller nedströms eller i omgivningen (t.ex. 
markexploatering, översvämning, avlägsnande av strandvegetation eller fysiska strukturer 
i floden). Men även utan fysisk markexploatering kan störningar av naturliga 
hydromorfologiska processer också störa eller ändra de biotiska och abiotiska villkor som 
är väsentliga för livsmiljöns struktur och funktion. Störningar kan dessutom medföra att 
invasiva arter koloniserar försämrade livsmiljöer, vilket kan leda till att naturligt 
förekommande djur trängs undan. 

 
 Hinder för flyttning och spridning av skyddade arter 
 
Vattendrag, sjöar och strandzoner spelar en viktig roll i sötvattensarters spridning och 
flyttning och i mer lokala förflyttningar mellan olika födosöks-, parnings-, rast- och 
reproduktionsområden. De fungerar som livsnödvändiga ekologiska korridorer eller 
förbindelser genom landskapet. Alla barriärer eller hinder som står i vägen för att dessa 

                                                           
24 Närmare uppgifter ges i den gemensamma genomförandestrategin för vattendirektivet: WFD and 

hydromorphological pressures, Technical Report, Good practice in managing the ecological impacts of 

hydropower schemes: https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-

413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf . 

https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
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Typer av påverkan från olika vattenkraftsanläggningar. Källa: Veronika Koller-Kreimel 

 
 

arter ska kunna röra sig fritt upp- eller nedströms, hur små de än må vara, kan ha 
betydande konsekvenser för arternas överlevnad.  
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Vattenkraftanläggningar kan antingen direkt eller indirekt störa eller hindra arternas 
spridning och flyttning. De mest uppenbara är fördämningar och uppdämda områden som 
utgör fysiska barriärer som hindrar fisken från att vandra upp- och nedströms i 
vattendraget. Detta påverkar i hög grad överlevnaden hos en rad olika sötvattensarter och 
leder till fragmentering, isolering och slutligen förlust av i synnerhet vissa populationer av 
sötvattensfisk. 
 
Barriäreffekten är särskilt allvarlig om det finns mer än ett hinder på en flodsträcka. Även 
de minsta strukturer eller fysiska hinder kan snabbt göra vattendragen oframkomliga. 
Konstgjorda kanaler kan också hindra arter från att förflytta sig eftersom de skär genom 
och på så vis fragmenterar livsmiljöer på land. De kan också skapa konstgjorda 
kopplingar mellan tillrinningsområden, vilket kan öka spridningen av främmande arter på 
bekostnad av inhemska arter. 
 
Det är viktigt att kunna vandra upp- och nedströms för alla fiskarter, men kontinuiteten är 
väsentlig för framför allt diadroma arter. Uppströmsvandringen är viktigast för populationer 
av anadroma fisk- och nejonögonarter som lax (Salmo salar), havsnejonöga (Petromyzon 
marinus) och flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) eller vissa störfiskar såsom europeisk stör 
(Acipenser sturio), eftersom de behöver vandra över långa sträckor regelbundet (helst 
varje år). Nedströmsvandringen är väsentlig för deras ungfiskar och för vuxna katadroma 
fiskar som ål (Anguilla anguilla), som skyddas genom ålförordningen25.  
 
 

 Störningar av sedimentdynamik 
 
Sediment är en naturlig del av akvatiska ekosystem och är väsentligt för dessa systems 
hydrologiska, geomorfologiska och ekologiska funktioner. Sediment utgör en mängd olika 
livsmiljöer som direkt och indirekt främjar ett stort antal arter. Under naturliga förhållanden 
transporteras sediment (främst grus) ständigt nedströms, vilket upprätthåller flodernas 
ekologiska struktur och funktion. Tvärstrukturer som dammar och fördämningar stör ofta 
den naturliga sedimentdynamiken. 
 
Stora vattenmagasin kan hålla kvar över 90 % av det inkommande sedimentet, vilket kan 
leda till en ökad erosion i flodbäddar och flodbankar nedströms samt lokal förstörning av 
viktiga hydromorfologiska strukturer, som grusbankar. Underhåll på dammar och 
fördämningar som omfattar regelbunden spolning av sediment (särskilt på sommaren vid 
vattenbrist) kan också skada livsmiljöer och arter om det inte utförs på rätt sätt. 
 
Uppströms från en fördämning, i ett vattenmagasin eller i uppdämda sektioner, leder den 
minskade kapaciteten för sedimenttransport till sedimentackumulering. Detta kan ha en 
negativ effekt på både arter och livsmiljöer, t.ex. genom att främja tillväxt av alger och 
andra oönskade vattenväxter som tränger undan de skyddade arterna. Ackumuleringen 
av grus och siltsediment på flodbäddar eller i vattnet kan vara särskilt skadlig för litofila 
arter (beroende av hårdbotten), t.ex. harr (Thymallus thymallus) som använder dessa 
områden som lekbottnar, flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och tjockskalig 
målarmussla (Unio crassus). Den kan också vara skadlig för fågelarter som strandpipare 
och drillsnäppa, som använder torra grusbäddar som häckningsområden. 
 
 
 
 

                                                           
25 Finns på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1100. 
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Avlägsnande av hinder i Donaus avrinningsdistrikt 
 
Vattenkraftproduktionen står för runt 45 % av alla kontinuitetsavbrott (vandringshinder) i floder och 
livsmiljöer i Donaus avrinningsdistrikt. Det finns totalt 1 688 hinder i distriktets floder, med 
tillrinningsområden som omfattar mer än 4 000 km. Av dessa hinder är 600 fördämningar/dammar, 
729 är ramper/trösklar och 359 är klassificerade som andra typer av avbrott. För närvarande anges 
det att 756 är utrustade med fungerande stöd för fiskvandring. 932 kontinuitetsavbrott (55 %) har 
hindrat fiskvandring sedan 2009 och är för närvarande klassificerade som betydande påverkan. 
Enligt den senaste förvaltningsplanen för Donaus avrinningsdistrikt planerar Donauländerna att i 
hög grad minska de kontinuitetsavbrott som orsakas av fördämningar till 2021. 
 

 
  
 
 
 
Donaus avrinningsdistrikt: kontinuitetsavbrott i floder och livsmiljöer – (ovan) nuvarande situation 2015; (1:a 
kartan) förväntade förbättringar fram till 2021 (2:a kartan). Källa: DRBMP (förvaltningsplanen för Donaus 
avrinningsdistrikt).  
https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published 

 
 
 

https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published
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 Förändringar i den ekologiska flödesregimen 
 
Ekologiska flöden är väsentliga mekanismer för att upprätthålla viktiga processer i sunda 
flodekosystem som EU:s skyddade arter och livsmiljöer är beroende av och för att 
säkerställa en god ekologisk status för vattenförekomsterna26. En förändring i det 

ekologiska flödet kan minska eller försämra den akvatiska livsmiljöns omfattning och 
koppling till strandlivsmiljöer. 
 
Om vattenflödet till exempel är för lågt kan det ha en mängd olika negativa effekter, bland 
annat uttorkning av lekområdena för fisk- och nejonögonarter, eller förhindrande av 
utvecklingen av fiskrom och ungfisk. Fiskvandringen uppströms kan också försvåras i de 
uttömda områdena, antingen på grund av blockeringar som orsakas av lågflöden eller 
otillräckliga stimuli som uppmuntrar fiskarna att vandra. 
 
Otillräckliga flödeshastigheter i den ursprungliga flodbädden kan även leda till att vattnet 
blir alltför varmt och inte kan innehålla tillräckligt mycket syre (vilket beskrivs ovan). Detta 
skapar olämpliga levnadsförhållanden för en mängd olika arter, såsom fisk-, kräft- och 
nejonögonarter, musslor eller trollsländor som är beroende av livsmiljöer i rinnande vatten. 

 
 Förändringar i flödesregimen genom korttidsreglering i vattenkraftverk 
 
Kraftiga svängningar i vattenflödet kan 
orsaka stor skada på såväl arter som deras 
livsmiljöer, särskilt i små vattendrag. 
Korttidsreglering (hydropeaking) stressar 
organismer som lever i de drabbade delarna 
av vattendraget, särskilt de som inte kan 
hantera plötsliga förändringar i vattennivån 
(till exempel ungfiskar) eller andra 
organismer som rör sig långsamt eller är 
statiska (i synnerhet växtarter). 
Korttidsregleringsregimen påverkar även 
beteendet hos skyddade arters byten och därigenom dessa arters fysiska form. 
 
Effekten av korttidsreglering är särskilt intensiv under känsliga perioder (t.ex. vid torka 
eller perioder med frost) och blir alltmer relevant med tanke på klimatförändringen. En 
annan skadlig konsekvens av korttidsreglering i vattenkraftverk är ofta en betydligt 
annorlunda (mycket lägre) temperatur på det vatten som släpps ut under 
korttidsregleringsperioden. Arter som är anpassade till den vanliga vattentemperaturen 
kan inte överleva vid plötsliga förändringar som varar flera timmar om dagen. 

 
 Förändringar i årstidsbundna översvämningscykler 
 
Ibland vidtas åtgärder för att modifiera flodbäddar för att kunna kontrollera vattenflödet 
bättre. Ingripanden som rör flödeskontroll kan störa de årstidsbundna 
översvämningscyklerna, vilket ibland kan leda till att de mållivsmiljöer och målarter som är 
kopplade till dessa cykler försvinner helt och hållet. Exempel på drabbade livsmiljöer 

                                                           
26 ”Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive”: 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031 %20-

%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
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omfattar alluviala skogar, tillfälliga dammar och korvsjöar, samt arter som är kopplade till 
dem. 
 

 
RIPEAK – ETT FORSKNINGSPROJEKT PÅ EU-NIVÅ: Responses of RiParian 
forests to hydroPeaking: towards a sustainable hydropower management 
(strandnära skogars reaktioner på korttidsreglering: mot en hållbar 
vattenkraftsförvaltning) 
 
Med korttidsreglering avses kortvariga förändringar i flodernas vattenflöden under en 
dag, som orsakas av att vattenturbiner slås på eller av för att producera elektricitet enligt 
variationer i efterfrågan på marknaden. På grund av detta ändras flodens hydrologi upp- 
och nedströms, de hydrologiska parametrarna, vattenkvaliteten, flodens morfologi och 
slutligen flodekosystemet. Det finns få vetenskapliga undersökningar om 
korttidsregleringens effekter och de flesta av dem har inriktats på fiskfaunan. Det finns 
dessutom inga undersökningar som rör strandvegetation. 
 
Korttidsreglering kan leda till att strandarter misslyckas med att återhämta sig och kan 
därmed göra det svårare att bibehålla strandpopulationer. Genom att analysera fröers 
grobarhet och fröplantors tillväxt kan det därmed bli möjligt att definiera 
verkningsförhållandena mellan korttidsregleringen och vegetationen, vilket gör det 
möjligt att kvantifiera, korrelera och förutsäga korttidsregleringens biologiska effekter. 
Sådana förhållanden är avgörande för att på objektiv väg definiera gränsvärden som 
bidrar till att minimera vattenkraftproduktionens ekologiska effekter utan att orsaka 
betydande produktionsförluster. 
 
Syftet med projektet är att sprida information om hållbar förvaltning av floder som 
används för vattenkraftproduktion. För detta mål planeras en fördjupad 
litteraturgranskning, analyser av flödesserier flera gånger om dagen, fältexperiment och 
datormodellering. Man förväntar sig följande slutliga resultat av projektet: 1) Nya 
hydrologiska och ekologiska (dvs. strandvegetation) mått för korttidsregleringens 
inverkan, 2) nya hydrologisk-ekologiska modeller för att kvantifiera sådana effekter och 
3) nya effektiva åtgärder för en hållbar drift av vattenkraftfördämningar. 
 
http://www.emg.umu.se/forskning/forskningsprojekt/strandskogars-reaktion-pa-
korttidsreglering-mot-en-hallbar-vattenkraftsproduktion/?languageId=3 

 

 Ändringar av vattnets kemi och temperatur 
 
Fördämningar kan genomgripande ändra flodens kemiska kvalitet, 
mineralsammansättning och pH-värde både upp- och nedströms, till exempel genom att 
ackumulera föroreningar i sedimenten. Alla dessa förändringar kan påverka de befintliga 
växt- och djursamhällenas sammansättning. Organismer påverkas också av förändrade 
vattentemperaturer och därmed förknippade förändringar av syrehalten. Vattenmagasin 
kan leda till stora temperaturökningar, men även till temperatursänkningar om vattnet tas 
från botten. 
 

 Skador på och dödande av enskilda djur 
 

http://www.emg.umu.se/forskning/forskningsprojekt/strandskogars-reaktion-pa-korttidsreglering-mot-en-hallbar-vattenkraftsproduktion/?languageId=3
http://www.emg.umu.se/forskning/forskningsprojekt/strandskogars-reaktion-pa-korttidsreglering-mot-en-hallbar-vattenkraftsproduktion/?languageId=3


 

 26  

Fiskar och andra arter som passerar genom ett vattenkraftverk kan skadas eller dödas. 
Ett vattenkraftverk kan leda till att dessa djur27 
 

- skadas på grund av fysisk kontakt med ledskenor, turbinrotorer eller turbinhöljen, 
- skadas av tryckvariationer när de passerar genom turbinerna, 

 
- fastnar i intagsgaller eller skadas av rengöringsmaskiner, 
- skadas på grund av intensiva flöden och överflödeskonstruktioner i utskov, 
- blir särskilt utsatta för predation på grund av desorientering. 

 
Dödligheten kan variera mellan 0 och 100 % i ett enda vattenkraftverk28. Mycket beror på 
vilken typ av fisk som finns där och vilka vattenkraftkonstruktioner och mildrande åtgärder 
som används. Den turbinorsakade dödligheten ökar med rotorbladens hastighet och 
antal, och med minskat avstånd mellan bladen (Kaplan). Dödligheten kan uppgå till 100 % 
när fiskar passerar genom turbiner som främst finns i högtrycksverk (t.ex. med en 
Peltonturbin). 

 
 Förflyttningar och störningar 
 
Anläggningsarbeten i och kring floder kan störa vissa arter och deras livscykler både i och 
utanför Natura 2000-områden, särskilt när det gäller bentiska djur och växter som är 
beroende av god vattenkvalitet. Detta kan påverka arternas förmåga att fortplanta sig, äta, 
vila eller sprida sig och flytta/vandra. 
 
Om störningarna blir tillräckligt stora kan det leda till att arterna stängs ute från området 
och därmed inte kan utnyttja livsmiljöerna. Det kan även leda till nedsatt överlevnad 
och/eller fortplantning. När det gäller sällsynta och hotade arter kan även små eller 
tillfälliga störningar få allvarliga verkningar för arternas överlevnad i regionen på lång sikt. 
Sådana situationer skulle strida mot artskyddsbestämmelserna i de två 
naturvårdsdirektiven. 
 

 Effekter på landlevande arter och livsmiljöer på land 
 
Vattenkraft kan påverka såväl sötvattensarter och sötvattenslivsmiljöer som landlevande 
arter och livsmiljöer på land. Även dessa effekter kan uppstå i vilket skede som helst, t.ex. 
vid konstruktion, avveckling eller upprustning av vattenkraft. De kan också orsakas av 
anknutna infrastrukturer som tillfartsvägar, rörledningar eller kraftledningar som ansluter 
vattenkraftanläggningen till elnätet.   
 
Utöver förlusten, försämringen eller fragmenteringen av livsmiljöerna kan dessa strukturer 
leda till att landlevande arter dör eller blir allvarligt störda. Fåglar kan till exempel kollidera 
med och få dödande elchocker av luftkablar, eller så kan deras häckningsplatser allvarligt 
störas av regelbunden trafik på tillfartsvägarna. Effekterna kan vara särskilt betydande om 
vattenkraftverket och de anknutna infrastrukturerna finns längs flyttningsvägar eller i 
trånga dalgångar med klippor som används av rovfåglar, eller bredvid viktiga 
fågelvåtmarker. 
 

                                                           
27 Arcadis 2011: Hydropower generation in the context of the EU WFD. Europeiska kommissionen, GD Miljö, 
168 s. 
28 Referenser: Ferguson, Absolon, Carlson and Sandford 2006. Transaction of the American Fisheries Society 
135:139–150). Calles and Greenberg 2009. River Research and Applications 25:1268–1286. Gustafsson 
2010  
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2.4 Kumulativa effekter 
Precis som framgår av Europeiska miljöbyråns miljötillståndsrapport har i nuläget de flesta 
europeiska floder ett försämrat tillstånd. Majoriteten har nått en överbelastningsgräns där 
de inte längre kan användas för ny utveckling eller några nya verksamheter utan att detta 
skulle orsaka ytterligare betydande försämring av flodens status. Särskild 
uppmärksamhet måste därför ägnas åt att bedöma de potentiella kumulativa 
effekterna av alla nya verksamheter, inklusive sådana som rör vattenkraftverk, på 
vattendrag i allmänhet och på Natura 2000-områden i synnerhet. 
 
Bedömningen av kumulativa effekter är särskilt viktig för nära naturliga vattendrag, särskilt 
små vattendrag, som är sårbara för alla ändringar i deras hydromorfologi. Även en eller 
två små anläggningar kan orsaka oacceptabelt höga effekter som strider mot de rättsliga 
kraven i vattendirektivet och de två naturvårdsdirektiven. 
 
Bedömningen av kumulativa effekter bör ta hänsyn till alla vattenkraftverk och annan 
utveckling i tillrinningsområdet, oavsett om de ligger i eller utanför Natura 2000-områdena. 
Det kan vara så att ett vattenkraftprojekt i sig självt inte har någon betydande effekt, men 
om projektets effekt läggs till den effekt som andra redan befintliga verksamheter eller 
godkända projekt har kan de sammanlagda effekterna bli betydande. 
 
Kumulativa effekter uppstår ofta endast med tiden. Det är därför viktigt att noga se över 
alla planer eller projekt under bedömningen. Detta omfattar planer och projekt som är 
godkända sedan tidigare men som ännu inte har genomförts eller färdigställts, samt 
befintliga påverkningar och hot. Den information som finns tillgänglig i vattendirektivets 
förvaltningsplan för avrinningsdistrikt och förvaltningsplanerna för Natura 2000 kan vara 
användbar i detta avseende. 
 
Det är också viktigt att poängtera att redan godkända planer eller projekt inte skapar en 
presumtion till förmån för andra planer eller projekt som kan komma att föreslås i 
framtiden. Om utvecklingen av vattenkraft till exempel inte leder till någon betydande 
effekt och därför godkänns skapar detta godkännande inte en presumtion till förmån för 
mer vattenkraftexploatering i framtiden. Tvärtom kan godkännandet av detta projekt 
innebära att floden kommer att nå sin gränsen för vad den kan hantera och inte kommer 
att klara av någon ytterligare utveckling, oavsett hur lite det rör sig om. 
 
Dessutom är bedömningen av kumulativa och kombinerade effekter inte begränsad till 
bedömningen av liknande typer av planer eller projekt i samma sektor. Alla andra typer av 
planer eller projekt som i kombination med den plan eller det projekt som utreds skulle 
kunna ha en betydande effekt bör beaktas under bedömningen. Potentiella kumulativa 
effekter bör bedömas med tillförlitliga grundläggande data och inte enbart bygga på 
kvalitativa kriterier. Effekterna bör bedömas som en integrerad del av den övergripande 
bedömningen och inte bara som en ”efterklokhet” i slutet av bedömningsprocessen. 
 
Slutligen ska en kumulativ bedömning även ta hänsyn till redan befintliga anläggningar i 
och kring floden (”förbelastning”)29. Om till exempel ett nytt projekt planeras med en ny 
turbin ska effekterna bedömas mot bakgrund av det befintliga vattenkraftverket, även om 
det byggdes för flera årtionden sedan. Om de kumulativa effekterna är betydande kommer 
det nya projektet att avslås. 

                                                           
29 EU-domstolens dom C-142/16.  
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Rekommendationer om små vattenkraftverk, den federala miljömyndigheten, 
Tyskland 
 
I Tyskland har cirka 80 % av den användbara vattenkraftpotentialen redan utnyttjats. Även 
den tekniska potentialen var i stort uttömd. Detta återspeglades i de relativt låga 
stödnivåer som fanns tillgängliga för vattenkraftanvändningen i landets stödprogram. Den 
potential som finns kvar att utnyttja utgörs därför främst av små, tidigare outvecklade och i 
stort ostörda vatten. Det kommer dock sannolikt att få betydande skadliga ekologiska 
effekter på dessa få kvarstående orörda vattendrag i Tyskland. 
 
Makroekonomiska lönsamhetsanalyser har även visat att de ekonomiska kostnaderna kan 
bli betydande, jämfört med fördelarna. Ju mindre anläggningens kapacitet är och ju 
naturligare vattendraget är, desto mindre gynnsam är lönsamhetsanalysen. Ekonomiska 
utvärderingar visar att kostnaden för att producera energi överstiger utbetalningarna enligt 
lagen om förnybar energi för nya konstruktioner, modernisering och reaktivering, särskilt 
för små vattenkraftverk med en kapacitet på upp till 100 kW. I många fall kan 
elektricitet därför knappast produceras lönsamt, även under gynnsamma 
förhållanden. 
 
Ekonomiska överväganden visar att en subvention som täcker driftkostnaderna för små 
vattenkraftverk, i synnerhet verk med en kapacitet på under 100 kW, leder till höga 
makroekonomiska kostnader för att undvika koldioxidutsläpp. Mot bakgrund av de 
negativa ekologiska effekterna är det med tanke på klimatförändringen inte en 
prioriterad fråga att utnyttja potentialen hos små vattenkraftverk ytterligare. 
 
Med hänsyn till gällande rättsliga bestämmelser och kraven i EG:s vattendirektiv har 
följande rekommendationer lagts fram: 

 På grund av deras högre effektivitet ska stora vattenkraftverk i allmänhet ges 
företräde framför små anläggningar och mikroanläggningar när det gäller 
sekundär användning på vatten som redan har utvecklats och uppdämts. När 
vattenkraftkapaciteten utvecklas bör man satsa på att optimera kapaciteten. 

 Vattendrag som är i stort ostörda eller vattendrag som ska återställas bör inte 
användas för vattenkraft. 

 Uppförande och reaktivering av små vattenkraftverk är oproblematiskt vid 
befintliga dammar som inte kan rivas, i synnerhet om ekologiska förbättringar 
samtidigt kan uppnås, till exempel återställande av fria passager. 

 När det gäller reaktivering av anläggningar som för närvarande inte är i drift och 
förnyelse av vattenrätter bör frågor som rör vattenskydd beaktas i större utsträckning 
och villkor bör fastställas (till exempel för fungerande fisktrappor, strukturellt garanterat 
dynamiskt minimivattenflöde, undanröjande av störtfloder nedströms från 
fördämningar). 

 Uppdämning av en vattenförekomst för avledning ska undvikas för nya 
anläggningar. Man bör välja anläggningsmetoder som avleder vattnet på ett sätt som 
upprätthåller vattendragets fria passage och egenskaper (t.ex. horisontellt vattenintag 
med en avledningsstruktur i vattenförekomsten). Krav ska utfärdas om minimiflöde 
och åtgärder för att undvika att fiskar skadas av turbiner. Störttappning av vatten 
nedströms fördämningar ska förbjudas. 
 

Sammandrag från Hydroelectric Power Plants as a Source of Renewable Energy – legal 
and ecological aspects – Umweltbundesamt, november 2003 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf  

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf
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2.5 Att skilja mellan betydande och icke betydande effekter 
 
Att identifiera omfattningen av effekter på de arter och livsmiljöer som kan antas påverkas 
av en plan eller ett projekt för vattenkraftexploatering är det första steget i en 
konsekvensbedömning. Efter det måste man fastställa om effekten är betydande eller inte 
med hänsyn till bevarandemålen för Natura 2000-området. Bedömningen av betydelse 
måste givetvis göras från fall till fall, beroende på de arter och livsmiljöer som är relevanta 
för området, på projektets exakta egenskaper och på grundval av god vetenskaplig 
sakkunskap (se kapitel 5). 
 
Förlust av ett fåtal individer kan vara obetydligt för vissa arter men få allvarliga 
konsekvenser för andra. Populationens storlek, spridning, utbredningsområde, 
reproduktionsstrategi och livstid påverkar effekternas betydelse, och detta skiljer sig 
mellan olika Natura 2000-områden även om de har utsetts för samma arter. Samspelet 
mellan olika effekter bör också beaktas. Det är till exempel möjligt att markexploatering 
inte är betydande för en viss art, men att inverkan kan bli betydande i kombination med 
stora störningar av flodernas naturliga flöden. 
 
Betydelsebedömningen bör beaktas utifrån en lämplig geografisk skala. För vandrande 
arter som rör sig över mycket långa avstånd, som lax (Salmo salar), kan effekten på en 
särskild plats ha konsekvenser för arten över ett större geografiskt område 
(avrinningsområde). På samma sätt kan det för stationära arter med stora revir eller 
växlande livsmiljöanvändning vara nödvändigt att beakta möjliga effekter på regional 
snarare än lokal nivå. 
 
Bevarandemålen för Natura 2000-områdena är också väsentliga för att hjälpa till att 
fastställa om det finns en trolig betydande effekt. Detta bekräftas genom EU-domstolens 
Waddenzee-dom30. Enligt punkt 49 i denna dom ”skall en plan eller ett projekt, som inte 
direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett 
område, som riskerar att skada direktivets målsättning att bevara anses kunna ha en 
betydande påverkan på området. Vid bedömningen av huruvida påverkan är betydande 
skall i synnerhet det berörda områdets särart och miljömässiga förhållanden beaktas.” 
 
Den lämpliga bedömningen ska grundas på bästa tillgängliga data. Detta kan kräva 
särskilda fältundersökningar eller kontrollprogram en tid före projektet. Investerarna måste 
kunna förutse detta under sin planering och se till att relevanta data från biologisk och 
hydrologisk övervakning innehåller information om alla viktiga aspekter (livscykel och 
säsongsvariationer). Sådana undersökningar kan ibland ta flera år innan de kan redogöra 
för livscykeln för de berörda arterna och livsmiljötyperna på ett tillräckligt sätt (se kapitel 5 
för närmare uppgifter). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 EU-domstolens dom C-127/02.  
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Vägledning om fastställande av gränsvärden för betydelse i Tyskland 
 
I Tyskland, liksom i andra länder, var det rent subjektivt svårt att bedöma effekternas 
betydelse på Natura 2000-målförhållanden, som utgör kärnan i den lämpliga 
bedömningen. Av denna anledning saknade de behöriga myndigheterna ofta den rimliga 
vetenskapliga säkerhet som krävdes för att underbygga deras beslut om huruvida en plan 
eller ett projekt skulle godkännas eller inte. Det lämnade också dörren öppen för juridiska 
tvister. För att ta itu med detta problem och se till att betydelsen av påverkan bedömdes 
på ett mer enhetligt och konsekvent sätt i praktiken beställde den tyska federala 
naturskyddsmyndigheten (Bundesamt für Naturschutz) ett forskningsprojekt för att 
tillhandahålla vetenskapligt prövade regler och konventioner för alla de livsmiljötyper och 
arter i fågeldirektivet och habitatdirektivet som förekommer i Tyskland31. Den vägledning 

som följde offentliggjordes 2007. 
 
Vägledningens utgångspunkt är att all permanent förlust av livsmiljötyper och habitat i ett 
Natura 2000-område bör betraktas som betydande inverkan. En viss nivå av förlust skulle 
dock kunna ses som icke betydande för vissa livsmiljötyper och arter under vissa 
omständigheter. Vägledningen innehåller vetenskapligt överenskomna gränsvärden och 
kriterier för att fastställa betydelse. Dessa är baserade på kvalitativa och funktionella 
aspekter – inte enbart kvantitativa kriterier. 
 
För att inverkan ska betraktas som icke betydande ska därför samtliga villkor nedan 
uppfyllas: 

- De särskilda egenskaperna hos berörda livsmiljöer/habitat eller viktiga habitat för 
de typiska arterna ska förbli oförändrade. 

- Orienteringsvärdena för ”kvantitativ/total områdesförlust” ska inte överstigas. 
- Kompletteringsvärdena för ”kvantitativ/relativ områdesförlust” på 1 % ska inte 

överstigas. 
- De kumulativa effekterna med andra projekt ska inte överstiga ovanstående 

gränsvärden. 
- Kumulativa effekter med andra faktorer ska inte uppstå. 

 
För den andra strecksatsen utvecklades sju storleksklasser för livsmiljöer och åtta för 
arter. Storleksklasserna tillhandahåller omfång inom vilka gränsvärdena för varje 
livsmiljötyp/art ligger. Tre grader av gränsvärden fastställdes för varje klass. I praktiken 
innebär detta att för 21 av Tysklands 91 livsmiljötyper är ingen förlust godtagbar, medan 
en viss förlust kan betraktas som icke betydande för de kvarstående livsmiljöerna om 
omfattningen är anpassad till storleksklasserna och graderna. Det finns inga preliminära 
gränsvärden 16 av de 53 arterna i bilaga II eller för 20 av fågeldirektivets 98 arter. Med 
andra ord betraktas sannolikt ingen inverkan som godtagbar. Alla dessa 
slutsatser/figurer/gränsvärden är endast avsedda som vägledning. Det innebär att en fall-
till-fall-metod fortfarande krävs för varje lämplig bedömning. 
 
Vägledningen har sedan den offentliggjordes med framgång prövats i de tyska 
domstolarna och är nu tillämplig i hela landet. 
 
http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html 
 

                                                           
31 Lambrecht H., Trautner J. (2007) Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der 

Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. 

(Expertinformationssystem och expertregler för betydelsebedömning inom ramen för lämpliga bedömningar 

– slutrapportdel Expertregler, slutgiltig status juni 2007 – på tyska). 

http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html
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Skalor som används av experter med licens att utföra lämpliga bedömningar i 
Tjeckien 
 
En praktisk fråga rör den skala som används för att utvärdera effekternas betydelse under 
den lämpliga bedömningen. Det finns inga föreskrifter, men baserat på lång praktisk 
erfarenhet har följande skala rekommenderats för experter på lämpliga bedömningar som 
är licensierade enligt tjeckisk lag32. Betydelsen av påverkan ska bedömas mot varje 

målegenskap för det berörda området. Om påverkan på så lite som en enda målegenskap 
är utmärkt med -2 innebär detta automatiskt att området skulle ta skada och att projektet i 
fråga inte får beviljas tillstånd, i enlighet med artikel 6.3-förfarandet. 

 

Värde Benämning Beskrivning Exempel 

-2 Betydande 
skadlig 
påverkan 

Betydande skadlig påverkan. 
Utesluter genomförande av plan/projekt 
Betydande störning eller destruktiv 
påverkan på livsmiljö eller artpopulation 
eller dess väsentliga del. Betydande 
störning på livsmiljöns eller artens 
ekologiska behov. Betydande påverkan på 
en arts livsmiljö eller naturliga utveckling. 
Under vissa förhållanden kan påverkan 
minskas genom begränsande åtgärder. 

Störning av 
vandringsvägar till 
lekområden för 
anadroma arter. 
Förstörelse av 
livsmiljö genom 
översvämning på 
grund av ny 
fördämning. 
Hydrologiska 
förändringar på 
grund av avledning 
som betydligt 
påverkar 
populationen. 

-1 Måttlig 
skadlig 
påverkan 

Begränsad/måttlig/icke betydande skadlig 
påverkan. Utesluter inte genomförande 
av plan/projekt. 
Måttlig problematisk påverkan på livsmiljön 
eller artpopulationen. Måttlig störning på 
livsmiljöns eller artens ekologiska behov. 
Marginell påverkan på en arts livsmiljö eller 
naturliga utveckling. 
Det är möjligt att undanröja påverkan med 
hjälp av begränsande åtgärder, men 
genomförande av begränsande åtgärder 
kan endast krävas om det föreskrivs i 
nationell lagstiftning. 

Modernisering – 
användning av teknik 
som i lägre grad 
skadar fiskar, 
uppförande av 
vandringspassager 
för fiskar vid 
befintliga hinder. 
Påverkan på 
utkantspopulationer. 
Inverkan på vanliga 
livsmiljöer i 
omgivande områden. 

0 Ingen 
påverkan. 

Planen/projektet har ingen påvisbar 
påverkan. 

Utanför 
förekomstområdet. 

+1 Måttlig 
positiv 
påverkan 

Måttlig gynnsam påverkan på livsmiljön 
eller artpopulationen. Måttlig förbättring av 
livsmiljöns eller artens ekologiska behov. 
Måttlig gynnsam påverkan på livsmiljön 
eller den naturliga utvecklingen för en art. 

Upprustning av 
topplastvattenkraft 
för vattenkraft med 
rinnande vatten utan 
damm eller 
fördämning. 

                                                           
32 Denna skala har rekommenderats för och används av experter med licens att utföra lämpliga bedömningar 

enligt tjeckisk lag sedan 2007: http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci 

http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci
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+2 Betydande 
positiv 
påverkan 

Betydande gynnsam påverkan på livsmiljön 
eller artpopulationen. Betydande förbättring 
av ekologiska behov för en livsmiljö eller 
art, betydande gynnsam påverkan på en 
arts livsmiljö eller naturliga utveckling. 

Rivning av 
vattenkraftverk. 
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3. Exempel på god praxis för att begränsa effekter och 

tillämpa ekologiska återställningsåtgärder för vattenkraft 
 

3.1 Sträva efter bästa möjliga ekologiska tillstånd för floder i samband 

med vattenkraft   
 
Som påpekas i föregående kapitel är det få av Europas stora floder som fortfarande är i 
ett relativt naturligt tillstånd eftersom de fysiskt sett har ändrats genom åren av en rad 
olika skäl, bland annat för vattenkraftproduktion. Modernisering av befintliga 
vattenkraftverk för att förbättra deras ekologiska fotavtryck bör därför prioriteras 
framför nyanläggning.   
 
En rad olika åtgärder kan vidtas för att begränsa vattenkraftverkens negativa effekter på 
flodernas ekosystem och omgivande livsmiljöer och arter, samt för att förbättra deras 
bevarandestatus. Det här är en mycket viktig del i arbetet med att uppnå målen i 
vattendirektivet och de två naturvårdsdirektiven. 
 
Man bör även undersöka möjligheterna att avveckla ineffektiva eller föråldrade 
anläggningar och helt avlägsna dem från flodsystemet. Om en vattenförekomst har 
skadats av en befintlig anläggning bör det noteras att den standardåtgärd som ska vidtas 
enligt vattendirektivet är ett återställande av floden till god ekologisk status. Större fysiska 
förändringar får endast göras om de också har ett legitimt syfte som inte kan uppnås 
genom andra alternativ som är bättre för miljön (se artikel 4.3 i vattendirektivet för 
ytterligare information om kraven för att definiera en vattenförekomst som kraftigt 
modifierad eller konstgjord liksom respektive vägledning). 
 
Möjligheterna till teknisk uppgradering av vattenkraftanläggningar och införande av 
ekologiska återställande åtgärder måste utvärderas från fall till fall med beaktande av 
deras kumulativa effekter. Vilken typ av ekologiska åtgärder som kan genomföras beror i 
stor utsträckning på de lokala omständigheterna, till exempel flodens tillstånd, annan 
pågående påverkan längs floden och de anläggningar som redan finns på plats, samt på 
vilka typer av arter och livsmiljöer som finns i området. 
 

3.2 Hantering av befintliga vattenkraftverk som har en negativ effekt på 

ett Natura 2000-område 
 
Befintliga vattenkraftanläggningar som ligger i eller i närheten av, eller som har en negativ 
effekt på, Natura 2000-områden ska alltid uppfylla bestämmelserna i artikel 6.2 i 
habitatdirektivet. Mer specifikt innebär artikel 6.2 en skyldighet att säkerställa att 
området inte försämras jämfört med situationen när det först utsågs inom ramen för 
Natura 2000. Detta innebär att medlemsstaterna bör vidta alla lämpliga åtgärder som de 
rimligen kan förväntas vidta för att säkerställa att det inte förekommer någon försämring 
av livsmiljöer och/eller betydande störning av arter. 
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Medlemsstaterna är därför rättsligt skyldiga att  
 

 undersöka hot mot och påverkan till följd av vattenkraftanläggningar som berör de 
arter och livsmiljötyper för vilka området utsågs, och  

 vidta nödvändiga avhjälpande åtgärder om den påverkan som finns orsakar en 
minskning av eller en försämring för de berörda arterna eller livsmiljöerna i 
området.    

 
EU-domstolen bekräftade detta krav i Owenduff-målet (C-117/00)33, där domstolen 

fastställde att artikel 6.2 hade åsidosatts eftersom Irland inte hade vidtagit några åtgärder 
för att förhindra att habitaten för de arter för vilka detta särskilda skyddsområde hade 
utsetts försämrades. I flera domstolsmål34 har man ytterligare klargjort vilken typ av rättslig 

skyddsordning som ska inrättas för tillämpningen av artikel 4.1 och 4.2 i fågeldirektivet 
och artikel 6.2 i habitatdirektivet. I dessa betonas framför allt behovet av en särskild, 
sammanhängande och fullständig rättslig ordning som kan säkerställa varaktig 
skötsel och effektivt skydd av de berörda områdena (C-293/07). 
 
Domstolen konstaterade även överträdelser i fall där den ordning som inrättats var för 
generell och inte specifikt gällde det särskilda skyddsområdet eller arterna som bor där 
(C-166/04), de åtgärder som vidtagits var för partiella och spridda varav endast vissa 
främjar bevarandet av de berörda fågelarterna, men utan att utgöra en sammanhängande 
helhet (C-418/04), eller de särskilda skyddsområdena var föremål för olikartade rättsliga 
ordningar som inte gav områdena tillräckligt med skydd (C-293/07). Domstolen ansåg 
också att rent administrativa eller frivilliga åtgärder inte var tillräckliga för tillämpningen av 
artikel 6.2 (C-96/98). 
 
Det bör påpekas att medlemsstaterna också, i enlighet med artikel 6.1 i habitatdirektivet, 
ska vidta bevarandeåtgärder för Natura 2000-områden och att dessa åtgärder ska 
motsvara de ekologiska behoven hos de livsmiljötyper i bilaga I och de arter i bilaga II 
som finns i områdena. Detta innebär att vattenkraftanläggningar, i enlighet med artikel 6.2, 
även ska uppfylla mer långtgående målsättningar vad gäller bevarande, som går längre 
än att förebygga försämring. De ska också integreras i åtgärdsprogrammet inom ramen 
för förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt. 
 
Även om det inte är obligatoriskt så uppmuntras naturvårdsmyndigheterna i 
habitatdirektivet att ta fram planer för skötsel och förvaltning av Natura 2000-områden i 
nära samarbete med berörda lokala intressenter och markägare, för att fastställa hoten 
mot och påverkan på varje Natura 2000-område samt för att gemensamt enas om de 
nödvändiga bevarandeåtgärder som behöver genomföras. 
 
Det är viktigt med en fungerande kommunikation mellan vattenkraftsoperatörer och 
myndigheter och/eller organ som ansvarar för förvaltningsplaneringen. En god 
kommunikation mellan aktörerna kan i sin tur leda till att man inför åtgärder som kan 
gynna både bevarandemålen och driften av vattenkraftverket.  
 
 
 
 
 

                                                           
33 Se även C-75/01, C-418/04 och C-508/04. 
34 Se även målen C-166/97, C-96/98, C-57/89, C-44/95, C-75/01, C-415/01, C-6/04, C-508/04, C-
241/08, C-491/08 och C-90/10. 
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3.3 Införa ekologiska begränsande och återställande åtgärder 
 
En mängd olika åtgärder kan införas för både befintliga och nya vattenkraftverk för att 
minska deras ekologiska effekter35.  Dessa kan antingen begränsa de potentiella 

effekterna innan de inträffar eller reparera skador som redan har uppstått. Åtgärderna kan 
till exempel inbegripa följande: 
 
- Återställande av floders kontinuitet och fria vandringsvägar för fiskar genom att t.ex. 

avlägsna gamla eller uttjänta konstruktioner eller genom att bygga fisktrappor. 

- Minska fiskdödligheten genom att t.ex. installera galler vid inlopp och särskilt 
anpassade turbiner. 

- Återställande av ett tillräckligt varierat ekologiskt flöde (inbegripet åtgärder för att 
hantera lågflöden, dynamiska flöden, fiskflöden och snabbt föränderliga flöden) och 
sedimentdynamik som förbättrar sötvattenshabitatens struktur och funktion. 

En mängd olika åtgärder kan även vidtas för att aktivt återställa, återupprätta eller 
återskapa värdefulla naturliga flodmiljöer och livsmiljöer för sällsynta och utrotningshotade 
arter för att på ett positivt sätt bidra till att förbättra ett vattendrags ekologiska tillstånd, i 
enlighet med målen i vattendirektivet och naturvårdsdirektiven. Den typ av åtgärd som 
väljs kommer i stor utsträckning att bero på de ekologiska villkoren i vattendraget i fråga, 
typen av vattenkraftanläggning i området, annan påverkan och andra hot samt den 
övergripande kostnaden och potentialen i fråga om att förbättra vattenkraftanläggningens 
effektivitet och produktionskapacitet.   
 
När åtgärderna har införts bör man inrätta övervakningssystem för att säkerställa att de 
har önskad effekt och, om så inte är fallet, vidta nödvändiga åtgärder för att rätta till 
eventuella brister.  

                                                           
35 Det är viktigt att notera att det finns en betydande skillnad mellan begränsande åtgärder och 

kompensationsåtgärder eller ekologiska återställande åtgärder (se avsnitt 5.3, s. 80). 
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Skilja mellan begränsning, kompensation och ekologisk återställning 
 
Begränsande åtgärder är direkt kopplade till de sannolika konsekvenserna och utgör en 
del av projektet, eller införs av myndigheten som ett villkor för att godkänna planen eller 
projektet. De är utformade utifrån försiktighetsprincipen för att eliminera, förebygga eller 
minska de sannolika negativa effekterna till en nivå där de inte längre kan skada området 
som helhet. Vid tidpunkten för beslutet att tillåta projektet ska de begränsade åtgärderna 
inom ramen för projektet garantera att det ur ett vetenskapligt perspektiv inte föreligger 
några rimliga tvivel om att verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan på det berörda 
området36. 
 
Kompensationsåtgärder är avsedda att kompensera för eventuella skador som kan 
uppstå genom projektet. De kan endast övervägas inom ramen för artikel 6.4 om planen 
eller projektet har godkänts som en nödvändighet av tvingande orsaker som har ett 
väsentligt allmänintresse och där det inte finns några alternativ (se avsnitt 5). 
 
Ekologiska återställande åtgärder är inte nödvändigtvis kopplade till en 
miljökonsekvensbedömning och är utformade för att på ett positivt sätt bidra till att 
förbättra de ekologiska villkoren i en redan skadad flod, i enlighet med målen i 
vattendirektivet och naturvårdsdirektiven. 
  

                                                           
36 Se domstolens beslut 142/16 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16 som diskuteras på s. 45. 

Se även s. 47 för exempel på möjliga begränsande åtgärder för vattenkraft. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
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Tabell: Översikt av de vanligaste åtgärderna för att begränsa negativa effekter av 
vattenlagring 

Hydromorfologiska 
förändringar 

Huvudsaklig 
ekologisk inverkan 

Hantering av … Alternativ för 
begränsande 
åtgärder 

Flodens kontinuitet 
minskas eller avbryts 
för uppvandrande fisk 

Fisk: det saknas 
vandrande fiskbestånd 
och annan flodfisk eller 
mängden har minskat 

Uppströmskontin
uitet för fiskar 

– Ramp 
– Fisktrappa 
– Omlöp 
 

Flodens kontinuitet 
minskas eller avbryts 
för nedvandrande fisk 

Fisk: det saknas 
vandrande fiskbestånd 
och annan flodfisk eller 
mängden har minskat 

Nedströmskontin
uitet för fiskar 

– Mindre skadliga 
turbiner för fiskar 
– Fiskgaller 
– Omlöp 
– Fisktrappa 

Konstgjorda extrema 
lågflöden eller 
långvariga lågflöden 

Minskad förekomst av 
växt- och djurarter. 
Ändringar i fråga om 
växt- och 
djurartsammansättning 

Lågflöde – Ombesörja 
ytterligare flöde 
– Morfologiska 
förändringar i floder 

Förlust eller 
minskning av flöden 
så att de inte är 
tillräckliga för att 
utlösa och 
upprätthålla 
fiskvandring 

Det saknas vandrande 
fisk eller mängden har 
minskat 

Fiskflöde Tillgodose fiskflöde 

Förlust, minskning 
eller avsaknad av 
tillräckligt varierande 
flöden för spolning 

Ändring/minskad 
mängd fisk och 
ryggradslösa arter 

Varierat flöde – Passiv 
flödesvariation 
– Aktiv 
flödesvariation 

Flöden som förändras 
snabbt (inbegripet 
korttidsreglering) 

Minskning av mängden 
djur- och växtarter på 
grund av strandning 
och utspolning 

Flöden som 
förändras snabbt 

– 
Utjämningsmagasin 
(interna) 
– Flytta 
utflödeskanalen 
– Minska 
hastigheten 
– Ändra 
flodmorfologin 
– 
Utjämningsmagasin 
(externa) 
 

Förändring av 
fysikalisk-kemiska 
förhållanden både 
upp- och nedströms 
(t.ex. temperatur, 
övermättnad) 
 

Ändrad 
sammansättning hos 
eller tillväxt för 
samhällen av 
makroevertebrater och 
fisk eller fiskdödlighet 

Fysikalisk-
kemiska 
förändringar 

– Flexibelt intag 
– Flera intag 
– Hantering av 
reservoarnivå 

Flodens kontinuitet 
för sediment avbryts 
eller begränsas vilket 

Minskat individantal av 
fiskar och ryggradslösa 
djur och förändrad 

Sedimentförändri
ngar 

– Mekanisk 
uppbrytning av 
bottenarmering 
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Hydromorfologiska 
förändringar 

Huvudsaklig 
ekologisk inverkan 

Hantering av … Alternativ för 
begränsande 
åtgärder 

leder till att 
substratsammansättni
ngen ändras 

artsammansättning – Avlägsnade av 
sediment 
– Återinförande av 
sediment 
(intagsstrukturer) 
– Återinförande av 
sediment 
(reservoarer) 
– Återställande av 
laterala 
erosionsprocesser 
– Introducering av 
flöden som 
mobiliserar 
sediment 
 

Konstgjorda extrema 
vattenståndsvariation
er i sjöar, 
kvalitetsförsämring 
och minskad 
omfattning av 
livsmiljöer i grunda 
vattenzoner och 
strandzoner 

Minskat individantal av 
växt- och djurarter. 
Förändrad 
artsammansättning. 

Vattenståndsvari
ation i sjöar 

– Minska 
vattenuttaget 
– Öka tillrinningen 
– Skapa en 
bukt/flera bukter 
– Hantera livsmiljöer 
vid stränder/i grunda 
områden 
– Konnektivitet till 
biflöden 
– Konstgjorda 
flytande öar 
 

Avvattnad strandlinje 
och minskat 
vattenflöde – 
uppdämt vattendrag 

Ändringar i fråga om 
växt- och 
djurartsammansättning 
(t.ex. gynna arter som 
inte tål störningar/arter 
som trivs i stillastående 
vatten) 

Uppdämda 
vattendrag 
(fördämningar) 

– Omlöp 
– Sänka 
dämningsgränsen 
– Förbättring av 
livsmiljöerna i 
flodrännan 
– Lateral 
sammankoppling 

 
Källa: Anpassad utifrån tabell 3 i Ecostat-arbetsgruppens rapport om en samsyn när det 
gäller användningen av begränsande åtgärder för att uppnå en god ekologisk potential för 
kraftigt modifierade vattenförekomster, del 2: Påverkade av vattenlagring37 

 
Vid vattenkraftanläggningar ägnar man ofta särskild uppmärksamhet åt det möjliga antal 
tekniker som kan användas för att återställa eller underlätta fiskars vandring och annan 
akvatisk faunas förflyttning upp- och nedströms i flodsystemen. Vetenskapen utvecklas 
och en rad olika verktyg och innovativa lösningar testas och omvärderas regelbundet. Det 

                                                           
37 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-

mitigation-measures-reaching-good-ecological 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
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är emellertid inte fråga om någon universallösning.  
 
Det finns alltför många exempel på fiskvandringshjälpmedel som inrättats som tilltänkta 
begränsande åtgärder men som har visat sig vara antingen verkningslösa eller t.o.m. 
skadliga för de fiskbestånd de skulle vara till nytta för. Detta kan bero på att 
anordningarna var illa genomtänkta och inte lämpade sig för ändamålet, eller att de inte 
beaktade de kumulativa effekterna av andra redan befintliga hinder längs flodsträckan. 
Det kan även bero på att underhålls- eller förvaltningsvillkoren för anordningarna inte 
respekterades eller att det inte fanns något övervakningssystem för att kontrollera 
huruvida anordningen faktiskt fungerade som planerat.   
 
Det är därför viktigt att se till att fisktrappan eller den anpassade turbinen inte bara 
konstrueras enligt den senaste utvecklingen inom sektorn och nuvarande bästa 
praxis, utan även att ett pålitligt övervakningssystem inrättas för att tillhandahålla 
feedback om anordningens effektivitet. Generellt sett bör det framgå av 
övervakningen att anordningen gör det möjligt för alla flodarter att simma in i 
trappan, och att de allra flesta (t.ex. 85 %) också kan simma ut igen vid liv. 
 
När det gäller fisktrappor är naturliknande trappor att föredra när det är möjligt, eftersom 
den allmänna regeln är att ju mer naturlik en trappa är desto bättre fungerar den. Valet av 
den bäst lämpade typen av fisktrappa (t.ex. vertikala slitsrännor, omlöp, stenramp, 
fiskhiss) är starkt beroende av de lokala förhållandena (hindrets höjd, strömmens 
karaktär, närliggande platsers användbarhet osv.) och kräver noggranna 
undersökningar från fall till fall. 
 
På samma sätt är turbiners påverkan på fisk ofta betydande men kan ibland begränsas 
genom att göra vissa anpassningar av turbingeometrin och turbinernas funktion. Sådana 
anpassade turbiner har dock inte hittills visat sig vara någon garanti för att inga fiskar 
dödas eller för att turbinen inte fortsättningsvis utgör ett vandringshinder. Effektiviteten 
måste återigen bedömas och övervakas från fall till fall. 
 
Planeringen av fisktrappor eller anpassade turbiner bör även vara avhängig utvärderingen 
av de kumulativa effekterna av hindren i flodsystemet som helhet. Att bygga en fisktrappa 
längs en flod som är full av hinder kan bli både dyrt och ineffektivt. Det är därför viktigt att 
se mer strategiskt på alla hinder på flodsträckan i fråga för att besluta om vilka 
avhjälpande åtgärder som är lämpligast.    
 
Slutligen är det för alla nybyggnationer viktigt att inrätta en plan för regelbundet 
underhåll. Många fisktrappor eller fiskturbiner kommer att sluta att vara effektiva på 
medellång till lång sikt om de inte underhålls tillräckligt regelbundet. 
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När anses en vandringspassage för fiskar vara en lämplig begränsade åtgärd?   

Domstolens slutsatser i mål 142/16 om kolkraftverket i Moorburg 
 
Kolkraftverket i Moorburg ligger i Hamburgs hamn på den södra stranden av Elbes södra 
sida. Elbe, som är en vandringsled för vissa fiskar vilka återfinns i bilaga II till 
habitatdirektivet (i domen benämnt livsmiljödirektivet), är av väsentlig betydelse för 
Natura 2000-områden belägna efter varandra, uppströms från dammen i Geesthacht 
(Tyskland), vars målsättning vad gäller bevarandet av områdena omfattar dessa arter. 
Dessa områden finns på ett avstånd upp till cirka 600 km från kraftverket. I Elbes 
lopp, mellan kraftverket i Moorburg och Natura 2000-områdena, ligger dammen i 
Geesthacht. 
 
Innan tillstånd att uppföra kraftverket i Moorburg beviljades den 30 september 2008 
genomfördes en miljökonsekvensbedömning (nedan kallad konsekvensbedömningen) i 
enlighet med tysk vattenlagstiftning. Vid denna bedömning drogs slutsatsen att tillståndet 
var förenligt med målsättningen vad gäller bevarandet av Natura 2000-områdena, då 
verksamhetsutövaren åtagit sig att installera en andra vandringspassage (nedan kallat 
vandringspassagen) för fiskarna ungefär 30 km från kraftverket, vid dammen i 
Geesthacht. Verksamhetsutövaren hade således för avsikt att uppväga den förlust av 
artexemplar som skulle orsakas av kraftverkets avkylningssystem, vilket kräver uttag av 
stora vattenmängder för att kyla kraftverket i Moorburg. I konsekvensbedömningens 
slutsats angavs dessutom att övervakning i flera faser skulle ske, i syfte att kontrollera 
effektiviteten hos vandringspassagen. Kommissionen ansåg att den berörda myndigheten 
felaktigt ansett att vandringspassagen var en begränsningsåtgärd. 
 
 
Domstolens bedömning: 
 
För att garantera att projektet att uppföra kraftverket i Moorburg ”inte skulle skada de 
aktuella Natura 2000-områdena var de tyska myndigheterna skyldiga att beakta de 
skyddsåtgärder som integrerats i projektet. I detta hänseende framgår det av domstolens 
fasta rättspraxis att för att försiktighetsprincipen ska kunna tillämpas vid genomförandet av 
artikel 6.3 i livsmiljödirektivet krävs det att den behöriga nationella myndigheten beaktar 
bland annat de skyddsåtgärder som integrerats i projektet i syfte att undvika eller 
minska eventuella negativa konsekvenser för området som projektet direkt orsakar, 
för att säkerställa att det skyddade området inte tar skada ([...] C-521/12,[...] C-387/15 
och C-388/15 [...]). 
 
Domstolen påpekar i förevarande fall att det framgår av handlingarna i målet att [...] 
vandringspassage[n] ska öka bestånden av vandrande fiskar genom att ge dessa arter en 
möjlighet att snabbare nå sina områden i floden Elbes mellersta och övre lopp. De ökade 
bestånden ska kompensera för förlusten av fisk nära kraftverket i Moorburg, och syftena 
med att bevara de Natura 2000-områden som är belägna uppströms från kraftverket 
skulle därmed inte påverkas på ett betydande sätt. 
 
Det framgår emellertid av konsekvensbedömningen att den inte innehåller några definitiva 
slutsatser beträffande vandringspassagens effektivitet, utan endast att denna 
effektivitet inte kan fastställas förrän efter flera års övervakning. 
 
Det kan således konstateras att vid tidpunkten då tillståndet beviljades kunde 
vandringspassagen, jämte de andra åtgärder som angetts i punkt 35 ovan, inte skingra 
alla rimliga tvivel för att kraftverket inte skulle medföra att området tog skada i den 
mening som avses i artikel 6.3 i livsmiljödirektivet, trots att den syftade till att minska de 
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väsentliga konsekvenser som kraftverket direkt orsakat Natura 2000-områdena uppströms 
från kraftverket i Moorburg. 
 
Angående de prognoser som låg till grund för konsekvensbedömningen påpekar 
domstolen att Förbundsrepubliken Tyskland inkom med de slutsatser som lagts fram för 
åren 2011–2014 efter det att tillståndet meddelades den 30 september 2008. 
 
Domstolen erinrar härvid om att det är vid tidpunkten för beslutet att tillåta projektet 
som det ur ett vetenskapligt perspektiv inte får föreligga några rimliga tvivel om att 
verksamheten inte kan ha en skadlig inverkan på det berörda området (dom av den 

26 oktober 2006, kommissionen/Portugal, C-239/04, EU:C:2006:665, punkt 24 och där 

angiven rättspraxis).” 
 
Kommissionen ansåg också att staden Hamburg beviljade tillståndet utan att i 
konsekvensbedömningen för kraftverket i Moorburg ha beaktat eventuella kumulativa 
konsekvenser med konsekvenserna av pumpstationen i Geesthacht, som funnits sedan 
1958 och som inte har någon särskild utrustning för att skydda fiskarterna. Enligt 
kommissionen saknar det betydelse att pumpstationen i Geesthacht uppfördes innan 
fristen för att införliva livsmiljödirektivet hade löpt ut, eftersom bestämmelserna i artikel 6.3 
i nämnda direktiv inte är begränsade till att enbart avse de planer och projekt som 
beviljats tillstånd eller färdigställts efter att tidsfristen löpt ut. 
 
 
Domstolens bedömning 
 
Artikel 6.3 i livsmiljödirektivet kräver att de nationella myndigheterna, vid prövningen av de 
kumulativa konsekvenserna, beaktar samtliga projekt som tillsammans med det projekt 
som det sökts tillstånd för kan påverka området på ett betydande sätt mot bakgrund av 
direktivets syfte, även om förstnämnda projekt föregick direktivets införlivande. 
 
Projekt såsom pumpstationen i Geesthacht, som i kombination med det projekt som 
omfattas av konsekvensbedömningen, kan medföra skador eller störningar som kan 
påverka de vandrande fiskarna i floden, och följaktligen skada det aktuella området, kan – 
med beaktande av de syften som eftersträvas i livsmiljödirektivet – inte undantas från 
konsekvensbedömningen enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet. 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16  
 
 
 

 
Tekniskt dokument från Internationella kommissionen för skyddet av Donau: 
Åtgärder för att säkerställa fiskvandring vid tvärgående strukturer 
 
Syftet med dokumentet är att informera länderna vid Donau om befintliga tekniska 
lösningar för att återställa flodens kontinuitet för fiskvandring. I dokumentet har alla de 
riktlinjer som för tillfället finns tillgängliga för Donaus övre avrinningsområde beaktats. En 
jämförelse av dessa riktlinjer visade att deras övergripande struktur och innehåll i stort sett 
överensstämmer och att avvikelserna i de flesta fall endast är marginella. Eftersom de 
flesta vägledningsdokument endast finns på tyska är syftet med det här dokumentet att 
tillhandahålla de viktigaste uppgifterna på engelska. 
 

 https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids  

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids
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3.4 Exempel på god praxis när det gäller begränsning och/eller ekologisk 

återställning 
 
Följande exempel på god praxis illustrerar hur olika typer av begränsande och/eller 
ekologiska återställande åtgärder har införts vid vattenkraftanläggningar under en rad 
olika omständigheter. 
 
Förvaltningen av Natura 2000-områden med sötvatten i England, särskilt vad gäller 
vattenkraft och vattendrag som är särskilda bevarandeområden 
 
Natural England är den lagstadgade myndighet som är ansvarig för att ge råd om 
skyddade områden i England, inklusive Natura 2000-områden. Natural Englands strategi 
för beslutsfattande vad gäller skyddade sötvattenområden är habitatinriktad men 
artmedveten. Målsättningarna grundar sig på en naturlig ekosystemfunktion, där 
sötvattensarter bevaras som karaktäristiska inslag i det naturligt fungerande ekosystemet 
varthelst det är möjligt. 
 
Man antar en helhetssyn på element i skyddade sötvattenshabitat – livsmiljöer i floder (till 
exempel habitatdirektivet, bilaga II, livsmiljötyp H3260: vattendrag med flytbladsvegetation 
eller akvatiska mossor) omfattar hela flodkorridoren och alla småbiotoper däri. 
Nyckelkomponenterna i normal habitatfunktion (flödesregim, naturlig morfologi och 
sedimentregim, hydrokemi och avsaknaden av direkta biologiska stressfaktorer såsom 
främmande arter) är en viktig del i de överenskomna målsättningarna för 
habitatelementet. Målvärdena för naturlighet vad gäller dessa komponenter fastställs i  
riktlinjer för skyddade områden i Storbritannien. En rad skyddsåtgärder och återställande 
åtgärder har vidtagits för att hantera effekterna på dessa komponenter för normal funktion. 
 
Tillvägagångssättet har mycket gemensamt med principerna med avseende på målen för 
ekologisk status i vattendirektivet, men skiljer sig i fråga om den försiktighetsnivå som 
tillämpas vid beslutsfattande, ambitionsnivån för att skydda den normala funktionen och 
hantera historiska skador samt i hur hög utsträckning man beaktar effekterna på den 
normala ekosystemfunktionen. Detta tillvägagångssätt är även i linje med principerna om 
anpassning till klimatförändringar för sötvattensekosystem, där fokus ska ligga på att 
återställa den normala funktionen. 
 
Det engelska ytvattennätet (inbegripet särskilda bevarandeområden för sötvatten) 
inbegriper flera tusen kanalstrukturer som i hög grad påverkar flod- och sjöekosystemens 
normala funktion. Vissa är stora strukturer med betydande ekologiska effekter, medan 
andra är små och många till antalet och ger upphov till betydande kumulativa effekter. 
Många är kopplade till befintliga licenser för vattenuttag som kanske eller kanske inte 
utnyttjas. Vissa har byggts för vattenkraft, medan många kan ha kompletterats i efterhand. 
 
Återställningsplaner har utarbetats för att avlägsna fysiska modifieringar i särskilda 
flodbevarandeområden där så är möjligt, för att återställa den normala 
habitatfunktionen. Det här är ett ambitiöst och långsiktigt program som inleddes för 
tio år sedan (Wheeldon et al. 2015). Det finns även program för att motverka stress 
vid vattenuttag och föroreningar samt för hantering av främmande arter. 
 
Ett gemensamt uttalande om vattenkraft från tillsynsmyndigheterna har sammanställts 
tillsammans med tillsynsmyndigheten för vattensektorn i England (miljömyndigheten) för 
att fastställa beslutsprocesser gällande skyddade områden. Detta uppmärksammar 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
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behovet av miljöskyddsåtgärder, tillräcklig hänsyn till kumulativa effekter och 
beslutsfattande mot bakgrund av områdets särskilda bevarandemål och tillhörande 
återställningsplaner. 
 
Vattenkraftproduktion kan bli möjlig (permanent eller tillfälligt) om man i en 
återställningsplan för en flod som omfattas av Natura 2000 anser att en kanalstruktur inte 
kan flyttas eller om det kommer att ta långt tid att avlägsna den. Strukturen bör dock 
modifieras för att minimera dess påverkan på den normala habitatfunktionen, samtidigt 
som den naturliga flödesregimens målvärden bör uppfyllas (inbegripet begränsningar vad 
gäller den kumulativa omfattningen av utarmade sträckor på grund av vattenuttag). Mot 
bakgrund av målsättningarna för skyddade sötvattenområden i England, och den 
försiktighet och ambition som är kopplad till återställandet av normal habitatfunktion, är 
vattenkraftutvecklingen av naturliga skäl inte fokuserad på sötvattenområden i 
Natura 2000-nätverket. Även om det kan finnas lokala omständigheter där vattenkraft kan 
vara förenligt med Natura 2000-målen finns det större möjligheter utanför de skyddade 
områdena i det större ytvattennätet. 
 
Om vattenkraftutvecklingen är särskilt betydelsefull inom Natura 2000-nätverket men står i 
strid med olika bevarandemål kan man argumentera för att det föreligger ett väsentligt 
allmänintresse. Alternativa lösningar som inbegriper andra former av förnybar energi med 
mindre naturvårdskonsekvenser är dock troligen mer kostnadseffektiva.   
 
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=56059
10663659520  
 
 
Genomförandet av kontrollerade översvämningar från vattenkraftverk i floden Ebro 
(Spanien)  
 
Kontrollerade översvämningar är sedan 2008 enligt lag tillåtna i Spanien. Sedan dess har 
en rad översvämningar genomförts i floder i Medelhavsområdet.  Sedan 2002 har man 
t.ex. beräknat och släppt på kontrollerade flöden i den nedre delen av floden Ebro 
(nordöstra Spanien) från det dammkomplex som reglerar floden (dammarna 
Mequinenza/Ribarroja/Flix). 
 
Huvudsyftet med dessa översvämningar har varit att begränsa makrofytpopulationer och 
förbättra sedimentaktiviteten i flodrännan (Tena et al., 2013). Dammkomplexet byggdes 
mellan 1948 och 1969 och har en total lagringskapacitet på cirka 1 700 hm3. 
Reservoarsystemet skapades mot bakgrund av flera målsättningar: vattenkraftproduktion, 
vattenförsörjning (inbegripet försörjning till ett kärnkraftverk nedströms) och 
flödesreglering. 
 
Flödesutsläppen från dammarna sköttes av vattenkraftoperatören (Endesa Generación 
S.A.) och kontrollerades av myndigheten för floden Ebros avrinningsområde. 2002 nåddes 
en överenskommelse mellan vattenkraftoperatören, vattenmyndigheterna och det 
vetenskapliga samfundet för att främja genomförandet av översvämningar. Sedan dess 
har man regelbundet genomfört kontrollerade översvämningar två gånger om året (på 
hösten och våren). De översvämningar som genomförts har normalt sett krävt en tillförsel 
på runt 36 hm3 under 16 timmar, med toppflöden på 900–1 300 m3/s (vardera). 
 
Utformningen och effekterna nedströms av dessa översvämningar har övervakats och 
diskuterats inom ramen för flera studier (Batalla et al., 2006; Batalla & Vericat, 2009; Tena 
et al., 2013). Kostnaden för utsläppen har även beräknats och analyserats, och visar att 
genomförandet av konstgjorda översvämningar hade en kostnad som motsvarade en liten 

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520


 

 44  

 

 

andel av den energi som levererades till marknaden och av de totala årliga intäkterna 
(0,17 % för de två årliga kontrollerade översvämningarna) (Gómez et al., 2014). 
 
Referenser 
Gómez, C.M., Pérez-Blanco, C.D., & Batalla, R.J. 2014. Tradeoffs in river restoration: Flushing 
flows vs hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain. Journal of Hydrology 518: 130–
139. 

 
 
 
Den nationella ramstrategin för vandrande fisk i Frankrike 
 
I Frankrikes floder lever elva diadroma fiskarter som vandrar långa sträckor mellan havet 
och sötvatten för att fullborda sin komplexa livscykel. Många arter, t.ex. europeisk stör, 
atlantlax, majfisk och flodnejonöga, är skyddade enligt EU:s habitatdirektiv. Trots de 
åtgärder som vidtagits för att bevara dessa arter är deras tillstånd fortsatt ogynnsamt i 
Frankrike och på andra håll i EU.  
 
Myndigheterna har insett omfattningen av de problem som dessa arter står inför i 
Frankrike, och 2010 lanserade ministeriet för ekologi och hållbar utveckling en nationell 
strategi för bevarande av vandrande fiskarter. Den är utformad som en föränderlig 
ramstrategi och fastställer en rad övergripande mål och målsättningar som kan justeras 
över tid i förhållande till arternas förmåga att återhämta sig. 
 
Eftersom många olika myndigheter och intressenter är inblandade i eller eventuellt berörs 
av bevarandet, bruket och återställandet av dessa vandrande fiskar gjordes stora 
ansträngningar redan från början för att involvera alla berörda parter i utarbetandet av 
strategin, så att de ställde sig bakom den övergripande strategi som valts och var 
beredda att bidra till genomförandet av denna. Ministeriet för hållbar utveckling antog 
formellt strategin 2010, och den godkändes av alla berörda parter. 
 
I flera förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt i Frankrike (vanligen kallade Schémas 
directeurs d’amenagement et de gestion des eaux) föreslås ett betydande antal åtgärder 
för att förbättra situationen för vandrande arter som lever där, enligt definitionen i den 
nationella strategin. 
 
En nationell plan för återställande av floders kontinuitet, som antogs 2010, spelar 
även en viktig roll i genomförandet av den nationella strategin för vandrande arter. Den 
bygger på följande fem pelare: 

 Skapa en nationell förteckning över de 60 000 hinder som har betydande 
effekter på det akvatiska ekosystemets funktion. 

 Fastställa prioriterade områden för insatser i varje avrinningsområde (i enlighet 
med Plan Grenelle för grön och blå infrastruktur). 

 Revidera vattenmyndigheternas program för att tillgängliggöra de medel som 
behövs för återställningsverksamhet i prioriterade områden. 

 Använda sjöpolisen för att, inom ramen för ett flerårigt program, kontrollera de 
hinder som stör fiskvandringen mest. 

 Utvärdera miljöfördelarna med de återställande åtgärderna och säkerställa en 
noggrann övervakning av deras effekter. 

 
Referenciel des obstables a L’ecoulement: une cartographe nationale des obstacles sur 
les cours d’eau: http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l  
 
 

http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l
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Återställa konnektiviteten i floder i Österrike 
 
I Österrikes förvaltningsplan för avrinningsdistrikt konstateras att bristen på 
longitudinell och lateral kontinuitet är en av de huvudsakliga påverkansformerna 
på landets floder. I planen medges att god ekologisk status enligt vattendirektivet endast 
kan uppnås om man gör det möjligt för vattenlevande arter att vandra och möjliggör 
sedimenttransport från såväl flodens källa till flodmynningen som från floden till dess 
våtmarker. Konnektiviteten i floder är även avgörande för återställandet av arter och 
livsmiljöer som skyddas enligt de två naturvårdsdirektiven. 
 
Att återställa den longitudinella kontinuiteten betraktas därför som ett av de främsta 
målen i förvaltningsplanen. De prioriterade områdena för att avlägsna 
vandringshinder identifierades 2009, och sedan dess har ett antal projekt för 
restaurering av vattendrag genomförts. Flera har samfinansierats genom EU:s Life-
program. Detta har säkerställt att de återställande åtgärder som införts inte bara 
förbättrar flodens konnektivitet i enlighet med vattendirektivet och till nytta för 
vandringsfisk, utan även att det allmänna bevarandetillståndet förbättrats i de olika 
Natura 2000-områdena längs floden. 
 
2011 intensifierades satsningarna med lanseringen av ett stort Life+-projekt som 
utformats för att genomföra ett omfattande nätverk av åtgärder i den österrikiska delen 
av Donau. Projektet heter ”LIFE+ Network Danube” och är det största projektet av sitt 
slag hittills i Österrike, med en sammanlagd budget på 25 miljoner euro. Projektet 
drivs av VERBUND, som är Österrikes största elbolag, med stöd från förbundsministeriet 
för miljö samt fiskeföreningarna. Målsättningen är att bygga vidare på det arbete som 
utförts inom ramen för tidigare Life-projekt längs Donau, som tillsammans lyckats göra 
20 km av floderna Melk, Pielach och Ybbs framkomliga för vandrande fiskarter. 
 
Projektet genomför en rad olika åtgärder längs den övre delen av Donau för att förbättra 
flodens övergripande ekologiska status och bevarandestatusen för omkring 17 fiskarter 
som förtecknas i habitatdirektivet. Ekologiska språngbrädor kommer även att skapas 
mellan fyra stora Natura 2000-områden längs floden, vilket också borde förbättra deras 
övergripande bevarandestatus. 
 
Mer specifikt kommer ”Network Danube” att genom en rad olika ekologiska åtgärder 
återställa oavbrutna, naturliga vandringsvägar för fiskar (minst 22 km) vid fem av 
de största vattenkraftverken med rinnande vatten längs österrikiska Donau. Inom 
projektet ska även viktiga grushabitat återskapas (grusbankar, grusöar) i 
reservoarerna vid dessa fem kraftverk, och 500 m av flodarmar ska återställas längs 
Donau. Översvämningsskydd kommer även att inbegripas i processen. 
 
De enskilda projekten diskuteras för närvarande på regional nivå och kommer att lämnas 
in för godkännande till de behöriga myndigheterna innan de inleds. Ett av projekten, 
förbiledningskanalen Ottensheim-Wilhering, kommer att vara Österrikes längsta 
vandringspassage hittills. Förbiledningsrutten på 14,2 km dras via Innbach-Aschach 
och kostar runt 8 miljoner euro. 
 
VERBUND:s yttersta mål är att senast 2027 göra den del av Donau som rinner 
genom Österrike (runt 352 km) helt framkomlig för fiskar. 
http://www.life-netzwerk-donau.at/de/ 
 
 

 

  

http://www.life-netzwerk-donau.at/de/
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Prioriteringar för hydromorfologisk återställning i Österrike 
 
Hydromorfologisk påverkan, såsom vattenuttag, uppdämningar och utsläpp, påverkar 
betydande delar av Österrikes vattenförekomster. Detta är till stor del anledningen till 
varför två tredjedelar av floderna inte har god ekologisk status enligt vattendirektivet 
(förbundsministeriet för jord- och skogsbruk, miljö och vattenhushållning 2014). I 
Österrikes senaste utkast till förvaltningsplan för avrinningsdistrikt, som offentliggjordes 
2015, prioriterar man en förbättring av hydromorfologin i landets floder. I utkastet betonas 
behovet av storskaliga vitaliseringsprogram för miljön i syfte att förbättra flodstrukturerna 
och hjälpa utrotningshotade reofila (strömlevande) fiskarter att återhämta sig. Genom att 
återställa dynamiska flodslätter och deras driftzoner bidrar man inte bara till att förbättra 
flodernas ekologiska status inom ramen för vattendirektivet, utan det borde samtidigt även 
förbättra bevarandetillståndet för Natura 2000-områdena samt de arter och livsmiljöer som 
finns där. 

 
Den övre delen av floden Mur betraktas som ett prioriterat område och har varit föremål 
för flera stora återställningsprojekt, som ofta samfinansierats genom EU:s Life-program38.  
Tack vare dessa projekt har nya flodstrukturer skapats och meanderlopp har kopplats 
samman med Mur. Konstgjorda bankförstärkningsstrukturer har även delvis avlägsnats 
över en sträcka på totalt 4,7 km, vilket har öppnat upp mer än 90 km av floden där fiskar 
kan passera fritt. 
 
Arbetet med ytterligare sju nya delar av floden fortsätter inom ramen för ett andra Life-
projekt. Problemet med hur man ska förena vattendirektivets, Natura 2000:s och 
översvämningsdirektivets behov med kravet att producera förnybar energi längs med hela 
floden (330 km) i Österrike kvarstår dock. För att åtgärda detta har myndigheterna i 
samråd med intressenter tagit fram en ny plan som inbegriper ett noggrant utarbetat 
indelningssystem med ekologiska prioriterade zoner, kompromisszoner och zoner utan 
särskilda begränsningar eller av begränsat intresse (framför allt i den mellersta till den 
nedre delen av floden). Planen gäller fram till 2022 och lägger grunden till efterlevnaden 

                                                           
38 https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3AAustria_Upper_Mur_-

_River_widening_Lässer_Au_(LIFE%2B_(LIFE%2B_08_NAT_A_614)_„Inner-

Alpine_river_basin_management_–_Upper_River_Mur_-_murerleben_II%22_2010-2015). 
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 Priority areas for revitalisation – hydromorphological pressures (Source: @ NGP 2015)
8
 

 

 

Synergies with Natura 2000 

 

Many of the riverine habitat types and species protected under the Habitats and Birds 

Directives require dynamic river conditions for their existence. This is only possible 

in rivers with good hydromorphological conditions.  

 

Rheophilic fish species (grayling, Danube salmon, nose carp, and gudgeons), for 
instance, use river widenings in different life-stages. For instance, the shallow 

sections with gravel beds are used as spawning sites while the deeper sections with 
larger cobbles are used for feeding. All these different structures can be found in 

revitalised rivers, compared to channelised sections which can only support feeding. 

 

The ecosystem approach adopted in Austria’ National Water Framework Plan and the 

priority given to hydromorphological issues will have for Natura 2000 as well. 

restoring dynamic floodplains and their drift zones will not only help to improve the 
ecological status of the rivers under the WFD but should also enhance the 

conservation condition of the Natura 2000 sites, species and habitats present.  
 

 

LIFE+ Nature Project at the River Upper Mur (2010-2015) 

 

Home to the second largest alluvial forest in Austria, the upper part of the River Mur 

is considered to be one of the most ecologically valuable river courses of Austria, 

which is why a substantial part (1290 ha) of it has been designated as a Natura 2000 

site.  It is also one of the last remaining places in Austria where natural reproduction 

                                                
8	A	list	of	priority	areas	can	be	found	in	table	FG-Maßnahmen-2021	and	maps	of	the	NGP	
(http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/tabellen/OW/ow_tabellen.html;	
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/gewaesserbewirtschaftungsplan-
2015.html)	
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av de obligatoriska energimålen, samtidigt som flodens ekologiska status 
upprätthålls/förbättras i enlighet med EU:s miljölagstiftning. 
 
Kembs-projektet: integrering av miljöhänsyn i ett stort befintligt vattenkraftsystem, 
Frankrike 
 
Kembs-dammen leder vatten till 
Grand Canal d’Alsace, där det 
finns fyra vattenkraftverk. Floden 
Alter Rhein som ligger 
nedströms från dammen är 
50 km lång och har sedan 1800-
talet i hög grad påverkats av 
vallar. Eftersom Kembs-projektet 
omfattar tre länder med olika syn 
på hur man ska hantera 
miljöfrågor har Electricité de 
France valt en integrerad 
strategi för att uppnå 
miljöförbättringar i stället för att 
sträva efter en strikt balans 
mellan konsekvens och begränsning. 
 
Detta har lett till följande: 

 En betydande ökning av det ekologiska flödet: Inom en varierad regim varierar det 
flöde som släpps ut dagligen beroende på det naturliga flöde som kommer in i 
reservoaren. En ny anläggning (8,5 MW, 28 GWh) har byggts för att begränsa 
energiförlusterna och för att säkerställa daglig modulering av flödet i Alter Rhein. 

 Stark geomorfologisk aktivitet i Alter Rhein med tillförsel av grus från den nya 
anläggningen samt genomförandet av originalkonceptet med kontrollerad erosion. 

 Åtgärder för att säkerställa fiskvandring (längsledes och sidledes) och återställande 
av våtmarker. 

 
Exempel på miljöåtgärderna inbegriper följande: 

 Förbindelse mellan Grand Canal d’Alsace och våtmarkerna i ”Petite Camargue 
Alsacienne”. Det här skyddade området inbegriper ett nätverk av dammar och små 
vattendrag som har återanslutits till Grand Canal d’Alsace samt två nya fisktrappor. 

 Kontrollerad erosion: Detta innovativa koncept använder översvämningarnas 
naturliga erosionskapacitet för att försörja floden Alter Rhein med aggregat efter 
att vallarna har demolerats. Återställandet av en rörlig grusbädd kommer (tillsammans 
med en varierad flödeshastighet) att möjliggöra fisklek och tillväxt av 
pionjärvegetation. En småskalig modell användes för att fastställa de minsta 
utgrävningar som behövdes för att sätta i gång erosionen. 

 Återställande av en gammal flodarm till Rhen och miljön runt denna: Detta stora 
återställningsprojekt inleddes 2013.  Det inbegriper omvandling av ett 100 ha stort 
sädesfält och återställandet av en gammal flodarm på 8 km till sitt naturliga 
tillstånd. Området som återställts till sitt naturliga tillstånd ingår nu i det skyddade 
området Petite Camargue Alsacienne, som är en partner i projektet. 

Det här integrerade projektet har förbättrat vattenkraftskomplexets miljökvalitet trots 
energiförlusterna på grund av det ökade ekologiska flödet (som delvis återvunnits genom 
den nya anläggningen).  
http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf  

 

http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf
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Återaktivering av sedimenttransporten längs elva vattenkraftanläggningar utmed 
den gränsöverskridande floden Hochrhein 
 
Totalt är 73 km av floden Rhen, från Bodensjön till Basel, uppdämd, och endast i tre fritt 
flytande flodsträckor är förhållandena mer naturliga. Sedimenttransporten och 
sedimentbalansen rubbas och störs i hög grad av såväl dammarna och fördämningarna i 
huvudfloden som av den kraftigt minskade tillförseln av sediment från stora bifloder och 
från flodbankserosion på grund av omfattande konstruktioner med stenfyllning. 
 
Sedan 1990, inom ramen för den långa processen med att utfärda nya koncessioner för 
enskilda vattenkraftverk, har problemet med bottentransporterat sediment längs 
fördämningarna endast diskuterats inom ramen för koncessionerna. Transporten av 
flodsediment är dock uppenbart en större fråga som omfattar hela 
avrinningsområdet, och om det finns ett flertal vattenkraftanläggningar ska frågan 
hanteras tillsammans. 
 
På initiativ av den schweiziska icke-statliga organisationen Rheinaubund beslutade sig de 
elva vattenkraftverken, löst organiserade i en vattenkraftförening (VAR, Verband der Aare-
Rhein-Kraftwerke), att 2006 skapa en gemensam plattform (PGG, Projekt-Gruppe 
Geschiebe) och, tillsammans med de ansvariga statliga myndigheterna (Bundesamt für 
Energie, BFE, Schweiz och Regierungspräsidium Freiburg, RPF, Tyskland), för att 
lansera och finansiera en övergripande plan för att återaktivera sedimenttransporten 
och för ekologisk restaurering i Hochrhein. Plattformen har endast en rådgivande 
funktion men nationella och regionala myndigheter ser den övergripande planen som en 
expertstudie. 
 
Den övergripande planen går igenom följande process: 1) PGG-kärngruppen av experter 
utarbetar upphandlingen och kontraktet samt den vetenskapliga/tekniska översynen av 
den övergripande planen. 2) PGG-forumet med representanter för olika viktiga 
intressenter granskar kärngruppens arbete och utarbetar den övergripande planen. 3) 
PGG-plenumet, som består av alla intressenter, informeras om det planerade projekten 
under en första workshop, sedan om hur arbetet fortskrider genom korta rapporter samt i 
en sista workshop om den slutliga versionen av den övergripande planen. 
 
Syftet med den övergripande planen är att 

 på vetenskaplig väg granska sedimenttransportens naturliga och nuvarande 
status (dvs. med och utan vattenkraftverk),  

 tillhandahålla grundläggande vetenskaplig kunskap om mekanismer och modeller 
för sedimenttransport, och  

 beskriva alla möjliga och tekniskt genomförbara åtgärder och scenarier för att 
förbättra sedimenttransport och fiskarnas livsmiljöer längs hela den flodsträcka 
som påverkas. 

 
Den första etappen (som fastställde hur plattformen ska organiseras samt förberedelsen 
av den övergripande planen) pågick mellan 2007 och 2013. I den andra etappen, som 
leds av de schweiziska och tyska myndigheterna, diskuterar plenum den politiska 
genomförbarheten hos de rekommenderade enskilda och kombinerade åtgärderna och 
när det gäller att hitta lösningar för att genomföra vissa uppföljningsåtgärder. Dessa 
organiserades enligt prioriteringsordning, återställningspotential, lönsamhetsanalys och 
riskbedömning. 
Se ytterligare uppgifter på: www.energiedienst.de  
 
 

http://www.energiedienst.de/
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EU-projektet CH2OICE – Certification for HydrO: Improving clean energy 
 
Inom ramen för projektet, som pågick mellan september 2008 och februari 2011, 
utvecklades ett tekniskt och ekonomiskt genomförbart certifieringsförfarande för 
vattenkraftverk med höga miljöstandarder. Förfarandet skulle överensstämma med kraven 
i vattendirektivet, användas för miljömärkta elprodukter och så långt som möjligt 
samordnas med befintliga EU-verktyg, såsom miljömärket, Emas, 
miljökonsekvensbedömningar och åtgärder för hållbar energi. 
 
Projektet inbegrep utveckling och testning av en operativ metod som ska användas för 
säljbara produkter samt en uppsättning riktlinjer som ska användas av byggherrar och 
beslutsfattare under planerings- och tillståndsförfaranden. Partnerländerna var Italien, 
Slovenien, Frankrike, Spanien och Slovakien. På lång sikt förväntas projektet ha en 
positiv inverkan på vattenkraftproduktionen i Europa eftersom det är inriktat på att 
uppmuntra nya vattenkraftverk att använda mer hållbara lösningar och att underlätta 
tillståndsförfarandet. 
 
Detaljerade projektresultat  

1 Projektpartnerna enades om en allmän strategi för vattendirektivet och ett konsekvent 
certifieringsförfarande där man tog upp alla större problematiska frågor med koppling 
till tidigare erfarenheter och huvudsakliga intressenters ståndpunkter, och strategiska 
beslut fattades (t.ex. huruvida en kvantitativ och målinriktad strategi skulle användas 
eller en strategi som baseras på bästa praxis). 

2 Italien och Slovenien fastställde och testade på varsitt håll en nationell operativ metod 
för certifiering baserad på samråd med nationella experter och intressenter.  I slutet av 
projektet var certifieringsmetoden redo att tillämpas på en säljbar produkt. 

3 Vidare fastställdes riktlinjer för beslutsfattare och vattenkraftsproducenter vad gäller 
placering, uppförande och förvaltning av nya miljöanpassade vattenkraftverk. 
Riktlinjerna hjälper beslutsfattarna att snabbt identifiera anläggningar som ”saknar 
påverkan”, dvs. kraftverk vid konstgjorda ”obetydliga” vattenförekomster. De 
tillhandahåller även vägledning för beslutsfattare och konstruktörer av vattenkraftverk 
när det gäller att ta fram rätt uppgifter för att kunna utvärdera och godkänna kraftverk. 

4 Ett analysdokument utarbetades för Spanien, som inbegrep en färdplan för utveckling 
av frivillig certifiering för vattenkraftverk med höga miljöstandarder. 

5 Förslag lades även fram om att integrera märkningssystemet i befintliga förfaranden 
och en genomförbarhetsstudie genomfördes (som inbegrep insamling av synpunkter 
och samtycken från relevanta aktörer, i de fall det var möjligt) med fokus på Italien och 
Frankrike.  

 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 50  

Sturgeon 2020: ett strategiskt program för stören i Donau 
 
Stören är en viktigt del av naturarvet i Donaubäckenet och Svarta havet och är en 
utmärkt indikator på vatten och livsmiljöer av god kvalitet. Idag är fyra av de sex 
europeiska störarterna akut hotade, en betraktas som sårbar och en är utdöd. Dessa arter 
är nu skyddade inom ramen för EU:s habitatdirektiv. 
 
Ett av de mål (mål PA6) som fastställdes i juni 2011 i EU-strategin för Donauområdet var 
att ”[s]äkerställa livskraftiga populationer av Donaus stör och andra inhemska fiskarter till 
2020”. En arbetsgrupp för stören i Donau inrättades ett år senare, i januari 2012, för att 
fastställa hur man kan samarbeta för att uppnå detta mål. Arbetsgruppen samlade 
störexperter, representanter för icke-statliga organisationer och företrädare för 
Internationella kommissionen för skyddet av Donau, Donaustrategin och nationella 
regeringar. 
 
En av arbetsgruppens första åtgärder var att utarbeta programmet Sturgeon 2020, som 
ska fungera som ett ramverk för samordnade åtgärder. Programmet Sturgeon 2020 är 
ett levande dokument och dess framgång är beroende av de berörda ländernas 
långsiktiga engagemang och genomförandekraft, eftersom det kräver ett komplicerat 
samarbete mellan regeringar, beslutsfattare, lokalsamhällen, forskare och icke-statliga 
organisationer. 
 
Ett uppenbart verktyg för att gå vidare med det åtgärder som föreslagits inom programmet 
Sturgeon 2020 är förvaltningsplanen för Donaubäckenet och dess gemensamma 
åtgärdsprogram. I det andra utkastet av förvaltningsplanen, som uppdaterades 2015, 
fastställer man som en av visionerna/ett av förvaltningsmålen att antropogena hinder och 
brister i livsmiljön inte längre ska hindra fiskarnas vandring och lek, och att störarter och 
andra specificerade vandrande arter ska ha tillgång till Donau och berörda bifloder. 
Störarter och andra specificerade vandrande arter finns representerade i form av 
reproducerande populationer i förvaltningsplanen, i enlighet med deras fördelning 
historiskt sett. 
 
Följande åtgärder ingår bland de fastställda åtgärder som ska genomföras för att uppnå 
detta förvaltningsmål: 
- Specificera antalet fiskvandringshjälpmedel och deras placering samt andra 

åtgärder för att uppnå kontinuitet i floden/förbättra flodens kontinuitet. Varje land ska 
genomföra åtgärderna fram till 2021. 

- Specificering av plats och omfattning med avseende på åtgärder för att förbättra 
flodmorfologin genom återställning, bevarande och förbättringar. Varje land ska 
genomföra åtgärderna fram till 2021. 

- Undvika nya vandringshinder som härrör från nya infrastrukturprojekt. Nya hinder 
som inte kan undvikas ska inbegripa nödvändiga begränsande åtgärder såsom 
fiskvandringshjälpmedel eller andra lämpliga åtgärder redan under 
projektutformningen.  

- Avhjälpa kunskapsbristen rörande störens och andra specificerade vandrande 
arters möjligheter att vandra upp- och nedströms genom dammarna vid Järnport I & II, 
inbegripet livsmiljöundersökningar. 

- Om resultaten från dessa undersökningar är positiva bör lämpliga åtgärder 
genomföras och en genomförbarhetsstudie utföras för Gabčíkovo-dammen och övre 
Donau.  

 
Enligt förvaltningsplanen ska 140 fiskvandringshjälpmedel byggas fram till 2021 i 
avrinningsområdet (120 har redan byggts sedan den första förvaltningsplanen). Dessa 
hjälpmedel ska med hjälp av bästa tillgängliga teknik säkerställa att alla fiskarter kan 
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vandra, däribland stören, och att det finns fiskar i alla åldersklasser. Ytterligare omkring 
330 åtgärder för att åtgärda avbrott i flodens kontinuitet är planerade till efter 2021 
(artikel 4.4 i vattendirektivet). 
http://www.dstf.eu  
 
Fisktrappan Gars i floden Inn, Tyskland 
  
2015 byggde VERBUND fyra fisktrappor vid kraftverken Feldkirchen, Neuötting, 
Teufelsbruck och Gars vid floden Inn, med en sammanlagd investering på 9,7 miljoner 
euro. Olika byggmetoder användes för att uppfylla platsspecifika krav och inbegrep en rad 
olika begränsande åtgärder såsom extra lekområden, habitat för ungfisk och 
sedimentvariation. Fisktrapporna ger inhemska fiskarter såsom donaulax, harr, flodbarb 
och näsling samt andra akvatiska organismer möjlighet att ta sig runt kraftverken. 
 
Konceptet med fisktrappan avtalades på förhand med 
naturvårdsmyndigheten, Rosenheims 
vattenförvaltningsstyrelse, den lokala fiskeföreningen 
och experter från fiskeindustrin. Ett antal konstgjorda 
korvsjöar, lekområden, återuppbyggda strukturer som 
riktar floden osv. har inrättats upp- och nedströms. 
Lokala myndigheter och icke-statliga organisationer 
stödde även planerings- och genomförandeetappen 
fullt ut. 
 
Ett vetenskapligt fiskövervakningsarbete under de 
kommande tio åren förväntas bekräfta den positiva 
effekten på fiskbeståndet i floden Inn. Preliminära 
observationer bekräftar att donaulaxen åter leker i den naturlika fisktrappan vid Gars, 
vilket är en stor framgång för en så pass sällsynt och hotad art. 
 
https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20
GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf  
 
 
  

© VERBUND AG, www.verbund.com 

Example no. 4: Inn River - Fischpass Gars 

©: Büro Schober 2014 
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http://www.dstf.eu/
https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf
https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf
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4. GOD PRAXIS FÖR TILLÄMPNING AV EN INTEGRERAD 

PLANERINGSSTRATEGI FÖR VATTENKRAFT 
 

4.1 Fördelarna med integrerad planering 
 
Kravet på att säkerställa att man producerar och använder energi från förnybara källor och 
minskar växthusgaserna i enlighet med målen i EU:s direktiv för förnybar energi utgör en 
betydande drivkraft för utvecklingen och användningen av vattenkraft och andra förnybara 
energikällor. Samtidigt måste medlemsstaterna uppfylla målen i ramdirektivet för vatten 
(nedan kallat vattendirektivet) och EU:s naturvårdsdirektiv, vilka syftar till att se till att 
Europas vattenförekomster inte bara skyddas från att försämras ännu mer utan också 
uppnår god status (eller potential) och att EU:s skyddade arter och livsmiljöer uppnår en 
gynnsam bevarandestatus i hela EU. 
 
Dessa utmanande uppgifter utförs bäst med hjälp av en strategisk och integrerad 
planeringsstrategi som genomförs genom de nationella handlingsplanerna för förnybar 
energi, förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten och Natura 2000-områdenas 
bevarandemål39. 
 
En strategisk planeringsstrategi 

 är ett utmärkt sätt att integrera mål för vatten-, naturvårds- och energipolitik, samt 
målen för andra viktiga politikområden, 

 gör det möjligt att koppla strategisk planering för vattenmiljöer och naturvård till 
nationell energiplanering för förnybar elektricitet, 

 låter alla berörda aktörer involvera sig, vilket kan minska senare potentiella konflikter 
och trygga projekten, 

 använder planeringsprocessen som en hjälp för att fastställa prioriteringar (till exempel 
med avseende på att balansera prioriteringarna för energi, naturvård och 
vattenförvaltning), 

 hjälper till att rationalisera tillståndsprocessen för föreslagna nya vattenkraftsprojekt 
och förbättra öppenheten och förutsägbarheten för vattenkraftexploatörer, 

 gör att de bästa alternativen för miljön och det övergripande allmänintresset för 
projektet kan bedömas på rätt sätt, 

 ger förhandsinformation till exploatörer om var det (geografiskt sett) är mest sannolikt 
att få tillstånd, då den pekar ut de mest lämpliga och mindre lämpliga områdena, 

 använder fastställda riktlinjer och kriterier för att hjälpa till att hantera risken för 
kumulativa effekter från vattenkraftverk, 

 ger en möjlighet att genom förvaltningsplanering för avrinningsdistrikt förena en 
strategisk planeringsmetod för vattenkraftutbyggnad med vattenmiljömål, dessutom 
med hänsyn tagen till de berörda Natura 2000-områdenas bevarandemål. 

 
I detta kapitel tas det upp hur en integrerad planeringsstrategi kan användas för att ta 
potentiella negativa effekter på livsmiljöer och arter i beaktande under 
planeringsprocessens tidiga stadier. I kapitel 5 beskrivs naturvårdsdirektivens krav på en 
rättslig bedömning av en föreslagen plan eller ett föreslaget projekt som i allmänhet brukar 
krävas mycket senare, och då endast som en följd av en ”betydande negativ påverkan”. 

                                                           
39 Slutsatser från det andra arbetsseminariet om den gemensamma genomförandestrategin om EU:s 

ramdirektiv för vatten och vattenkraft som hölls i Bryssel 2011, https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-

6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
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Om en strategisk plan för vattenkraftutveckling dock innehåller faktiska geografiska 
element, till exempel om den nämner potentiella exploateringsområden, bör denna som 
sådan även bedömas som en ”plan” enligt artikel 6.3 i habitatdirektivet. Detta möjliggör i 
enlighet med artikel 6.3 en begränsning av vattenkraftsutvecklingens potentiella effekter 
på Natura 2000-området genom att förhindra att man utvecklar områden som sannolikt 
kommer att skapa konflikter mellan utvecklingsintressena och skyddet av Natura 2000-
området.  
 
I EU:s Strategi för att skydda Europas vattenresurser som antogs 2012 understryks även 
vikten av strategisk integrerad planering: ”I artikel 4.7 kräver utvecklingen av vattenkraft 
särskild uppmärksamhet. ... Renovering och utbyggnad av befintliga kraftanläggningar bör 
prioriteras framför anläggningen av nya, som bör omfattas av en strategisk bedömning 
av det enskilda avrinningsområdet, där man väljer det mest optimala läget både när 
det gäller energiproduktion och lägsta miljöpåverkan.” 
 
Det står klart att en sådan integrerad planeringsprocess fordrar en större inledande 
investering av de berörda myndigheterna. Dock pekar allt på att integrerad planering i det 
långa loppet kan ge betydande fördelar för alla inblandade, oavsett om det gäller 
energisektorn, vattendirektivets mål, Natura 2000-målen eller andra intressen. Dessa 
fördelar överstiger ofta med råge den extra investering som behövs i inledningsskedet.  
 
Strategisk integrerad planering bör genomföras på flera olika nivåer och på flera olika 
stadier i planeringsprocessen, av både myndigheter och/eller exploatörer, i 
förekommande fall. Denna planering bör framför allt användas i följande fall: 
 

 Vid valet av vilken typ av förnybar energikälla som syftar till att uppnå målen i 
direktivet för förnybar energi och samtidigt erbjuder det bästa alternativet för miljön. 
Detta sökande efter alternativa lösningar krävs både enligt undantagsförfarandet i 
artikel 4.7 i vattendirektivet och förfarandet för den ”lämpliga bedömningen” enligt 
artikel 6 i habitatdirektivet. Det är dock lika viktigt under den strategiska 
planeringsfasen eller när man utarbetar nationella/regionala planer för förnybar energi. 
 

 När man vill identifiera de lämpligaste platserna för vattenkraftsproduktion som är 
potentiellt lämpliga ur både ett energiperspektiv och ett miljöperspektiv. Samtidigt 
hjälper den strategiska integrerade planeringen till att identifiera områden där det finns 
hög risk för betydande påverkan och där chansen att få tillstånd enligt 
undantagsförfarandet i artikel 4.7 i vattendirektivet eller förfarandet för den lämpliga 
bedömningen i artikel 6 i habitatdirektivet därför är liten. Att ta fram sådana 
riskbedömningar eller kartor över den biologiska mångfaldens känslighet tidigt i 
planeringsprocessen kan bidra till att man undviker eller minskar antalet potentiella 
områdesspecifika konflikter på ett senare stadium i utvecklingsprocessen, när 
ekonomiska resurser har bundits upp och manöverutrymmet är mindre. Det ger också 
exploatörer ett mer transparent och stabilt regelverk, vilket ger dem större visshet om 
huruvida deras planeringsansökan kommer att gå igenom. 
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EU:s vattendirektörers uttalande om vattenkraftens utveckling enligt 
vattendirektivet, 2010 
 
2010 ställde sig EU:s vattendirektörer bakom ett uttalande om vattenkraftens utveckling 
enligt vattendirektivet40 som sammanfattade de huvudprinciper och rekommendationer 
som man kommit överens om under processen med den gemensamma 
genomförandestrategin. Uttalandet baserades i huvudsak på delar av den gemensamma 
genomförandestrategins policydokument om vattendirektivet och hydromorfologisk 
påverkan41, den gemensamma genomförandestrategins vägledningsdokument nr 20 om 
undantag från miljömålen42 och slutsatserna från den gemensamma 
genomförandestrategins första arbetsseminarium om vattendirektivet och vattenkraft43.  
 

 Förplaneringsmekanismer för att avsätta områden som ska undantas från nya 
vattenkraftsprojekt bör utvecklas. Valet av områden bör bygga på en dialog mellan de 
olika behöriga myndigheterna, aktörerna och icke-statliga organisationerna. 

 För att minimera behovet av nya platser kan utvecklingen av vattenkraftskapaciteten 
stödjas av en modernisering och uppgradering av befintlig infrastruktur. 

 Utvecklingen av vattenkraften bör åtföljas av förbättrad vattenekologi, tydliga 
ekologiska standarder för nya anläggningar eller moderniserade befintliga 
anläggningar och förbättrade driftsförhållanden. Alla nya vattenkraftanläggningar bör 
till exempel ha fisktrappor och upprätthålla ett minsta ekologiskt flöde. 

 Det krävs en analys av projektets kostnader och nytta för att kunna bedöma huruvida 
nyttan för miljön och samhället i att förhindra statusförsämring eller att återställa en 
vattenförekomst till god status vägs upp av fördelarna med de nya ändringarna. Detta 
innebär inte att det kommer att bli nödvändigt att värdera eller ens kvantifiera alla 
kostnader och fördelar för att göra en sådan bedömning. 

 Projektets storlek är inte ett relevant kriterium för att utlösa artikel 4.7. Det relevanta 
tillvägagångssättet är att bedöma huruvida ett visst projekt kommer att leda till att en 
vattenförekomsts status försämras. Således kan projekt i alla storlekar omfattas av 
artikel 4.7. 

 
 

 Besluta om huruvida man ska välja att renovera befintliga vattenkraftsprojekt 
eller bygga nya vattenkraftanläggningar. Som tidigare har nämnts måste man ta 
hänsyn till en mängd olika faktorer, till exempel vattenförekomstens status enligt 
vattendirektivet samt habitatdirektivet och fågeldirektivet, och målen att uppnå god 
ekologisk status eller gynnsam bevarandestatus. Bedömningarna av floder och 
bevarandemålen för Natura 2000 bidrar också till att visa i vilken utsträckning floden 
kan klara av ytterligare utveckling utan att vattenförekomsten försämras eller utan 
skadlig påverkan på ett eller flera Natura 2000-områden som helhet.  
 

                                                           
40 Informellt möte mellan vatten- och havsdirektörerna i EU-, kandidat- och Efta-länderna, Segovia, 27–

28 maj 2010, https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad. 
41 Den gemensamma genomförandestrategin för ramdirektivet om vatten från 2006: Vattendirektivet och 

hydromorfologisk påverkan – policydokument. December 2006, https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-

1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf. 
42 Den gemensamma genomförandestrategin för ramdirektivet om vatten från 2009: Vägledningsdokument 

nr 20 om undantag från miljömålen. Teknisk rapport – 2009-027, https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-

d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf. 
43 Viktiga slutsatser, seminarium om den gemensamma genomförandestrategin för 

vattendirektivet och vattenkraft, Berlin, 4–5 juni 2007, https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-

2126-4e76-a481-cfa68a28435c. 

https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf
https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c
https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c
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 Välja den lämpligaste projektutformningen som beaktar de potentiella effekterna 
redan från början och integrerar en rad begränsande åtgärder i den initiala 
utformningen som eliminerar, eller åtminstone minskar, projektets slutliga påverkan på 
den akvatiska miljön och på Natura 2000-områdena i synnerhet. Det traditionella 
sättet att utarbeta en plan eller ett projekt, oavsett om det gäller vattenkraft eller andra 
intressen, är att först utforma planen eller projektet för sitt syfte och att senare fundera 
över miljöproblem och annan användning. Detta leder dock ofta till att potentiella 
konflikter tas i beaktande i ett relativt sent skede i planeringsprocessen, vid en 
tidpunkt då det finns mindre manöverutrymme. I praktiken innebär detta också ringa 
kontakter mellan de som utvecklar projektet eller planen och miljöexperter innan 
projektet lämnas in för en lämplig bedömning. 

 
När utformningskonceptet redan har kommit så långt blir 
miljökonsekvensbedömningen ofta en ren skadebegränsning. Detta innebär att även 
om alla regler som styr sådana bedömningar har följts noga, bland annat reglerna i 
habitatdirektivet, så finns det ingen garanti för att projektet eller planen ska lyckas. 
Denna traditionella strategi för att utforma projekt eller planer kan också leda till långa 
diskussioner med planeringsmyndigheter, andra intressegrupper och icke-statliga 
organisationer under den offentliga samrådsfasen, vilket i sin tur kan orsaka svåra 
förseningar i planeringsprocessen och ge upphov till extra kostnader. 

 
Allt fler infrastrukturplanerare ser dessa svårigheter och använder nu en 
integrerad strategi för projektplanering och projektutformning. Med den 
integrerade strategin tar man både hänsyn till infrastrukturen och områdets 
ekologiska behov från start, och dessa faktorer vägs in i den initiala 
projektutformningen tillsammans med annan markanvändning vid floden. Detta 
främjar även en mer interaktiv och transparent planeringsprocess och 
uppmuntrar aktiv hjälp och bidrag från miljövetare och andra aktörer från start. 

 
Hållbarhetsbedömningsprotokollet för vattenkraft 
 
Målet med projektet Hydro4LIFE, som drivs av International Hydropower Association, 
är att vara ett stöd för genomförandet av hållbarhetsbedömningsprotokollet för 
vattenkraft i EU. Protokollet erbjuder en metod för att mäta ett vattenkraftsprojekts 
inverkan på 20 miljörelaterade, sociala, tekniska och ekonomiska temaområden. Det 
tillhandahåller ett gemensamt språk som gör det möjligt för regeringar, civilsamhället, 
finansinstitut och vattenkraftsektorn att tala om och utvärdera hållbarhetsfrågor. 
Protokollet är resultatet av intensivt arbete inom Hydropower Sustainability 
Assessment Forum, ett globalt organ som består av en mängd aktörer med 
representanter från icke-statliga sociala organisationer och miljöorganisationer, 
regeringar, banker och vattenkraftsektorn. 
 
Bedömningarna omfattar alla projektstadier: Det tidiga stadiet, förberedelser, 
genomförande och drift. Varje projekt får ett betyg mellan 1 och 5 (där 5 är styrkt bästa 
praxis) för vart och ett av de 20 temaområdena. Ett av temaområdena rör biologisk 
mångfald och invasiva arter. Under projektets förberedelsefas läggs särskild vikt vid  

 ekosystemvärden,  

 livsmiljöer,  

 särskilda problem såsom hotade arter och fisktrappor i avrinnings-, magasin- 
och nedströmsområden, och  

 potentiell påverkan från invasiva arter med anknytning till det planerade 
projektet. 

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx  

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx
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Bygga ut hållbar vattenkraft i Donau-deltat: vägledande principer som utarbetats av 
Internationella kommissionen för skyddet av Donau 
 
Under 2010 bad ministrarna i de länder som Donau rinner genom om vägledande 
principer för att integrera miljöaspekter i vattenkraftanvändningen för att kunna säkerställa 
en balanserad och integrerad utveckling och ta itu med potentiella intressekonflikter från 
start. De vägledande principerna togs fram som en del av en bred medverkansbaserad 
process där representanter från energi- och miljöförvaltningar, vattenkraftsektorn, icke-
statliga organisationer och forskarvärlden medverkade. De antogs 2013 av Internationella 
kommissionen för skyddet av Donau och innehåller följande centrala rekommendationer: 
 
Allmänna principer för utveckling av hållbar vattenkraft 
1) Vid vattenkraftutveckling måste principerna om hållbarhet iakttas och miljöfaktorer och 

sociala och ekonomiska faktorer måste tas i beaktande på ett lika balanserat sätt. 
2) Förnybar energiproduktion såsom vattenkraft bör vara en del av en helhetsbaserad 

syn på energipolitik (nationell energiplan, inbegripet handlingsplaner för förnybar 
energi). Outnyttjad förnybar energipotential, energibesparingar och ökande 
energieffektivitet är viktiga punkter som bör beaktas i denna strategi. 

3) För att kunna garantera att vattenkraftutvecklingen är hållbar och balansera de olika 
allmänintressena bör nationella/regionala strategier för vattenkraft utarbetas utifrån 
dessa vägledande principer som omfattar hela avrinningsdistriktet. Dessa strategier 
bör ta hänsyn till de många olika sätt som vattenkraftinfrastrukturen kan användas på 
(översvämningskontroll, vattentillförsel etc.) och dess påverkan (även kumulativa 
effekter) på miljön. 

4) Allmänintressena på nationell/regional nivå måste vägas på ett transparent, 
strukturerat och reproducerbart sätt utifrån kriterier och relevant information, och 
allmänheten måste involveras på ett tidigt stadium i beslutsprocessen. 

5) Förnybar energiproduktion betraktas i allmänhet inte som ett väsentligt allmänintresse 
i sig. Ett vattenkraftsprojekt är inte automatiskt av väsentligt allmänintresse bara för att 
det kommer att generera förnybar energi. Varje projekt måste bedömas från fall till fall 
enligt nationell lagstiftning. 

6) Det är mycket viktigt att man involverar medborgare och medborgargrupper, berörda 
parter och icke-statliga organisationer vars intressen påverkas av ett 
vattenkraftsprojekt för att optimera planeringsprocessen och skapa en gemensam 
förståelse och acceptans för det praktiska genomförandet av nya vattenkraftsprojekt. 

7) När vattenkraften byggs ut måste hänsyn tas till klimatförändringarnas effekter på de 
akvatiska ekosystemen och vattenresurserna (flodbaserade livsmiljöers 
återhämtningsförmåga, flödesmängd och årstidsbetingade flödesförändringar). 

 
Teknisk uppgradering av befintliga vattenkraftanläggningar och ekologiskt 
återställande 
8) Teknisk uppgradering av befintliga vattenkraftverk bör främjas för att öka deras 

energiproduktion. Dessa typer av förbättringar är det mest miljövänliga sättet att 
uppnå miljömål (till exempel vattendirektivet). 

9) Den tekniska uppgraderingen av befintliga vattenkraftverk bör knytas till ekologiska 
kriterier för att skydda och förbättra vattnets status. Nationella strategier och 
instrument för energi bör använda incitament eller miljömärkningar för att främja och 
ge ekonomiskt stöd till tekniska uppgraderingar. 

10) Kombinationen av teknisk uppgradering och ekologiskt återställande av befintliga 
vattenkraftanläggningar innebär en ömsesidigt fördelaktig situation för såväl 
energiproduktionen som förbättringen av miljövillkoren. 

 
Strategisk planeringsmetod för nya vattenkraftanläggningar 
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11) En strategisk planeringsmetod (som är kopplad till handlingsplanen för förnybara 
energikällor och förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt) rekommenderas i samband 
med uppförandet av nya vattenkraftstationer. Denna strategi bör baseras på en 
tvådelad bedömning (inklusive förteckningar över rekommenderade kriterier) – en 
nationell/regional bedömning som följs av en projektspecifik bedömning. Denna 
strategi överensstämmer med preventions- och försiktighetsprincipen och med 
principen att förorenaren betalar. 

12) I ett första steg identifieras flodsträckor där det är förbjudet att bygga ut vattenkraft 
enligt nationell eller regional lagstiftning eller nationella eller regionala avtal 
(exkluderade områden). I ett andra steg bedöms alla andra sträckor med hjälp av 
bedömningsmatrisen och klassifikationsschemat (figur 14 och 15). 

13) Den nationella/regionala bedömningen är ett instrument som hjälper myndigheter att 
anvisa nya vattenkraftstationer till de områden där man förväntar sig en minimal 
påverkan på miljön. Detta kan uppnås genom att integrera vattenkraftsproduktionen 
och ekosystemkraven och genom att stödja beslutsfattandet med tydliga och 
transparenta kriterier, däribland energiförvaltningsaspekter och miljö- och 
landskapsaspekter. I tillämpliga fall måste Donau-omfattande eller gränsöverskridande 
aspekter tas med i beräkningen. 

14) Den nationella/regionala bedömningen gynnar både miljön och vattensektorn, och 
även vattenkraftsektorn, eftersom den ökar beslutsprocessens förutsägbarhet och gör 
att det går att se var tillstånd för nya projekt troligtvis kommer att beviljas. 

15) Medan bedömningen på nationell/regional nivå är mer generell ger den 
projektspecifika bedömning som klassificerar hur pass lämpliga olika flodsträckor är 
för potentiell användning för vattenkraft en mer detaljerad och fördjupad bedömning av 
fördelarna med och effekterna av specifika projekt. Detta underlättar när man 
bedömer huruvida ett projekt är lämpligt utformat för en viss plats. Den 
projektspecifika bedömningen utförs som svar på en ansökan om att bevilja tillstånd till 
ett nytt vattenkraftverk och beror därför på den särskilda projektutformningen. 

16) Rådande politik och utvecklingen av ny politik, särskilt genomförandet av EU:s 
lagstiftning och EU:s strategi för Donau, bör följaktligen beaktas. 

17) För att främja vattenkraften på det mest hållbara sättet bör incitamentsystemen för 
vattenkraftsprojekt ta hänsyn till resultaten av den strategiska planeringsstrategin och 
lämpliga begränsande åtgärder. 

 
Begränsning av vattenkraftens negativa påverkan 
18) Begränsande åtgärder måste fastställas för att minimera vattenkraftanläggningarnas 

negativa påverkan på akvatiska ekosystem. Om nationell lagstiftning föreskriver detta 
kan man kompensera förlusten av vattenkraftproduktion vid befintliga vattenkraftverk 
på grund av begränsande åtgärder. 

19) Att garantera fiskvandring och ekologiska flöden är prioriterade åtgärder för att bevara 
och förbättra vattnets ekologiska status. 

20) Andra begränsande åtgärder, till exempel att förbättra hanteringen av sediment, 
minimera de negativa effekterna av artificiella fluktuationer i vattennivån 
(korttidsreglering), bibehålla grundvattenförhållandena eller återställa typspecifika 
livsmiljöer och strandområden, är viktiga för flodernas ekologi och våtmarker som är 
direkt beroende av akvatiska ekosystem. Dessa åtgärder bör därför beaktas i 
projektutformningen, med hänsyn tagen till kostnadseffektivitet och 
elförsörjningstrygghet. 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

  

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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4.2 Integrerade nationella eller regionala vattenkraftsplaner 
 
Fysiska planer som antagits på nationell, regional eller lokal nivå beroende på de lagar 
som gäller i varje land gör det möjligt att undersöka olika anspråk på marken inom ett stort 
geografiskt område. Detta gör att en integrerad hållbar utvecklingsstrategi som söker efter 
synergier och där så är möjligt minimerar konflikter kan utarbetas. 
 
Fysiska planer tillåter också en mer balanserad utvecklingsram eftersom de gör det 
möjligt att beakta bredare samhälleliga och miljörelaterade intressen tidigt i 
planeringsprocessen. Detta tenderar att leda till en mer förutsägbar och stabil 
planeringsram för alla inblandade, vilket bör bidra till att minska risken för svårigheter och 
förseningar i senare skeden, till exempel i de enskilda projekten. De uppmuntrar också 
olika ekonomiska sektorer, intressegrupper och allmänheten att engagera sig genom 
offentliga samråd, och garanterar därigenom större insyn i beslutsprocessen.  
 
Fysisk planering, och även sektoriell planering, är därför ett viktigt verktyg för industrin. 
När det gäller energiproduktion genom vattenkraft har ett antal länder utarbetat särskilda 
planer för vattenkraft på nationell eller regional nivå för att besluta om framtida utveckling i 
förhållande till efterfrågan och möjligheter. Dessutom måste alla medlemsstater ta fram 
nationella planer för förnybar energi enligt direktivet för förnybar energi för att bestämma 
vilken som är den lämpligaste kombinationen av åtgärder för förnybar energi för ett visst 
land eller en viss region när det gäller att uppnå målen för användning av förnybar energi. 
Båda typerna av planer möjliggör inte bara en analys av de projekterade behoven för olika 
typer av förnybara energislag, till exempel vattenkraftproduktion, utan innebär också en 
möjlighet att ta med socioekonomiska överväganden (förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt eller Natura 2000) i beräkningen på ett tidigt och strategiskt stadium av 
planeringsprocessen. 
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Lämplig bedömning av planer 
 
I artikel 6 i habitatdirektivet krävs även s.k. lämpliga bedömningar för planer och program 
(till exempel nationella eller regionala vattenkraftplaner eller handlingsplaner för förnybar 
energi). Detta bekräftas av EU-domstolen44. En lämplig bedömning av en fysisk plan eller 
ett fysiskt program ligger naturligtvis på en mer strategisk nivå, men förfarandet är i grund 
och botten detsamma som för projekt. Således bör planens eller programmets påverkan 
på Natura 2000-områdena som helhet övervägas i den lämpliga bedömningen, enskilt och 
i kombination med andra planer eller projekt. 
 
Arbetet med bedömningen bör stå i proportion till planens geografiska räckvidd och alla 
potentiella effekters natur och omfattning. Tillräcklig information om den föreslagna planen 
måste även erhållas för att den lämpliga bedömningen ska kunna utföras korrekt. Det 
bakomliggande syftet är alltid att undvika eller eliminera alla förutsebara skadliga effekter 
på Natura 2000-områdena som helhet, eller att undanröja alla rimliga anledningar till oro 
för att sådan påverkan kan uppstå. 
 
En viktig fördel med att genomföra lämpliga bedömningar av en viss plan är att det kan 
förebygga senare potentiella konflikter med Natura 2000-områden vid bedömning av 
enskilda projekts påverkan, genom att till exempel lokalisera verksamheter till platser 
utanför Natura 2000-områden. Det tvingar också de medverkande parterna att överväga 
lösningar som orsakar mindre skada för att uppfylla planens mål mycket tidigt i 
planeringsprocessen och uppmuntrar dem att utveckla en mer integrerad och 
helhetsbaserad strategi för utveckling av vattenkraft. 
 
 

4.3 Kartor över vilda djurs och växters känslighet och zonindelning 
 
Planer över markanvändning eller sektoriella planer omfattar vanligtvis ett stort geografiskt 
område. Denna skala, i kombination med planernas rumsliga beskaffenhet, möjliggör 
strategiska beslut beträffande vattenkraftanläggningars kapacitet och belägenhet inom ett 
stort område, samtidigt som man tar hänsyn till flodernas mångfunktionella roll och till 
beslutens potentiella påverkan på miljön. 
 
I detta sammanhang är ett effektivt sätt att undvika eller minimera potentiella konflikter 
med Natura 2000-områden att hitta platser längs en flod som anses lämpliga eller 
olämpliga för vattenkraft. Detta kan sedan överlagras på en karta över flodens 
naturvårdsintressen för att identifiera potentiella konfliktområden, till exempel skyddade 
områden såsom Natura 2000-områden, eller flyttningsvägar för EU:s skyddade arter.  
 
Kartor över vilda djurs och växters känslighet är användbara när det gäller att förlägga 
vattenkraftanläggningar i områden som är avskilda från områden såsom Natura 2000-
områden där det finns hög risk för betydande påverkan och där de olika 
miljötillståndsförfarandena, oavsett om de föreskrivs enligt vattendirektivet, 
habitatdirektivet eller direktivet om miljökonsekvensbedömningar (nedan kallat MKB-
direktivet), ovillkorligen blir mer betungande och löper större risk att avslås. Kartor över 
känslighet kan skapas för utvalda kategorier av arter (till exempel fiskarter som är viktiga 
för Europa) eller specifika typer av livsmiljöer eller skyddade områden inom ett på förhand 
fastställt område. Det är emellertid viktigt att kartorna baseras på bästa tillgängliga 

                                                           
44 Domstolens dom av den 20 oktober 2005, kommissionen mot Förenade konungariket, C-6/04. 
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uppgifter och information, och att urvalskriterierna är transparenta och tydliga för alla 
inblandade (och i slutändan genomgår ett offentligt samråd). Kartorna bör också ha en 
tillräckligt god upplösning för att kunna erbjuda en tillförlitlig avbildning av områdena.  
 
Den andra stora fördelen med kartor över vilda djurs och växters känslighet är att 
de förebygger potentiella konflikter med artikel 5 i fågeldirektivet och artiklarna 12 
och 13 i habitatdirektivet. Såsom det har förklarats i kapitel 1 är syftet med dessa 
bestämmelser att se till att arter som är viktiga för Europa skyddas inom hela sitt naturliga 
utbredningsområde i EU, oavsett om de lever i ett Natura 2000-område eller inte. Därför 
måste vattenkraftexploatörer eller vattenkraftplanerare se till att de följer dessa 
stränga artskyddsregler. 
 
Dock kan känslighetskartor som baseras på olika arters befintliga utbredning vara 
vilseledande eftersom den befintliga utbredningen i sig kan vara en produkt av befintliga 
effekter som måste åtgärdas. All användning av sådana kartor måste ta hänsyn till 
eventuella planer för att återställa arternas utbredning. Så snart vattenkraftskartor och 
kartor över vilda djurs och växters känslighet har tagits fram kan de läggas på varandra 
och olika flodsträckor kan placeras i en eller flera av följande breda kategorier:  
 

 Gynnsamma områden – områden som uppvisar god potential för vattenkraft (även när 
det gäller att uppgradera befintliga anläggningar) och där risken för konflikt med 
naturvårdsintressen är låg – till exempel på en kraftigt modifierad vattenförekomst av 
lågt ekologiskt intresse och/eller där det inte finns några Natura 2000-områden eller 
arter som skyddas på EU-nivå.  

 Mindre gynnsamma områden – där det finns viss risk för konflikt med ett eller flera 
Natura 2000-områden eller arter som skyddas på EU-nivå längs floden. 

 Ogynnsamma områden – där det finns hög risk för konflikt med ett eller flera 
Natura 2000-områden eller arter som skyddas på EU-nivå längs floden. Dessa 
områden ska helst undvikas eftersom det kommer att vara mycket svårt eller omöjligt 
att uppfylla alla villkor i bedömningsförfarandet enligt artikel 6 i habitatdirektivet och i 
undantagsförfarandet enligt artikel 4.7 i vattendirektivet. 

 
Observera att känslighetskartor bara kan ge en bred bild av områden med potentiellt hög 
risk (där ny utveckling bör undvikas helt), medelhög risk (där begränsande åtgärder kan 
vara möjliga) och låg risk (där påverkan förväntas vara begränsad eller låg). De är i sig 
inget substitut för en miljökonsekvensbedömning eller en lämplig bedömning på 
projektnivå. Det kan fortfarande vara nödvändigt att genomföra dessa för enskilda projekt 
som rör utveckling av vattenkraft. 
 
Uttömmande artundersökningar inom ramen för miljökonsekvensbedömningen eller den 
lämpliga bedömningen på enskilda platser kommer att kunna avgöra mer exakt för varje 
plats vilka specifika naturvärden och risker för påverkan som kan förväntas. I detta 
sammanhang kan kartorna på strategisk nivå redan hjälpa till att visa vilken 
bedömningsnivå som skulle krävas för mer detaljerade och tvingande grundläggande 
studier för enskilda projekt. 
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NATURA 2000 VIEWER: ett användbart verktyg för exploatörer 

http://natura2000.eea.europa.eu/  

Natura 2000 Viewer är ett internetbaserat GIS-system (geografiskt informationssystem) 
med vars hjälp exploatörer kan hitta och utforska alla Natura 2000-områden i EU-
nätverket. Platserna kan undersökas i väldigt liten skala (1:500), vilket visar hur platsen är 
avgränsad och landskapets viktigaste egenskaper i mycket hög upplösning. En 
standardiserad datablankett kan laddas ned för varje område med en förteckning över de 
arter och livsmiljötyper som området utsetts för, deras uppskattade populationsstorlek 
eller populationsområde och bevarandestatus i området, samt områdets betydelse för 
arterna och livsmiljöerna. Det finns även andra sök- och visningsfunktioner som man kan 
använda för att överlagra data från olika källor på Natura 2000-områdena. 
 
 
 
Rekommendationer från Internationella kommissionen för skyddet av Donau för 
nationell/regional bedömning och kriterier 
 
I de vägledande principerna från Internationella kommissionen för skyddet av Donau 
rekommenderas en tvåstegsprocess för strategisk zonplanering av vattenkraftsproduktion 
på nationell eller regional nivå. Som ett första steg bör flodsträckor där det är förbjudet att 
bygga ut vattenkraft enligt relevant internationell, nationell eller regional 
lagstiftning/internationella, nationella eller regionala avtal (undantagna områden) 
identifieras. I ett andra steg bör alla andra sträckor bedömas med hjälp av ett förutbestämt 
klassifikationsschema som baseras på överenskomna kriterier. Det är viktigt att den 
nationella/regionala bedömningen är tekniskt genomförbar och baseras på alla data som 
kan erhållas på denna nivå. Den resulterande matrisen utgör ett stödverktyg för 
beslutsfattande för att skapa ett balanserat uppnående av energi- och miljömål. Denna 
viktningsprocess bör utföras av den behöriga myndigheten på nationell/regional nivå i vart 
och ett av Donau-länderna som en del av en process där allmänheten är delaktig. 
Resultaten bör även användas i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt och 
handlingsplanerna för förnybara energikällor. 
  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Ett kartläggningsverktyg för den ekologiska översiktsplanen över Österrikes floder 
– WWF 
 
För WWF Österrike är det viktigt att den framtida utbyggnaden av vattenkraften följer en 
strategisk metod så att man kan skydda betydande, känsliga och orörda flodsträckor. För 
att ge sitt stöd till detta har WWF tagit fram en ekologisk översiktsplan för att tillhandahålla 
ett tekniskt riktigt beslutsunderlag för bedömning av behovet att skydda österrikiska vatten 
(WWF Ökomasterplan, 2009). 
 
Studien offentliggjordes 2009 och bedömde för första gången det ekologiska värdet av 53 
av de största floderna i Österrike med ett avrinningsområde på mer än 
500 kvadratkilometer. I studien presenteras även officiella data från analysen av aktuell 
status från ministeriet med ansvar för genomförande av EU:s vattendirektiv och 
tillhandahållande av naturvårdsrelaterad information, till exempel om Natura 2000-
områden och andra skyddade områden. Vattensträckorna delades var och en in i 
kategorier och prioriterades efter betydelse enligt olika urvalskriterier (till exempel 
ekologisk status, belägenhet i skyddade områden, hydromorfologi, den kontinuerliga fria 
flödesvägens längd). 
 
Varje flodsträcka rankades alltså efter följande känslighetsklasser: 

 Känslighetsklass 1: Mycket högt skyddsvärde baserat på ekologisk status 

 Känslighetsklass 2: Mycket högt skyddsvärde på grund av läget i 
reservatet/reservaten 

 Känslighetsklass 3: Mycket förtjänt av skydd på grund av morfologin 

 Känslighetsklass 4: Mycket skyddsvärd på grund av den kontinuerliga fria 
flödesvägens längd 

 Känslighetsklass 5: Potentiellt värd att skyddas eftersom databas för en säker 
bedömning av miljöförhållandena saknas 

 Känslighetsklass 6: Potentiellt värd att skyddas 

 Känslighetsklass 7: Lågt skyddsvärde 

 Känslighetsklass 8: Befintlig energirelaterad och ekonomisk användning 

 Brist på data (ekologisk status, hydromorfologi) 
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http://www.oekomasterplan.at/home.html 
 
 
Planeringsinstrument för att balansera utvecklingen av vattenkraft och återställa 
akvatiska miljöer i Frankrike 
 
Under 2008 anordnade det franska ministeriet för miljöfrågor, hållbar utveckling och 
energi ett rundabordssamtal om hur den hållbara vattenkraften skulle kunna fortsätta 
utvecklas samtidigt som man återställer Frankrikes akvatiska miljö. Två mål behövde 
uppnås: Produktion av ytterligare 3 TWh per år fram till 2020 och att 66 % av 
ytvattenförekomsterna skulle uppnå god status till 2015. 
 
Efter långa diskussioner med lokalt valda myndigheter, vattenkraftsproducenter, den 
nationella kommittén för professionellt sötvattenfiske och en rad icke-statliga 
organisationer skrev ministeriet på ett avtal som innehöll fyra huvudmål: 

 Stödja vattenkraften genom en pågående process med gemensam forskning på 
området miljöintegration, miljöövervakning och miljökontroller. 

 Modernisera och optimera befintliga anläggningar genom att arbeta mot ett effektivt 
genomförande av bestämmelserna om att höja minimiflödet till januari 2014 och att 
införa obligatoriska fisktrappor. Vidare bör alla koncessionsförnyelser åtföljas av 
åtgärder för att förbättra både anläggningens energiprestanda och miljöprestanda. 

 Undanröja de mest problematiska hindren för ekologisk kontinuitet som har 
identifierats i det nationella programmet och att genomföra dessa återställningsprojekt 
med hjälp av finansiering från vattenmyndigheterna. 

 Utarbeta ett utvecklingsprogram för vattenkraft av ”miljömässigt hög kvalitet” med 
minimal påverkan på miljön. Uppförandet av nya anläggningar ska helst eftersträvas 
och lokaliseras i områden där det finns få miljöintressen, och måste undvika områden 
med rik biologisk mångfald (till exempel förbjudna floder och floder med kontinuitet). 

 
Mellan 2012 och 2015 antog därför regeringen två förteckningar över skyddade floder för 
att garantera efterlevnaden av vattendirektivet. Den första förteckningen innehåller 
förbjudna eller bevarade floder där inga tillstånd kan beviljas för uppförandet av nya  

http://www.oekomasterplan.at/home.html
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hinder, och befintliga dammar måste garantera den ekologiska kontinuiteten vid den 
tidpunkt då tillstånden för dem förnyas. Den andra förteckningen innehåller floder där 
återställning av kontinuiteten hos befintliga dammar prioriteras. Vid dessa floder måste 
befintliga dammar anpassas inom fem år så att de garanterar att fiskar kan vandra både 
uppströms och nedströms och att transporten av sediment är tillräcklig. 
 
Följande finns med i den första förteckningen: Högstatusfloder (till exempel i 
Natura 2000), floder där migrerande diadroma fiskar lever (också ofta i Natura 2000) och 
biologiska reservoarer. De motsvarar tillsammans runt 25–30 % av Frankrikes vattendrag. 
Den andra förteckningen innehåller andra floder där migrerande diadroma fiskar lever, 
floder där det finns risk för att miljömålen inte kommer att uppnås på grund av 
hydromorfologiska påfrestningar och ineffektivt fungerande biologiska reservoarer enligt 
det som fastställts i förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt. De utgör tillsammans runt 
10 % av vattendragen. 
 
Identifieringen av potentiella områden för ny vattenkraft enligt de regionala planerna för 
förnybar energi baseras i huvudsak på vattenkraftsdata och på förenlighet med 
förteckning 1 och förteckning 2, som anger områden som betraktas som lämpliga, mindre 
lämpliga och icke lämpliga. 
 
Källa: https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-

Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20Franc
e.pdf 
 
 

4.4 Tidiga samråd 
 
Tidiga samråd med miljöaktörer, och även övriga aktörer, är viktiga för att se till att man 
hittar acceptabla och hållbara lösningar. Det är lika viktigt för att nå en allmän förståelse 
för de frågor som det gäller och uppmuntra samarbete i strävan efter lösningar, särskilt 
om ett projekts ekologiska effekter inte visar sig kunna åtgärdas med konventionella 
begränsande metoder. 
 
Ofta har konflikter uppstått på grund av att man har misslyckats med att få med sig 
miljöaktörerna tidigt i planeringsprocessen, vilket kan resultera i långvariga och dyra 
förseningar. Helst bör aktörerna och allmänheten vara delaktiga på alla stadier i projektets 
eller planens utveckling. Medverkan är särskilt viktig under projektets eller planens 
utformningsfas och under det interaktiva och återkommande arbetet med att komma på 
realistiska alternativa lösningar för problemområden. 
 
EU:s lagar och förfaranden är inte särskilt tydliga när det gäller kravet på offentligt samråd 
och allmänhetens medverkan och föreskriver i regel formella steg för offentliga samråd 
först efter det att miljökonsekvensstudierna har slutförts och planerna eller projekten 
lämnats in för godkännande. Detta ska dock inte hindra exploatörer från att skapa sina 
egna arrangemang för att organisera den offentliga samrådsprocessen så tidigt som 
möjligt. 
Målen med alla välorganiserade offentliga samråd bör vara följande: 

 Att garantera en transparent planerings- och beslutsprocess för infrastrukturplanen 
eller infrastrukturprojektet, och öppenhet kring all relevant information och alla 
relevanta data. 

 Att öka medvetenheten kring den övergripande planens eller det övergripande 
projektets mål och därtill relaterade frågor. 

 Att få allmänheten att stödja planeringsprocessen och projektets eller planens 

https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
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genomförande. 

 Att integrera viktiga aktörer i planeringsfasen för att skapa en anda av ömsesidigt 
förtroende och respekt, och således göra det lättare att få allmänhetens godkännande 
och lyckas med genomförandet av planen eller projektet. 

 
I praktiken är följande särskilt viktigt för att säkerställa att ett lyckat samråd med och 
deltagande av alla aktörer. 
 

 Tidpunkten för det offentliga samrådet: Aktörernas deltagande bör inledas på 
projektets eller planens tidigaste stadium så att miljöinformation kan användas när 
alternativ för utformning, läge och ekonomiska arrangemang övervägs. Samråden 
med aktörer bör fortsätta genom hela miljöbedömningsprocessen och plan- eller 
projektcykeln. 
 

 Identifiera relevanta intressegrupper: Det är av största vikt att man identifierar de 
relevanta intressegrupperna för att lyckas involvera allmänheten, vare sig det rör sig 
om en uppsättning riktlinjer, en plan, ett program (till exempel sektoriellt eller regionalt) 
eller projekt. Att analysera den sociala sammansättningen i det samhälle där planen 
eller projektet planeras hjälper också till att säkerställa att alla relevanta sociala 
aktörer identifieras och inkluderas i samrådet. 
 

 Välja rätt form för kommunikation och samråd: Allmänhetens deltagande kan 
omfatta allt från att bara sprida information till samråd och full delaktighet i 
beslutsfattandet: 

o Informera: Enkelriktat informationsflöde från den som lägger fram projektet för 
allmänheten. 

o Hålla samråd: Dubbelriktat informationsflöde mellan den som lägger fram 
projektet och allmänheten, där man ger allmänheten möjlighet att uttrycka 
åsikter och den som lägger fram projektet att svara. 

o Deltagande: Dubbelriktat flöde av information och idéer där den som lägger 
fram projektet och allmänheten utför en gemensam analys och fastställer en 
agenda, och allmänheten/aktörerna på frivillig basis är involverade i 
beslutsfattandet om projektets utformning och förvaltning genom att enas om 
de huvudsakliga punkterna. Den nivå av medverkan från allmänheten som 
behövs för en viss plan eller ett visst projekt varierar beroende på den sociala 
och politiska kontexten. En matris över deltagandet kan tas fram för var och en 
av de främsta intressegrupperna för att hjälpa till att avgöra en lämplig grad av 
deltagande. Matrisen kan även användas som ett systematiskt verktyg för att 
definiera en aktörs roller och ansvarsområden och identifiera områden där 
grupperna eventuellt har avvikande åsikter. 

o Egenansvar och engagemang: Tidiga samråd med potentiellt påverkade 
grupper kan förbättra den miljöinformation som ges till beslutsfattare (till 
exempel genom att identifiera miljöpåverkan eller utforma lämpliga 
begränsande åtgärder) och bidra till att minimera potentiella konflikter och 
förseningar. Uppriktiga ansträngningar för att informera allmänheten och 
besvara förslag eller bemöta farhågor bidrar också till att förhindra 
missförstånd och kan leda till att projekt blir mer accepterade med en större 
känsla av lokalt egenansvar. 
 

Det är tveklöst så att offentliga samråd och medverkan från allmänheten kan ta mycket tid 
och vara mycket krävande, men när de används på ett positivt sätt kan det minska 
motsättningarna och öka möjligheten för framgång på lång sikt. 
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Strategisk planering och samarbete med avseende på avrinningsområden i England 
 
I den avrinningsområdesbaserade strategin ingår samarbetsbaserad verksamhet med 
avseende på avrinningsområden för att åstadkomma övergripande förbättringar av våra 
vattenmiljöer. Lokalsamhällesbaserade partnerskap, som bidrar med lokal kunskap och 
expertis, är aktiva i vart och ett av de mer än 100 avrinningsområdena inom ramen för 
vattendirektivet över hela England, även över gränsen till Wales. 
 
Fler än 1 500 organisationer är engagerade i avrinningsområdesbaserade strategier över 
hela landet, däribland icke-statliga organisationer, lokala myndigheter, statliga organ, 
markägare, sportfiskeföreningar, jordbrukarorganisationer, universitet och lokala företag. 
  
De avrinningsområdesbaserade partnerskapen står för ett kostnadseffektivt praktiskt 
genomförande på plats, vilket innebär en mängd fördelar, till exempel förbättrad 
vattenkvalitet och biologisk mångfald, minskad översvämningsrisk, motståndskraft mot 
klimatförändringar och större engagemang hos lokalsamhällena med avseende på deras 
lokala floder. Partnerskapen utgör en katalysator för att locka till sig ytterligare 
finansiering, och i dagsläget har vissa genererat upp till åtta gånger den ursprungliga 
investeringen. 
 
Ett antal forskningsprojekt har nu kunnat visa att ett stärkt avrinningsområdesbaserat 
partnerskap som består av en mängd olika aktörer och tekniska specialister från och 
omkring avrinningsområdet kan ansvara för att samordna planeringen, finansieringen och 
uppnåendet av god ekologisk hälsa för floden och dess avrinningsområde. 
 
De har också visat att en integrerad aktörsdriven bedömning av ett avrinningsområde kan 
bidra till att skapa en övergripande förståelse för utmaningarna och, som en följd av detta, 
skapa en strategisk, målinriktad, balanserad och därför kostnadseffektiv insatsplan för 
förvaltningen av avrinningsområden. 
 
http://www.catchmentbasedapproach.org/ 
  

http://www.catchmentbasedapproach.org/
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CABA KNOWLEDGEBASE 
 

Syftet med webbplatsen för den avrinningsområdesbaserade strategin (CABA, Catchment based 
Approach) är att visa upp allt fantastiskt arbete som utförs av avrinningsområdespartnerskap över 
hela landet. Genom att sprida bästa praxis vill vi undvika dubbelarbete och se till att värdar för den 
områdesbaserade strategin kan dra nytta av alla de lärdomar som har dragits genom åren av de 
som är engagerade i förvaltningen av avrinningsområden. Slutligen är denna webbplats utformad 
för att stärka avrinningsområdesbaserade partnerskap genom att visa dem de många och 
varierade sätt som medverkansbaserad planering för och förvaltning av avrinningsområden kan 
utföras på. 
 

 
AKTIVERA 

avrinningsområdesaktörer 
och bygg ett effektivt 

partnerskap 

 

ANVÄND DATA 

och rön för att informera den 
aktörsledda planeringen för 

avrinningsområdet 

 
ÅSTADKOM 

målinriktade och integrerade 
förvaltningsinsatser för 

avrinningsområdet 

 
ÖVERVAKA 

och skapa en modell av 
miljön för att mäta 
förbättringar 

Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer 
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5. BEDÖMNINGSFÖRFARANDET ENLIGT HABITATDIREKTIVET 
 
 

5.1 Inledning 
 
EU:s naturvårdslagstiftning kräver att alla planer eller projekt som kan antas ha en 
betydande inverkan på ett eller flera Natura 2000-områden ska genomgå en ”lämplig” 
bedömning i enlighet med artikel 6.3 i habitatdirektivet. I detta kapitel ges en stegvis 
vägledning för hur den lämpliga bedömningen för i synnerhet vattenkraftsplaner och 
vattenkraftsprojekt ska genomföras45.  

 
Eftersom Natura 2000 berör Europas mest värdefulla och hotade livsmiljöer och arter är 
det logiskt att förfarandena för att godkänna utveckling som kan ha betydande negativa 
effekter på dessa områden måste vara tillräckligt rigorösa för att undvika att de 
övergripande målen med fågeldirektivet och habitatdirektivet undermineras. Därför läggs 
stor vikt vid behovet av att fatta beslut på grundval av välgrundad vetenskaplig information 
och expertis. Förseningar i godkännandeprocessen orsakas väldigt ofta av en bedömning 
av dålig kvalitet som hindrar de behöriga myndigheterna från att göra en bedömning av 
planens eller projektets påverkan. 
 
Det är också viktigt att inte blanda ihop de miljöbedömningar som genomförs enligt 
direktivet om miljökonsekvensbedömning och direktivet om strategisk miljöbedömning 
(nedan kallat SMB-direktivet) eller undantagsförfarandet enligt artikel 4.7 i vattendirektivet 
med den s.k. lämpliga bedömning som genomförs enligt artikel 6.3 i habitatdirektivet. 
Samtidigt som sådana bedömningar mycket ofta genomförs tillsammans och kan vinna på 
samordning har de olika syften och bedömer påverkan på olika miljöaspekter. Även om de 
helst bör samordnas kan de andra bedömningarna alltså inte ersätta en lämplig 
bedömning. 

                                                           
45 Kommissionen har tagit fram vägledningsdokument för att hjälpa människor förstå och tillämpa rätt 

förfarande för lämpliga bedömningar. Dessa kan hittas på kommissionens webbplats för Natura 2000, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

Artikel 6.3 
Alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman med eller är nödvändiga för 
skötseln och förvaltningen av ett område, men som enskilt eller i kombination med andra 
planer eller projekt kan påverka området på ett betydande sätt, skall på lämpligt sätt 
bedömas med avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av 
området. Med ledning av slutsatserna från bedömningen av konsekvenserna för området 
och om inte annat följer av punkt 4, ska de behöriga nationella myndigheterna godkänna 
planen eller projektet först efter att ha försäkrat sig om att det berörda området inte kommer 
att ta skada och, om detta är lämpligt, efter att ha hört allmänhetens åsikt. 
 
Artikel 6.4 
Om en plan eller ett projekt, på grund av att alternativa lösningar saknas, trots en negativ 
bedömning av konsekvenserna för området måste genomföras av tvingande orsaker som 
har ett väsentligt allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär, ska 
medlemsstaten vidta alla nödvändiga kompensationsåtgärder för att säkerställa att 
Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen om de kompensationsåtgärder som vidtagits. 
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Den lämpliga bedömningen är inriktad på arter och livsmiljötyper som skyddas 
genom fågeldirektivet och habitatdirektivet, och i synnerhet på de arter och 
livsmiljöer för vilka Natura 2000-området har utsetts. En lämplig bedömning enligt 
artikel 6.3 är därför snävare till omfattningen än en bedömning enligt vattendirektivet, 
MKB-direktivet eller SMB-direktivet, och är begränsad till följderna för Natura 2000-
områden utifrån deras bevarandemål. 
 
Följderna av varje bedömningsförfarande skiljer sig också åt. För den lämpliga 
bedömningen och vattendirektivet är resultatet rättsligt bindande för den behöriga 
myndigheten och avgör dess slutliga beslut. Om den lämpliga bedömningen således 
kommer fram till att Natura 2000-området som helhet kommer att ta skada trots att 
åtgärder som begränsar konsekvenserna har införts, kan planen eller projektet endast 
godkännas om villkoren i artikel 6.4 uppfylls. 
 

5.2 När krävs förfarandet enligt artikel 6? 
 
De formella och konkreta säkerhetsmekanismer som ska tillämpas för alla planer och 
projekt som kan antas ha en betydande effekt på ett Natura 2000-område fastställs i 
artikel 6 i habitatdirektivet.  
 
Detta förfarande är utformat för att 

 bedöma följderna av en plan eller ett projekt som kan antas ha en betydande 
påverkan på ett Natura 2000-område mot bakgrund av områdets bevarandemål, 

 fastställa huruvida dessa följder kommer att skada området som helhet, 

 tillhandahålla en mekanism för att godkänna en plan eller ett projekt som har en 
skadlig påverkan om det inte finns några alternativa lösningar som orsakar mindre 
skada och om det anses nödvändigt av tvingande orsaker som har ett väsentligt 
allmänintresse, 

 säkerställa att kompensationsåtgärder vidtas i det senare fallet för att säkerställa att 
Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. 

 
Ett flertal villkor används i artikel 6.3 för att ange huruvida en lämplig bedömning behövs. 
Den berör 

 alla planer eller projekt  

 som kan påverka minst ett Natura 2000-område på ett betydande sätt, 

 enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt, 

 men som inte direkt hänger samman med skötseln och förvaltningen av ett 
område. 
 

Direktivet definierar inte omfattningen för en ”plan” eller ett ”projekt”. I stället är den 
avgörande faktorn huruvida planen eller projektet kan antas ha en betydande påverkan. 
Begreppet ”projekt” bör därför tolkas brett för att inkludera både byggarbeten och alla 
andra ingrepp i den naturliga miljön46. Det omfattar även projekt vars syfte är att återställa, 
uppgradera, underhålla eller modernisera ett befintligt vattenkraftverk om det bedöms att 
dessa kan ha en betydande påverkan på ett Natura 2000-område. 
 
Vad beträffar dess geografiska omfattning är artikel 6.3 inte begränsad till planer och 
projekt i ett Natura 2000-område. Den gäller även för utveckling utanför ett Natura 2000-
område om det är sannolikt att det kommer att ha en betydande påverkan på området. 

                                                           
46 Domstolens dom, C-127/02. 
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Bara för att ett planerat utvecklingsprojekt har förlagts till en plats utanför Natura 2000-
områdets gränser är det inte undantaget från kravet på en lämplig bedömning enligt 
artikel 6.3.  
 
Således beror behovet av en bedömning på huruvida utvecklingen kan antas ha en 
betydande påverkan på ett Natura 2000-område, antingen enskilt eller i kombination med 
andra planer eller projekt, oavsett huruvida projektet har förlagts till en plats i eller 
utanför Natura 2000-området. Till exempel kan ett projekt en bit uppströms från ett 
Natura 2000-område fortfarande skada det område som ligger nedströms som helhet som 
en följd av ett rubbat vattenflöde, förändringar i transporten av sediment, föroreningar eller 
hinder för arters förflyttningar eller migration. I sådana fall behöver projektet bedömas 
enligt artikel 6.3. 
 
Detta bör idealiskt sett även innebära att man beaktar alla sannolika gränsöverskridande 
effekter. Om en plan eller ett projekt i ett land kan antas ha en betydande påverkan på ett 
Natura 2000-område i ett annat land, antingen enskilt eller i kombination med andra 
planer eller projekt, måste den lämpliga bedömningen även bedöma påverkan på 
Natura 2000-områdena som helhet i det andra landet. Detta stämmer överens med 
Esbokonventionen, som genomförts i EU genom MKB-direktivet och SMB-direktivet. 
 
 

5.3 Ett stegvist förfarande 
 
Förfarandet i artikel 6.3 måste utföras i en viss ordning. Varje steg avgör huruvida det 
behövs ett nästa steg i processen. Om man till exempel efter behovsbedömningen kan 
dra slutsatsen att inga skadliga effekter på Natura 2000-området kommer att uppstå kan 
planen eller projektet godkännas utan att det behövs någon ytterligare bedömning. 
 
Stegen är följande (se flödesschemat): 
 
- Behovsbedömning – Detta första steg avgör huruvida en plan eller ett projekt behöver 

en lämplig bedömning eller inte. Om det är omöjligt att utesluta att en plan eller ett 
projekt kan antas ha en betydande påverkan på något Natura 2000-område krävs en 
lämplig bedömning. 

 
- Lämplig bedömning – När man väl har beslutat att det krävs en lämplig bedömning 

måste de potentiella effekterna av planen eller projektet för Natura 2000-områdets 
integritet mot bakgrund av dess bevarandemål analyseras i detalj. Analysen ska avse 
varje plan eller projekt för sig eller i kombination med andra planer eller projekt. 

 
- Beslutsfattande – Om den lämpliga bedömningen inte kan bevisa att platsen som 

helhet inte kommer att ta skada, eller att skadlig påverkan kan avhjälpas med 
begränsande åtgärder, kommer de behöriga myndigheterna vara tvungna att avslå 
planen eller projektet. Om den lämpliga bedömningen i stället visar att Natura 2000-
området inte kommer att ta skada kan projektet godkännas.  

 
Artikel 6.4 tillåter vissa undantag från denna allmänna regel. Den som lägger fram planen 
eller projektet kan begära att planen eller projektet ska godkännas under exceptionella 
omständigheter förutsatt att villkoren i artikel 6.4 är uppfyllda. 
 
Ovanstående visar tydligt att denna beslutsprocess bygger på försiktighetsprincipen. 
Tonvikten ligger på att med tillförlitlig stödbevisning objektivt visa att Natura 2000-området 
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inte kommer att skadas. Det ligger på den som lägger fram planen eller projektet att visa 
att det inte kommer uppstå någon negativ påverkan. 
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Figur 6: Flödesschema över förfarandet i artikel 6.3 och 6.4 (grundat på kommissionens 
metodhandledning) 
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5.3.1 Behovsbedömning 

Första steget i förfarandet i artikel 6.3 är att avgöra huruvida det behövs en lämplig 
bedömning, det vill säga om en plan eller ett projekt sannolikt kommer att ha betydande 
effekt på ett Natura 2000-område. Om det kan fastställas med tillräcklig säkerhet att 
planen eller projektet inte kan antas ha betydande effekt, varken enskilt eller i 
kombination med andra planer eller projekt, kan den eller det godkännas utan vidare 
bedömning. 
 
Om det dock finns minsta tvekan beträffande sannolikheten för påverkan, måste en 
lämplig bedömning genomföras så att de potentiella effekterna kan granskas i sin helhet. 
Detta bekräftades av EU-domstolen i Waddenzee-domen (C-127/02) där domstolen kom 
fram till att ”[...] skyddsmekanismen i artikel 6.3 [...] [inte kräver] att det är klarlagt att den 
plan eller projekt som bedöms har en betydande påverkan på det berörda området. Det 
räcker med att det är troligt att planen eller projektet har en sådan påverkan. [...] [N]är det 
föreligger tvivel om att ett visst agerande inte kan ha en betydande påverkan [ska en 
sådan bedömning göras]. Den tolkningen gör det möjligt att på ett effektivt sätt förhindra 
att planer eller projekt som skadar det berörda området godkänns, och den bidrar på detta 
sätt, [...] till att förverkliga direktivets väsentliga mål [...]”. 
 
Anledningarna bakom det slutliga beslutet om huruvida en lämplig bedömning ska 
genomföras bör redovisas. Tillräcklig information bör ges som stöd för den slutsats som 
har dragits. 
 

 
Miljötillstånd för ett vattenkraftsprojekt 
 
Den brittiska regeringen har infört ett elektroniskt ansökningsformulär, 
”Environmental site audit checklist for hydropower schemes” (checklista för 
granskning av omgivande miljö för vattenkraftsprojekt) som hjälp vid 
behovsbedömningen av potentiella projekt på förplaneringsstadiet. Checklistan 
hjälper sökande att ta reda på vilka uppgifter som måste skickas till de behöriga 
myndigheterna så att de kan bedöma påverkan av det vattenkraftsprojekt som 
föreslagits fullt ut, och ger dem möjlighet att be om råd om det planerade projektet i 
inledningsskedet. Detta kan förhindra att man slösar tid och resurser på projekt som 
sannolikt inte kommer att få tillstånd. 
 
Sökande ombeds särskilt att fylla i en checklista som innehåller frågor om 

 
1. vattenuttag och hantering av flöden, 
2. naturvård, 
3. vattenkvalitet, 
4. biologisk mångfald och fiske, 
5. hantering av översvämningsrisker, 
6. navigering. 

 
Regeringen har också utfärdat en rad vägledningsdokument för att hjälpa 
exploatörer med ansökningar om strömkraftverk. I dessa dokument förklaras 

 hur den brittiska miljöbyrån, Environment Agency, reglerar vattenkraft, 
 vilka miljöfrågor som ska beaktas, 
 råd om hur ett projekt ska utformas, 
 hur man ansöker om de nödvändiga tillstånden och rättigheterna. 

 
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-

https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
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audit-checklist  
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-
agency-hydropower-handbook 

 
2. Naturvård 

För mer information, se våra råd om  

vattendirektivet, naturvård och naturarv 

 JA NEJ 

Är projektet förlagt till, eller kan projektet antas påverka, ett område med särskilt vetenskapligt 

intresse? 

(Se anmärkning 2a) 

  

Är projektet förlagt till, eller kan projektet antas påverka, ett särskilt bevarandeområde? 

(Se anmärkning 2b) 

  

Är projektet förlagt till, eller kan projektet antas påverka, ett särskilt skyddsområde? 

(Se anmärkning 2c) 

  

Är projektet förlagt till, eller kan projektet antas påverka, ett nationellt naturreservat? 

(Se anmärkning 2d) 

  

Är projektet förlagt till, eller kan projektet antas påverka, ett lokalt naturreservat? 

(Se anmärkning 2d) 

  

Är projektet förlagt till ett skyddat område som klassificerats som särskilt naturskönt, Area of 

Outstanding Natural Beauty (AONB)? 

(Se anmärkning 2e) 

  

Är projektet förlagt till en nationalpark? 

(Se anmärkning 2f) 

  

Kan projektet påverka något vattenfall, en allmän gångstig, en del av ett naturarv eller ett 

bevarandeområde? 

(Se anmärkning 2g) 

  

Har formella ekologiska undersökningar genomförts i området? 

(Se anmärkning 2h) 

  

Tar projektet hänsyn till skyddade arter som kan leva i eller nära området? 

(Se anmärkning 2i) 

  

 

 

5.3.2 Lämplig bedömning 

 
När det har beslutats att det krävs en lämplig bedömning måste bedömningen 
genomföras innan den behöriga myndigheten beslutar om huruvida de ska godkänna 
planen eller projektet (i enlighet med domstolens dom i mål C-127/0247). Termen ”lämplig” 
betyder i allt väsentligt att bedömningen måste vara lämplig för sitt syfte i enlighet med 
fågeldirektivet och habitatdirektivet, det vill säga syftet att skydda de arter och typer av 
livsmiljöer som Natura 2000-området har utsetts för.  
 
”Lämplig” betyder också att bedömningen bör leda till en genomtänkt slutsats. Om 
beskrivningen inte innehåller en tillräckligt utförlig bedömning av effekterna på 

                                                           
47 Domstolens dom, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee och Nederlandse Vereniging tot 

Bescherming van Vogels/Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, C-127/02. 

https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
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Natura 2000-området eller inte ger tillräckliga bevis för att det ska vara möjligt att dra 
tydliga slutsatser om huruvida området som helhet kommer att ta skada, så har 
bedömningen inte uppfyllt sitt syfte och kan inte anses vara ”lämplig” enligt artikel 6.3. 
 
Detta har bekräftats av domstolen, som kom fram till att ”[d]et visserligen [är] riktigt att det 
anges i IREALP:s48 rapport att de huvudsakliga störningar som utgjorde ett hot för faunan 
var att fågelbon förstördes vid avverkning av skog och att livsmiljön splittrades. Rapporten 
utmärks emellertid av att den innehåller flera preliminära bedömningar men ofta 
saknar slutsatser. I rapporten betonas nämligen vikten av att utföra bedömningar 
progressivt, bland annat på grundval av kunskaper och förtydligande uppgifter som kan 
uppdagas under projektets genomförande. I den nämnda rapporten inbjöds för övrigt till 
andra förslag om förbättring av de planerade arbetenas påverkan på miljön.”  
 
”Det följer av dessa uppgifter att IREALP:s rapport inte heller kan anses utgöra en 
lämplig bedömning av de omtvistade arbetenas påverkan på det särskilda 
skyddsområdet IT 2040044. Det framgår av samtliga ovannämnda omständigheter att 
både undersökningen från år 2000 och rapporten från år 2002 är bristfälliga. Båda 
dokumenten saknar fullständiga, exakta och slutliga bedömningar och slutsatser, 
på grundval av vilka varje rimligt vetenskapligt tvivel kan skingras vad beträffar de 
planerade arbetenas påverkan på det berörda särskilda skyddsområdet. Sådana 
bedömningar och slutsatser var emellertid absolut nödvändiga för att de behöriga 
myndigheterna skulle kunna erhålla den säkerhet som krävdes för att fatta beslutet att 
bevilja tillstånd till de nämnda arbetena.” (Mål C-304/05, kommissionen mot Italien, 
punkterna 46–73)  
 
Domstolen underströk även vikten av att använda bästa vetenskapliga kunnande när 
man genomför den lämpliga bedömningen för att göra det möjligt för de behöriga 
myndigheterna att med tillräcklig säkerhet dra slutsatsen att området inte kommer att ta 
skada. Den ansåg att ”alla aspekter av planen eller projektet som, enskilt eller i 
kombination med andra planer eller projekt, kan påverka nämnda mål identifieras med 
hjälp av [bästa] vetenskapliga kunnande på området.” (C-127/02, punkt 54) 
 
Bedömningsrapporten bör särskilt 
 

 beskriva projektet eller planen i detalj för att det ska gå att förstå dess storlek, skala 
och mål, 

 beskriva de grundläggande förutsättningarna och bevarandemålen för Natura 2000-
området, 

 beskriva alla möjliga effekter som kan uppstå, 

 analysera samspelet mellan dessa projektegenskaper och de ekologiska krav som de 
arter och livsmiljötyper som området har utsetts för har för att det ska gå att identifiera 
de potentiella effekter som projektet eller planen har på Natura 2000-området och 
deras signifikansnivå, 

 förklara hur sådana effekter kommer att undvikas eller i möjligaste mån begränsas, 

 fastställa en tidslinje och mekanismer genom vilka begränsande åtgärder ska 
garanteras, genomföras och övervakas, 

 innehålla en referensförteckning över alla informationskällor. 
 
Slutligen är den som lägger fram projektet ansvarig för att beställa och tillhandahålla 
information till den lämpliga bedömningen och för att säkerställa att denna är av lämplig 

                                                           
48 (Research Institute for Applied Ecology and Economics in the Alpine Region). 
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kvalitet. Myndigheterna är ansvariga för att se till att de data som ges i den lämpliga 
bedömningen utvärderas på ett rättvist och uttömmande sätt och för att kontrollera 
huruvida slutsatserna om effekterna och deras signifikans är korrekta och att 
Natura 2000-området som helhet inte kommer att ta skada, mot bakgrund av områdets 
bevarandemål. 
 
Bedömning av effekter mot bakgrund av områdets bevarandemål 
 
Som redan har nämnts bör bedömningen bedöma planens eller projektets möjliga effekter 
på området mot bakgrund av områdets bevarandemål. Som minimum är bevarandemålet 
att förhindra försämring av de arter och livsmiljöer för vilka området har utsetts. 
 
Om mer ambitiösa bevarandemål har fastställts enligt artikel 6.1 måste planens eller 
projektets potentiella effekter bedömas mot dessa mer ambitiösa mål. Om målet till 
exempel är att återställa kungsfiskarpopulationen till en viss nivå inom åtta år måste man 
bedöma om planen eller projektet kommer att förhindra denna återhämtning, och inte bara 
huruvida kungsfiskarpopulationen kommer att fortsätta vara stabil.  
 

Standardiserad datablankett för Natura 2000 
Standardiserade datablanketter har sammanställts för varje Natura 2000-område. De innehåller 
information om ytstorleken, representativitet och bevarandetillstånd för livsmiljöerna i området samt 
en helhetsbedömning av områdets värde för bevarandet av dessa. De innehåller också information 
om de arter som finns i området, till exempel population, status (stationär, häckande, 
övervintrande, migrerande) och tillstånd, och om områdets värde för de berörda arterna49. 
 
Bevarandetillstånd för livsmiljöerna och arterna i området 
En arts eller livsmiljös bevarandestatus ska inte förväxlas med artens eller livsmiljöns 
bevarandetillstånd. Med ”bevarandestatus” avses artens eller livsmiljöns status inom hela dess 
naturliga utbredningsområde i EU och kan endast bedömas på högre nivå (till exempel nationellt, 
biogeografiskt eller EU-övergripande). ”Bevarandetillstånd” avser tillståndet för en viss art eller 
livsmiljö i ett visst område. Om tillståndet är dåligt kan myndigheterna ha beslutat att fastställa mer 
ambitiösa bevarandemål för arten eller livsmiljön i området, snarare än att bara förhindra att 
tillståndet försämras.  
 
Vart sjätte år ska medlemsstaterna rapportera om bevarandestatus för livsmiljöer och arter inom 
sitt territorium i enlighet med artikel 17 i habitatdirektivet. På grundval av dessa nationella rapporter 
framställer kommissionen en konsoliderad rapport om deras bevarandestatus på biogeografisk 
nivå och på EU-nivå50.  
 
Förvaltningsplaner för Natura 2000 
Även om det inte är obligatoriskt rekommenderar habitatdirektivet att man utarbetar 
förvaltningsplaner för att fastställa bevarandemål och vilka åtgärder som behövs för att uppnå 
dessa mål i området i enlighet med arternas och livsmiljöernas ekologiska behov på platsen. 
Förvaltningsplanerna är därför en ovärderlig källa till information om Natura 200051. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Kommissionens genomförandebeslut av den 11 juli 2011 om ett formulär för upplysningar om 

Natura 2000-områden (delgivet med nr K(2011) 4892), EUT L 198, 30.7.2011, s. 39. 
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Insamling av den information som behövs för den lämpliga bedömningen 
 
Insamling av all nödvändig information om både projekten och Natura 2000-området är ett 
viktigt första steg i den lämpliga bedömningen. Detta är ofta en upprepad process. Om de 
initiala undersökningarna och den initiala analysen visar att det finns stora kunskapsluckor 
kan ytterligare grundläggande ekologiskt fältarbete och undersökningsarbete behövas för 
att komplettera befintliga data. Såsom redan har nämnts är det viktigt att basera den 
lämpliga bedömningen på bästa vetenskapliga kunnande på området så att den kan 
skingra varje rimligt vetenskapligt tvivel vad beträffar de planerade arbetenas 
påverkan på det berörda området. 
 
Utförliga undersökningar och fältarbete bör vara inriktade på de arter och livsmiljöer för 
vilka området har utsetts som är känsliga för de planerade arbetena. Deras känslighet bör 
analyseras med beaktande av det möjliga samspelet mellan projektåtgärderna (typ, 
omfattning, metoder etc.) och de berörda livsmiljöerna och arterna (lokalisering, 
ekologiska krav, livsnödvändiga områden, beteende etc.). 
 
Alla fältstudier måste vara tillräckligt robusta och pågå tillräckligt länge för att ta 
hänsyn till det faktum att de ekologiska förhållandena kan variera betydligt beroende på 
årstiden och även från år till år. Om en fältundersökning av en art till exempel genomförs 
under ett par dagar på vintern kommer den inte att omfatta artens habitatanvändning 
under de andra, viktigare tiderna på året (till exempel flyttnings- eller häckningsperioden). 
 
Att hålla samråd med naturvårdsmyndigheter, vetenskapliga experter, forskare och 
naturvårdsorganisationer tidigt i processen bidrar också till att bygga upp en fullständig 
bild av området, de arter/livsmiljöer som finns där och den typ av effekter som ska 
analyseras. Dessa olika organ kan även ge råd om den senaste vetenskapliga information 
som finns tillgänglig om området och dess arter och livsmiljöer som skyddas av EU, och 
om alla grundläggande studier och fältundersökningar som kan behövas för att kunna 
bedöma projektets sannolika effekter. 
 
 
Identifiera skadlig påverkan 
 
Så snart alla nödvändiga grundläggande data har samlats in kan planens eller projektets 
påverkan på Natura-området bedömas. Beskrivningen av vattenkraftsprojekts potentiella 
negativa påverkan enligt beskrivningen i kapitel 3 bör vara en hjälp för att identifiera vilken 
typ av påverkan som man bör leta efter. Det är uppenbart att effekterna av varje projekt 
är unika och måste utvärderas utifrån varje enskilt fall. Detta ligger i linje med 
Waddenzee-domen (se ovan): ”Frågan huruvida effekterna är betydande skall, vid 
bedömningen av nämnda plans eller projekts framtida effekter [...] besvaras mot bakgrund 
av det berörda områdets särart och miljömässiga förhållanden.” 
 
Det första steget är att till fullo analysera vilka av de av EU skyddade arter och livsmiljöer 
för vilka området har utsetts som skulle kunna påverkas inom varje område och bör 
genomgå vidare bedömning. Detta är viktigt eftersom varje art och livsmiljö har sin egen 
ekologiska livscykel och sina egna bevarandekrav. Effekterna på var och en av dessa 
varierar också från en plats till en annan beroende på deras bevarandetillstånd och de 
underliggande ekologiska förhållandena i området i fråga. För varje effekt som påträffas 
bör bedömningen också undersöka hur allvarliga effekterna är samt deras typ, omfattning, 
varaktighet, intensitet och tidpunkt. 
 
Den lämpliga bedömningen innebär även att man tittar på alla de aspekter av planen 
eller projektet som skulle kunna påverka området. De ska alla undersökas i tur och 
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ordning (till exempel inte bara den damm som ska byggas utan nya tillträdesvägar eller 
annan infrastruktur som planeras för dammen). Även den potentiella påverkan bör 
övervägas för var och en av de arter och livsmiljöer för vilka området har utsetts (kallas 
ofta för ”målegenskaper” eller ”egenskaper”). Effekterna på de olika egenskaperna bör 
sedan studeras tillsammans, och i förhållande till varandra, så att samspelet mellan dem 
också kan identifieras. 
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Åtgärder som ska vidtas som en del av den lämpliga bedömningen (anpassad 
Europeiska kommissionen, 2014) 

AVGÖR OM DET FINNS 

NÅGRA KVARSTÅENDE 

EFFEKTER PÅ OMRÅDET 

SOM HELHET 

DEFINIERA 

STUDIEOMRÅDET 

IDENTIFIERA 

NATURA 2000-

OMRÅDET/-

OMRÅDENAS 

BEVARANDEMÅL 

BEDÖM EFFEKTERNA OCH 

DERAS BETYDELSE  

På de livsmiljötyper som studien inriktar 

sig på, arternas livsmiljöer och arterna 

samt på områdets ekologiska struktur 

och funktion 

IDENTIFIERA DE EKOLOGISKA 

SÄRDRAG SOM SKA BEAKTAS I 

BEDÖMNINGEN 

 

Analysera projektåtgärdernas 

UTFORMA ETT 

ÖVERVAKNINGSPRO

GRAM 

SAMLA IN BEFINTLIG 

INFORMATION OCH 

UTFÖR YTTERLIGARE 

FÄLTSTUDIER OCH 

UNDERSÖKNINGAR 

EFTER BEHOV 

RÅDGÖR MED 

BEHÖRIGA 

MYNDIGHETER OCH 

AKTÖRER 

SAMLA IN 

INFORMATION OM 

ANDRA PLANER 

OCH PROJEKT  

för att kunna bedöma 

kumulativa effekter 

IDENTIFIERA/BEDÖM 

PREVENTIVA OCH 

BEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER  

för att eliminera eller begränsa 

effekterna till en icke betydande 

nivå  
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Samtidigt som fokus bör ligga på de arter och livsmiljöer av EU-intresse som var orsaken 
till att området utsågs bör man komma ihåg att dessa målegenskaper samspelar med 
andra arter och livsmiljöer samt med den fysiska miljön på komplexa sätt. Därför är det 
viktigt att alla centrala komponenter i ekosystemets struktur, funktion och dynamik 
undersöks. En förändring hos dessa komponenter, om än aldrig så liten, skulle också 
kunna påverka de livsmiljötyper och arter som finns i området negativt. 
 
Effekter måste förutses så exakt som möjligt, och grunden för dessa förutsägelser 
bör tydliggöras och noteras i den lämpliga bedömningen (en tydlig förklaring av 
graden av visshet i förutsägelsen av effekterna bör alltså också inkluderas, eftersom detta 
är avgörande – bedömningen måste kunna dra slutsatsen att effekterna är utom rimligt 
vetenskapligt tvivel). Precis som alla konsekvensbedömningar bör den lämpliga 
bedömningen vara strukturerad på så sätt att förutsägelserna kan göras så objektivt som 
möjligt, med hjälp av kvantifierbara kriterier. Detta kommer även att underlätta arbetet 
med att utforma begränsande åtgärder som kan bidra till att eliminera de förutsedda 
effekterna eller reducera dem till en icke betydande nivå. 
 
Slutligen är det vid bedömningen av potentiell påverkan viktigt att komma ihåg att den kan 
påträffas under alla faser i vattenkraftutbyggnaden, från det inledande byggarbetet till 
driften och förvaltningen, och även under uppgradering eller avveckling. Effekterna kan 
alltså vara tillfälliga eller permanenta, uppstå i området eller utanför det eller vara 
kumulativa, och de kan göra sig gällande vid olika tidpunkter i projektcykeln. 
 
Vanliga metoder för att förutse effekter 
 
I den lämpliga bedömningen bör tekniker och metoder som bygger på bästa praxis tillämpas 
för att uppskatta effekternas omfattning. 

- Direkta mätningar kan till exempel göras av livsmiljöområden som gått förlorade eller 
påverkats, proportionerliga förluster från arters populationer, livsmiljöer och grupper. 

- Flödesscheman, nätverk och systemdiagram kan identifiera effektkedjor som härrör från 
direkta effekter. Indirekta effekter omnämns som sekundära, tertiära effekter osv. enligt 
hur de uppkommer. Systemdiagram är mer flexibla än nätverk för att illustrera inbördes 
samband. 

- Kvantitativa prognosmodeller kan bidra med matematiskt härledda prognoser som 
baseras på data och antaganden om effekternas kraft och riktning. Modellerna kan 
extrapolera prognoser som stämmer överens med äldre data och data från nutid 
(trendanalys, scenarion, analogier som överför information från andra relevanta platser) 
och intuitiva förutsägelser. Normativa modelleringsstrategier arbetar baklänges från ett 
önskat utfall för att bedöma huruvida det planerade projektet kommer att uppnå dessa 
mål. Prediktiv modellering spelar ofta en viktig roll eftersom huvudeffekterna ofta är en 
följd av förändringar i hydromorfologiska strukturer, vilket leder till förändringar i 
sedimenteringssystemet med allvarliga konsekvenser för flora och fauna under vattnet. 

- Studier på populationsnivå är potentiellt användbara för att bestämma effekter på 
populationsnivå av effekter på till exempel fågelarter, fladdermusarter eller marina 
däggdjursarter. 

- Geografiska informationssystem (GIS) används för att skapa modeller av rumsliga 
förhållanden, såsom begränsningsöverlägg, eller för att kartlägga känsliga områden och 
platser där livsmiljöer har försvunnit. Geografiska informationssystem är en kombination 
av datoriserad kartografi, lagrade kartdata och ett system för databashantering som 
lagrar attribut såsom markanvändning eller lutning. Med geografiska informationssystem 
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kan de lagrade variablerna visas, kombineras och analyseras mycket snabbt. 

- Information från tidigare liknande vattenkraftsprojekt kan vara användbar, särskilt om det 
gjordes kvantitativa prognoser som har övervakats i drift. 

- Expertutlåtanden och bedömningar kan erhållas från tidigare erfarenheter från och 
samråd om liknande projekt, och från lokala experter med erfarenhet och kunskap om 
området. 

- Beskrivning och korrelation: fysiska faktorer (till exempel vattenregim, ström, substrat) 
kan vara direkt relaterade till arternas utbredning och antalet individer. Om framtida 
fysiska förhållanden kan förutses kan det vara möjligt att förutse livsmiljöers och 
populationers framtida utveckling eller arters och livsmiljöers respons utifrån detta. 

- Kapacitetsanalyser innebär bland annat att man identifierar den stresströskel under vilken 
populationers och ekosystems funktioner kan upprätthållas. Detta innebär bland annat att 
man identifierar potentiellt begränsande faktorer, och tar fram matematiska ekvationer för 
att beskriva resursens eller systemets kapacitet när det gäller den tröskel som varje 
begränsande faktor tvingar fram. 

Metodisk vägledning om bestämmelserna i artikel 6.3 och 6.4 i habitatdirektivet  

 
Bedöma potentiella kumulativa effekter 
 
De kumulativa effekterna utgör en central del av bedömningen. Detta är inte bara ett 
lagstadgat krav utan kan också få långtgående följder för planen eller projektet, och för 
andra efterkommande planer eller projekt som planeras för samma område. Detta är 
särskilt relevant för vattenkraft, där de kumulativa effekterna av till och med små 
anläggningar kan vara oacceptabelt stora. 
 
En serie av blygsamma effekter kan var och en för sig vara obetydliga men ha en 
betydande påverkan när de bedöms tillsammans. Artikel 6.3 löser detta genom att ta de 
kombinerade effekterna från andra planer eller projekt med i beräkningen. I artikeln anges 
inte vilka andra planer och projekt som bestämmelsen gäller, men det är tydligt att man 
bör beakta planer eller projekt som har färdigställts (det vill säga redan existerande 
infrastruktur) och godkänts. För detta kan information som finns i förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikten enligt vattendirektivet vara användbar, i likhet med eventuella 
förvaltningsplaner som tagits fram för relevanta Natura 2000-områden. 
 
Man bör ha klart för sig att en medlemsstat genom att överväga en föreslagen plan eller 
ett föreslaget projekt inte skapar en presumtion till förmån för andra liknande planer eller 
projekt som kan planeras i framtiden. Om ett eller flera projekt tvärtom redan har godkänts 
i området kan detta sänka den ekologiska tröskeln för framtida planer eller projekt i 
området. 
 
Om till exempel en serie vattenkraftanläggningar i eller omkring Natura 2000-områden 
lämnas in efter varandra kan bedömningen av det första projektet mycket väl komma fram 
till att det inte kommer att skada området, medan det andra och tredje projektet kanske 
inte godkänns på grund av att deras påverkan när den kombineras med det tidigare 
projektets påverkan räcker för att skada området som helhet.  
 
I det här sammanhanget är det viktigt att titta på vattenkraftsprojekt strategiskt och i 
kombination med varandra inom ett geografiskt område av rimlig storlek, och inte bara 
betrakta dem som enskilda, isolerade projekt. Bedömningen av kumulativa effekter bör ta 
alla vattenkraftverk och annan utveckling i avrinningsområdet i beaktande, oavsett om de 
ligger i eller utanför ett Natura 2000-område. 
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De kumulativa effekterna bör helst fastställas i nära samråd med de behöriga 
myndigheterna, som kommer att ha tillgång till information om andra planer och projekt 
som måste beaktas. Man bör också konsultera informationen i förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikten i vattendirektivet, eftersom den innehåller samlade uppgifter om alla 
påfrestningar och effekter på den akvatiska miljön för hela avrinningsområdet. 
 
Potentiella kumulativa effekter bör bedömas med tillförlitliga grundläggande data och inte 
enbart bygga på kvalitativa kriterier. De bör också vara en integrerad del av den 
övergripande bedömningen och inte endast behandlas som en ”eftertanke” i slutet av 
bedömningsprocessen. 
 
 
Bestämma effekternas betydelse 
 
Så snart effekterna har fastställts (se även avsnitt 4.7) måste deras betydelse52 för arterna 
och livsmiljöerna på området uppskattas mot bakgrund av områdets bevarandemål.  
 
Följande parametrar kan beaktas när betydelsen bedöms: 
 
- Målegenskapens (det vill säga den art eller livsmiljötyp som området har utsetts för) 

kvantitativa parametrar: till exempel, hur mycket livsmiljö som försvinner för den arten 
eller livsmiljötypen. För vissa arter och livsmiljöer bör en förlust av även enskilda 
enheter eller förekomstområden som motsvarar en liten andel av hela området inom 
ett visst Natura 2000-område (till exempel för prioriterade livsmiljötyper och arter) ses 
som betydande påverkan. För andra kan betydelsetröskeln vara högre. Återigen beror 
det på arterna och livsmiljötyperna, deras bevarandetillstånd i området och deras 
väntade utveckling. 
 

- Målegenskapens kvalitativa parametrar: Effekternas betydelse ska oberoende av 
kvantitativa parametrar beakta kvaliteten på målegenskapens förekomst. Till exempel 
kan det vara 

 det enda området i en viss region eller ett visst land som har denna målegenskap 
(det vill säga, målegenskapen kan vara utbredd i ett visst område men detta är det 
enda område där den förekommer och skyddas), 

 ett område med en viktig förekomst av arten (till exempel ett kärnområde för 
förekomsten, större områden med representativa bestånd etc.), 

 ett område där arten befinner sig på gränsen till sitt befintliga utbredningsområde 
(med tanke på klimatförändringarnas potentiella inverkan i framtiden). 

 
- Områdets värde för arters biologi, till exempel som reproduktionsområde 

(häckningsplatser, lekområden etc.), födosökshabitat, skyddad plats, flyttningsväg 
eller rastplats. 
 

- Ekologiska funktioner och strukturer som är nödvändiga för att bibehålla 
målegenskaperna och därigenom området som helhet. 
 

När det råder tvekan eller oenighet om graden av betydelse är det bäst att finna en 
bredare överenskommelse bland relevanta experter, till exempel regionala och/eller 
nationella specialister på den påverkade målegenskapen, så att enighet skapas kring 
detta. 

                                                           
52 ”Betydelse” avser här effekternas betydelse. Det ska inte förväxlas med behovsbedömningsstadiet där 

tonvikten ligger på sannolikheten för betydande effekter. 
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Avgöra huruvida området som helhet tar skada 
 
När projektets effekter har förutsetts så korrekt som möjligt, effekternas betydelsenivå 
bedömts och alla möjliga begränsande åtgärder har utforskats måste den lämpliga 
bedömningen nå en slutsats angående huruvida Natura 2000-området som helhet 
betraktat kommer att ta skada av dem. 
 
Termen ”som helhet betraktat” relaterar tydligt till ekologisk helhet. ”Området som helhet 
betraktat” kan definieras som summan av områdets ekologiska struktur, funktion och 
ekologiska processer, över hela ytan eller för de livsmiljöer, komplex av livsmiljöer 
och/eller populationer av arter för vilka området har utsetts. Ett område kan anses ha hög 
grad av helhet om den inneboende potentialen för att nå områdets bevarandemål uppnås, 
områdets kapacitet för självläkande och självförnyelse under dynamiska förhållanden 
upprätthålls och ett minimum av externt skötsel- och förvaltningsstöd behövs. 
 
Om en plan eller ett projekt får negativa följder för ett områdes visuella estetiska kvaliteter 
eller får betydande konsekvenser för andra livsmiljötyper eller arter än de för vilka 
området klassificerades som Natura 2000, betraktas detta inte som en skadlig effekt i den 
mening som avses i artikel 6.3. Om å andra sidan en av de arter eller livsmiljötyper för 
vilka området har utsetts påverkas betydligt har även området som helhet betraktat 
med nödvändighet tagit skada. 
 
Uttrycket ”området som helhet betraktat” visar att fokus ligger på det specifika området. 
Således kan skador på delar av ett område eller ett helt område inte motiveras med 
argumentet att bevarandestatusen för de livsmiljöer och arter som lever där kommer att 
fortsätta vara gynnsam inom medlemsstatens europeiska territorium. 
 
I praktiken bör bedömningen av området som helhet särskilt vara inriktad på att avgöra 
huruvida projektet förhindrar att områdets bevarandemål uppnås, och 

 orsakar förändringar i viktiga ekologiska funktioner som är nödvändiga för 
målegenskaperna (det vill säga de arter eller den livsmiljötyp för vilka området 
utsågs), 

 på ett betydande sätt krymper livsmiljöers förekomstområde (även sådana av lägre 
kvalitet) eller minskar livskraften hos artpopulationer som är målegenskaper i 
området i fråga, 

 minskar områdets biologiska mångfald, 

 leder till att området fragmenteras, 

 leder till förlust eller reducering av nyckelegenskaper för området (till exempel 
trädbevuxenhet, regelbundna årliga översvämningar) som målegenskapens status 
är beroende av, 

 orsakar dödlighet hos målarterna. 
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Införa åtgärder för att undanröja skadliga effekter 
 
Om en bedömning av en plan eller ett projekt som rör vattenkraftutbyggnad enligt artikel 6 
i habitatdirektivet  
identifierar ett antal negativa effekter 
på ett Natura 2000-område behöver 
planen eller projektet inte avvisas 
automatiskt. Beroende på hur 
allvarliga de potentiella effekterna är 
kan det vara möjligt att införa 
(ytterligare) 
 
begränsande åtgärder som eliminerar 
dem, eller åtminstone gör dem obetydliga, om sådana skyddsåtgärder inte redan har 
införts i projektet.  
 
 
Fastställandet av begränsande åtgärder måste precis som själva 
konsekvensbedömningen baseras på en god förståelse för arterna/livsmiljöerna i 
fråga och på dialog mellan den som lägger fram planen eller projektet, den behöriga 
myndigheten och naturvårdsexperter. 
 
 
Begränsande åtgärder kan inbegripa en ändring av den storlek, lokalisering, utformning 
och teknik som används i vattenkraftsplanen eller vattenkraftsprojektet (till exempel att 
förebygga hinder för vandring och/eller skador på fisk som orsakas av turbiner). De kan 
också utgöras av tillfälliga justeringar under uppbyggnadsfasen eller driftsfasen (till 
exempel att undvika förorening av vattnet om känsliga delar eller populationer av målarter 
finns nedströms). Se kapitel 3 för mer information om potentiella begränsande åtgärder för 
vattenkraft. 
 
För varje begränsande åtgärd som föreslås är det viktigt att göra följande: 

 Förklara hur åtgärderna kommer att förhindra eller göra så att de kända negativa 
konsekvenserna för området blir icke betydande. 

 Lämna bevis för hur de kommer att garanteras och genomföras och av vem. 

 Lämna bevis för graden av säkerhet för att de ska lyckas. 

 Tillhandahålla en tidslinje för projektet eller planen för genomförandet av de 
begränsande åtgärderna. 

 Lämna bevis för hur åtgärderna kommer att övervakas och hur ytterligare åtgärder 
kommer att genomföras om skadebegränsningen visar sig vara otillräcklig. 

 
Så snart man har identifierat lämpliga åtgärder för att begränsa konsekvenserna och 
utarbetat dem i detalj kan planen eller projektet godkännas enligt bedömningsförfarandet i 
habitatdirektivets artikel 6 under förutsättning att dessa begränsande åtgärder 1) 
säkerställer att effekterna inte är betydande mot bakgrund av områdets bevarandemål, 
och 2) genomförs som en väsentlig del av projektet. 
 
Om betydande påverkan dock fortfarande kvarstår i området, även efter det att åtgärder 
för att begränsa konsekvenserna har införts, måste alternativa lösningar i stället 
undersökas (till exempel att man förlägger projektet till en annan plats, ger byggprojektet 
en annan skala eller utformning, eller alternativa processer). Om några sådana inte finns 
kan planen eller projektet fortfarande i exceptionella fall godkännas, förutsatt att villkoren i 
artikel 6.4 uppfylls och lämpliga åtgärder godkänns som kompenserar för betydande 

Strategi för begränsande 
av konsekvenser 

Preferensordni
ng 

Undvik påverkan vid källan Högst 
 
 

Lägst 

 Minska påverkan vid källan 

Bekämpa påverkan i 
området 

Bekämpa påverkan hos 
mottagaren 



 

 85  

negativa effekter som återstår så att Natura 2000-nätverket inte äventyras.  
 

5.3.3 Slutsatser från den lämpliga bedömningen 

 
Det är de behöriga nationella myndigheternas ansvar att godkänna planen eller projektet 
mot bakgrund av slutsatserna från den lämpliga bedömningen. Detta kan endast göras 
efter att man har förvissat sig om att området som helhet betraktat inte kommer att ta 
skada av dem. Om slutsatserna är positiva, i den mening att inget rimligt vetenskapligt 
tvivel kvarstår beträffande frånvaron av följder för området, kan de behöriga 
myndigheterna godkänna planen eller projektet. 
 
Skyldigheten ligger därför i att bevisa frånvaron av effekter snarare än förekomsten 
av dem, vilket speglar försiktighetsprincipen (mål C-157/96). Detta har bekräftats i flera av 
domstolens beslut. I Waddenzee-målet (C-127/02) bekräftade domstolen att ”en plan eller 
ett projekt endast [kan] godkännas på villkor att de behöriga nationella myndigheterna har 
försäkrat sig om att planen eller projektet inte kommer att ha en skadlig inverkan på det 
berörda området. De behöriga myndigheterna skall [...] avslå en ansökan om 
godkännande när det råder osäkerhet om att planen eller projektet inte kommer att ha en 
skadlig inverkan på det område som berörs”. Med andra ord måste de ha försäkrat sig 
bortom varje rimligt vetenskapligt tvivel om att planen eller projektet inte kommer att skada 
området.  
 
Den lämpliga bedömningen och dess slutsatser bör vara tydligt utformade. Rapporten bör 
vara tillräckligt detaljerad för att kunna visa hur man kom fram till den slutgiltiga slutsatsen 
och på vilka vetenskapliga grunder beslutet togs. 

5.4 Undantag enligt artikel 6.4 
 
Artikel 6.4 föreskriver undantag från regeln i artikel 6.3. Detta är inte en automatisk 
process, utan det är upp till den som lägger fram projektet eller planen att bestämma om 
han eller hon vill ansöka om undantag. I artikel 6.4 fastställs de villkor som måste 
uppfyllas i sådana fall och de steg som måste följas innan en behörig nationell myndighet 
kan godkänna en plan eller ett projekt som har bedömts orsaka skada på området som 
helhet enligt artikel 6.3. 
 
Artikel 6.4 kräver att de behöriga myndigheterna ska se till att följande villkor uppfylls 
innan man kan ta ett beslut om att godkänna eller inte godkänna en plan eller ett projekt 
som kan skada ett område: 

 Det alternativ som läggs fram för godkännande är det som orsakar minst skada på 
livsmiljöerna, på arterna och på ett Natura 2000-område som helhet, och det finns 
inget genomförbart alternativ som inte området som helhet betraktat skulle ta skada 
av. 

 Det finns tvingande orsaker av väsentligt allmänintresse för att godkänna planen 
eller projektet. 

 Alla kompensationsåtgärder som krävs för att se till att Natura 2000-nätverkets 
sammanhängande skyddas har vidtagits. 

 
Den ordning som dessa villkor undersöks i är viktig eftersom varje steg avgör om nästa 
steg är nödvändigt. Om man till exempel hittar ett alternativ till planen eller projektet i 
fråga finns det ingen mening med att utreda om den ursprungliga planen eller det 
ursprungliga projektet är av ett väsentligt allmänintresse eller att ta fram lämpliga 
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kompensationsåtgärder, eftersom planen eller projektet inte kan få tillstånd om det finns 
ett gångbart alternativ. 
 
Bevisa att det saknas alternativa lösningar 
 
Sökandet efter alternativ kan vara ganska brett och bör vara kopplat till planens eller 
projektets mål av allmänintresse. Det kan omfatta alternativa platser, annan skala eller 
utformning, andra byggmetoder eller alternativa processer och metoder för att producera 
förnybar energi. Detta krav är också tätt kopplat till vattendirektivets artikel 4.7 d, som 
kräver att myndigheterna garanterar att det inte finns något miljömässigt bättre 
alternativ53. 
 
Även om kravet att söka efter alternativ faller inom ramen för artikel 6.4 är det i praktiken 
bra för planerarna att överväga alla möjliga alternativ så tidigt som möjligt när de först 
börjar planera utbyggnadsprojektet. Om ett lämpligt alternativ som inte kan antas ha en 
betydande påverkan på ett Natura 2000-område hittas på det stadiet kan det godkännas 
omedelbart och en lämplig bedömning kommer inte att behövas (även om andra 
miljöbedömningar fortfarande kan behövas). 
 
Om projektet dock genomgår en lämplig bedömning som kommer fram till att det är 
oundvikligt att området som helhet tar skada måste den behöriga myndigheten avgöra 
huruvida det finns alternativa lösningar. Alla gångbara alternativ bör analyseras, och 
särskilt deras relativa verkan på Natura 2000-områdets bevarandemål och på området 
som helhet. 
 
Om det finns en gångbar alternativ lösning som uppfyller projektets syften bör också den 
genomgå en ny lämplig bedömning om det är troligt att den kommer ha en betydande 
påverkan på samma eller ett annat Natura 2000-område. Om alternativet liknar 
ursprungsförslaget kan mycket av den nödvändiga informationen hämtas från den första 
lämpliga bedömningen och användas i den nya bedömningen. 
 
Tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse 
 
I brist på alternativa lösningar, eller om alternativet till och med har ännu skadligare effekt 
på bevarandemålen eller det berörda området som helhet, måste de behöriga 
myndigheterna undersöka om det finns tvingande orsaker som har ett väsentligt 
allmänintresse54 som motiverar att planen eller projektet ska få tillstånd trots att ett eller 
flera Natura 2000-områden som helhet kan ta skada av det. 
 
Begreppet ”tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse” definieras inte i 
direktivet. Det framgår dock tydligt av formuleringen att om en plan eller ett projekt ska få 
tillstånd enligt artikel 6.4 måste den eller det uppfylla samtliga tre villkor som anges 
nedan: 

 Planen eller projektet måste vara av allmänintresse – det framgår tydligt av 
formuleringen att endast allmänintresset kan vägas mot direktivets bevarandemål. 
Således kan projekt som skapats av privata organ endast komma i fråga om det 
allmänintresse som det tjänar bevisas (mål C-182/10 Solvay m.fl., punkt 71–79). 

                                                           
53 Se vägledningen om den gemensamma genomförandestrategin, nr 20. 
54 Detta begrepp används också i artikel 4.7 i vattendirektivet. 
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 Det måste finnas tvingande orsaker för att genomföra planen eller projektet – 
tvingande i denna mening betyder helt klart att projektet är centralt för samhället, 
snarare än bara önskvärt eller användbart. 

 Planen eller projektet måste vara av ett väsentligt intresse – med andra ord måste 
det visas att det är viktigare att genomföra en plan eller ett projekt än att skydda 
Natura 2000-området i fråga, i linje med områdets bevarandemål. Det är tydligt att 
det inte räcker med vilken typ av allmänintresse av social eller ekonomisk art som 
helst, särskilt när det ställs emot vikten av de intressen som skyddas av direktivet 
(se till exempel dess fjärde skäl som hänvisar till ”gemenskapens naturliga arv”). Det 
verkar också rimligt att anta att allmänintresset endast kan vara väsentligt om det är 
ett långsiktigt intresse. Kortsiktiga ekonomiska intressen eller andra intressen som 
bara skulle generera kortsiktiga fördelar för samhället skulle inte räcka för att väga 
upp för de långsiktiga bevarandeintressen som skyddas av direktivet. 

 
Notera att de villkor som rör ett väsentligt allmänintresse är ännu strängare för en plan 
eller ett projekt som kan antas skada helheten för ett Natura 2000-område som innehåller 
prioriterade livsmiljötyper och/eller arter när dessa livsmiljötyper och/eller arter påverkas. 
Tvingande orsaker av väsentligt allmänintresse kan i det fallet bara accepteras om de rör 

 människors hälsa och den allmänna säkerheten, 

 överordnade betydelsefulla konsekvenser för miljön, eller 

 andra tvingande skäl, om kommissionen har utfärdat ett yttrande innan planen 
eller projektet godkänns. 
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Flödesschema över villkoren i artikel 6.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PP kan skada området som helhet 

betraktat 

Finns det alternativa lösningar?  

NEJ 

Innehåller området en prioriterad 

livsmiljö eller art som skulle kunna 

påverkas av PP? 

Finns det tvingande orsaker som 

har ett väsentligt allmänintresse? 

Finns det villkor som handlar om 

människors hälsa eller säkerhet 

eller viktiga miljömässiga vinster? 

Tillstånd kan inte beviljas 

Tillstånd kan beviljas 

Kompensationsåtgärder måste 

vidtas 

Tillstånd kan beviljas av andra 

tvingande orsaker av ett väsentligt 

allmänintresse, efter samråd med 

kommissionen. 

Kompensationsåtgärder måste vidtas 

Nej 

Nej 

Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Ja 
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Kompensationsåtgärder 
 
Om det inte finns några alternativ och det finns tvingande orsaker som är av väsentligt 
allmänintresse måste myndigheterna se till att kompensationsåtgärder vidtas och är på 
plats innan projektet kan inledas. Kompensationsåtgärder är därför en ”sista utväg” och 
används bara när beslutet har tagits enligt de villkor som beskrivs ovan. 
 
I strikt mening är kompensationsåtgärder fristående från projektet och genomförs som en 
regel utanför projektområdet. De måste fullt ut kunna kompensera för den skada som 
åsamkats området och dess målegenskaper, och måste vara tillräckliga för att säkerställa 
att Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. 
 
För att garantera att Natura 2000-nätverket totalt sett förblir sammanhängande ska de 
kompensationsåtgärder som föreslås för en plan eller ett projekt särskilt 

 bidra till bevarandet av påverkade livsmiljötyper och arter inom den berörda 
biogeografiska regionen eller inom samma utbredningsområde, flyttväg eller 
övervintringsområde för arter i den berörda medlemsstaten, 

 fylla funktioner som är jämförbara med dem som motiverade att det ursprungliga 
området valdes ut, särskilt när det gäller tillräcklig geografisk utbredning, 

 vara ett tillägg till de vanliga skyldigheterna enligt direktivet; de kan alltså inte 
ersätta befintliga åtaganden som att genomföra skötsel- och förvaltningsplaner för 
Natura 2000. 

 
Enligt befintlig vägledning från kommissionen kan kompensationsåtgärder enligt artikel 6.4 
bestå av ett eller fler av följande alternativ: 

 Återskapande av en jämförbar livsmiljö eller biologisk förbättring av en skadad 
livsmiljö inom ett befintligt utsett område, förutsatt att detta går utöver områdets 
bevarandemål och inte skadar andra målegenskaper för Natura 2000 i området. 

 Återskapande av en jämförbar livsmiljö eller biologisk förbättring av en skadad 
livsmiljö utanför ett utsett område som sedan fogas till Natura 2000-nätverket. 

 Tillägg till Natura 2000-nätverket av ett nytt område som är av en kvalitet och i ett 
tillstånd som kan jämföras med det ursprungliga områdets kvalitet eller bättre55. 

 
De livsmiljötyper och arter som skadats måste som minimum kompenseras i jämförbara 
proportioner, men med tanke på de stora risker och den vetenskapliga osäkerhet som är 
förknippad med att försöka återskapa eller återställa skadade livsmiljöer är det starkt 
rekommenderat att man tillämpar proportioner som gott och väl överstiger 1:1 för att vara 
säker på att åtgärden verkligen ger den nödvändiga kompensationen. 
 
Medlemsstaterna bör vara extra uppmärksamma när de skadliga effekterna av en plan 
eller ett projekt uppstår i sårbara livsmiljöer eller i livsmiljöer för arter som behöver lång tid 
för att få tillbaka samma ekologiska funktion. För vissa livsmiljöer och arter kanske det inte 
ens är möjligt att kompensera för förluster inom en rimlig tid eftersom det kan ta årtionden 
för dem att utvecklas. 
 
Dessutom kan vissa livsmiljötyper och arters livsmiljöer inte kompenseras alls eftersom 
deras ekologiska egenskaper inte kan simuleras eller skapas på konstgjord väg. Därför 
bör den som lägger fram planer på ny utveckling av vattenkraft ta reda på hur omfattande 

                                                           
55 Detta tillägg måste utses formellt av medlemsstatens myndigheter efter kommissionens godkännande. 
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kompensationen är för specifika livsmiljötyper och arter i god tid innan man börjar utarbeta 
planen eller projektet. 
 
Slutligen bör kompensationsåtgärderna vara på plats och helt funktionella innan arbetet 
med planen eller projektet inleds. Detta ska mildra projektets skadliga effekter på arter 
och livsmiljöer genom att det erbjuder dem lämpliga alternativa platser i 
kompensationsområdet. Om detta inte är helt uppnåeligt bör de behöriga myndigheterna 
kräva extra kompensation för de tillfälliga förluster som sker under tiden. Informationen 
om kompensationsåtgärder bör lämnas in till kommissionen så snart dessa har antagits i 
planeringsprocessen för att göra det möjligt för kommissionen i sin roll som fördragens 
väktare att bedöma huruvida direktivet tillämpas korrekt. 
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Förkortningar 
 

AA Lämplig bedömning (appropriate assessment) enligt artikel 6.3 i habitatdirektivet 

AWB Konstgjord vattenförekomst (artificial water body) enligt vattendirektivet 

ECJ Europeiska unionens domstol (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sv/) 

EES Europeiska miljöbyrån (http://www.eea.europa.eu/) 

MKB Miljökonsekvensbedömning av projekt 

EU Europeiska unionen (EU-28) 

FCS Gynnsam bevarandestatus (favourable conservation status) – habitatdirektivets 
huvudsyfte 

HMWB Kraftigt modifierad vattenförekomst(heavily modified water body) enligt 
vattendirektivet 

GES God ekologisk status (good ecological status) – vattendirektivets huvudsyfte 

Natura 2000 Områden som utsetts enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet (föreslagna 
områden av gemenskapsintresse, områden av gemenskapsintresse, särskilda 
bevarandeområden och särskilda skyddsområden) och ingår i Natura 2000-
nätverket 

NGO Icke-statlig organisation 

PCIs Projekt av gemenskapsintresse (projects of community interest) 

pSCI Föreslaget område av gemenskapsintresse (proposed site of community 
importance), förslaget inlämnat till kommissionen 

RBMP Förvaltningsplan för avrinningsdistrikt (river basin management plan) enligt 
vattendirektivet 

SAC Särskilt bevarandeområde (special area of conservation) där nödvändiga 
bevarandeåtgärder tillämpas 

SCI Område av gemenskapsintresse (site of community importance) som godkänts av 
kommissionen 

SDF Standardiserad datablankett (standard data form) för Natura 2000-områden 

SMB Strategisk miljöbedömning av planer och program 

SPA Särskilt skyddsområde (special protection area) som utsetts enligt fågeldirektivet 

WFD Vattendirektivet (Water Framework Directive) 
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