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Sammanfattning 

På grunda av en lagändring som trädde i kraft i januari 2019 som säger att alla dammar ska 

uppnå moderna miljövillkor kommer alla vattenkraftsdammar i Sverige att behöva 

tillståndsprövas. Arvika Kraft har två stycken regleringsdammar Kivilamp och Rolamp som 

de tror inte kommer uppnå de moderna miljövillkoren. Arvika Kraft vill därför ha en förstudie 

till en miljökonsekvensbeskrivning genomförs för att kunna studera möjliga åtgärder för 

dammarna. De ville att en potentiell rivning av de två regleringsdammarna skulle studeras i 

denna förstudie.  

I en miljökonsekvensbeskrivning ska flera alternativ studeras och i denna förstudie är 

nollalternativet att behålla regleringsdammarna som de är idag, huvudalternativet är att riva de 

två dammarna och det tredje alternativet är insättandet av turbiner i dammarna tillsammans 

med fiskvägar förbi dem.  

I rapporten genomförs en litteraturstudie för att fördjupa kunskapen inom området, en 

modellering av de tre alternativen för att kunna studera hur energiproduktionen hos 

kraftdammen nedströms som Kivilamp och Rolamp fungerar som reglerare till påverkas och 

till sist själva insamlandet av information till förstudien av miljökonsekvensbeskrivningen.  

Resultatet av studien visar att nollalternativet bidrar till reglering som ökar 

energiproduktionen hos kraftdammen nedströms.  Dammarna Kivilamp och Rolamp är 

däremot vandringshinder för de vattenlevande djuren. Ytterligare ett problem med 

nollalternativet är att det finns en stor risk att dammarna inte uppfyller de moderna 

miljövillkoren som de ser ut i dagsläget  

Resultatet av huvudalternativet visar att energiproduktionen skulle enligt modellerna komma 

att sänkas vid en rivning av de två regleringsdammarna. Vattenflödet skulle däremot bli mer 

naturligt och de två vandringshindren skulle komma att försvinna för de vattenlevande djuren. 

Flödet skulle dock fortsatt vara uppdämt nedströms vilket skulle innebära att bara en liten 

sektion av den totala flödesvägen skulle vara fri från vandringshinder.  

För det tredje alternativet som studerades blev resultatet en ökad energiproduktion, men inte 

så hög som förväntad på grund av att de två regleringsdammarna hade en relativt låg fallhöjd i 

jämförelse med kraftdammen nedströms, samt att flödet var något lägre för Kivilamp och 

Rolamp i jämförelse. Genom de konstruerade fiskvägarna skulle däremot vandring underlättas 

och detta skulle vara en positiv förändring för de vattenlevande djuren.  

Slutsatsen blev att det bästa alternativet, när energiproduktionen har vägts tillsammans med 

förbättrad miljö för de vattenlevande djuren, var det tredje alternativet. Detta kan dock vara 

kostsamt och svårt att genomföra i praktiken och i sådana fall skulle det bästa vara att riva 

regleringsdammarna.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

On the basis of a legislative amendment that came into force in January 2019, which states 

that all dams will have to achieve modern environmental conditions, all hydropower dams in 

Sweden will need to be licensed. Arvika Kraft has two regulating dams Kivilamp and Rolamp 

which they do not believe will achieve the modern environmental conditions. Arvika Kraft 

therefore wants to have a feasibility study for an environmental impact assessment carried out 

in order to be able to study possible measures for the dams. They wanted a potential 

demolition of the two regulatory ponds to be studied in this preliminary study. 

In an environmental impact statement, several alternatives are to be studied, and in this 

feasibility study, the zero alternative is to maintain the regulating dams as they are today, the 

main alternative being to demolish the two damsand the third alternative that was chosen to be 

studied is the introduction of turbines in the dams along with the construction of fish roads 

passing them. 

In the report, a literature study is carried out to deepen the knowledge in the area, a modeling 

of the three alternatives to be able to study how the energy production of the power dam 

downstream as Kivilamp and Rolamp acts as a regulator are affected, and finally the actual 

collection of information for the preliminary study of the environmental impact assessment. 

The result of the study shows that the zero alternatives contribute to regulation that increases 

energy production of the power dam downstream but that the two ponds Kivilamp and 

Rolamp are migratory obstacles to the aquatic animals. The problem with the zero alternative 

also remains that there is a great risk that the dams do not meet the modern environmental 

goals at present. 

The result of the main alternative shows that, according to the models, energy production 

would be lowered in the event of a demolition of the two regulating dams. The water flow, on 

the other hand, would be more natural and the two migratory obstacles would disappear for 

the aquatic animals. However, the flow would continue to be dammed downstream, which 

would mean that only a small section of the total flow path would be free from migratory 

obstacles. 

For the third option studied, the result was an increased energy production but not as high as 

expected because the two regulating dams had a relatively low drop height compared to the 

power dam downstream and that the flow was somewhat lower for Kivilamp and Rolamp in 

comparison. By way of the constructed fishing roads, on the other hand, free movement 

would be facilitated and this would be a positive change for the aquatic animals. 

The conclusion was that the best alternative where energy production was weighed together 

with an improved environment for the aquatic animals was the third option. However, this can 

be costly and difficult to implement in practice and in such cases the best thing would be to 

demolish the regulating dams. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Förord 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 

diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit 

aktivt som opponent till ett annat examensarbete.   



 

 

 

Ordlista  

Nyckelbiotop: En nyckelbiotop är ett skogsområde vars naturvärden är högt. Det kan finnas 

hotade eller sällsynta arter i nyckelbiotoper som behöver den naturen för att överleva. Ofta är 

nyckelbiotoper rester av miljöer som inte längre finns i det omgivande landskapet. Arterna 

som förekommer dessa finns inte jämt utspridda i landskapet utan observeras till största del på 

dessa speciella platser. Det finns många kriterier som avgör om ett område är en nyckelbiotop 

eller ej. En samlad bedömning där områdets struktur, historik, fysiska miljö och även av vilka 

arter so han hittas där (skogsstyrelsen 2019).  

Fornlämningar: Exempel på fornlämningar är förhistoriska gravar och gravfält, 

hällristningar, ruiner efter medeltida borgar, skeppsvrak eller övergivna vägar (vastarvet 

2017). Vid förändringar av en fornlämning behövs tillstånd från länsstyrelsen enligt 

kulturmiljölagen. Exempel på förändringar är att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra 

eller skada en fornlämning (länsstyrelsen) 

Fiskväg: En fiskväg är en passage för fiskar som leder förbi vandringshinder som till exempel 

vattenkraftverk och uppdämningar.  

Diadrom: Fiskarter som vandrar mellan salt och sötvatten. 

Potandrom: Fiskarter som vandrar i sötvatten.  

Bottanfauna: Är de djur som lever på botten (VISS, u.d.)..  

ASPT: Detta är ett index som ger olika Bottenfauna poäng beroende på deras känslighet för organisk 

förorening, förorening av näringsämnen och förändrade livsmiljöer (VISS, u.d.).   

DJ-index: Sammansatt index av bottenfaunans känslighet för övergödning, andelen kräftdjur och 

andelen dag-, bäck- och nattsländor (VISS, u.d.).  

Konnektivitet: Beskriver möjligheten för fria passager och spridning av växter, djur, sediment och 

organiska material uppströms samt nedströms (VISS, u.d.). 

 

Hydrologisk regim: Beskriver det hydrologiska tillståndet när det kommer till flödesdynamik, 

flödesvolym och tillgänglig flödesenergi (VISS, u.d.).   
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1 Introduktion 
 

Detta examensarbete utförs tillsammans med Arvika Kraft och är en förstudie till en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för rivning av två av deras regleringsdammar. På grund 

av lagändringar som togs i bruk under januari 2019 kommer de mer stor sannolikhet inte att 

kunna fortsätta driva två av sina vattenkraftverk på samma sätt som tidigare. Lagändringen 

säger i korthet att även äldre vattenkraftverk ska drivas enligt moderna miljövillkor. De ska 

alltså tillståndsprövas på nytt. Lagen innefattar vattenverksamheter i hav, sjöar och vattendrag 

som har startats för att producera vattenkraftsel. Enligt riksdagens hemsida, ”Myndigheternas 

tillståndsprövning ska ha ett nationellt helhetsperspektiv där behovet av åtgärder som 

förbättrar vattenmiljön ska vägas mot behovet av en nationell effektiv tillgång till el från 

vattenkraft” (Sveriges Riksdag, 2018).  

Dammarna som är ska studeras är två regleringsdammar, Kivilamp och Rolamp, som ligger 

längs samma vattensystem med en vattenkraftsdamm nedströms som heter Mitandersfors som 

kan komma att påverkas av en potentiell rivning. I figur 1 nedan synds de tre dammarna och 

hur de är placerade i relation till varandra i en satellitbild. 

 

Figur 1: En bild där dammarna Kivilamp, Rolamp och Mitandersfors syns samt deras placering i relation till varandra 

(Google, u.d.). 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att ta reda på vad det skulle innebära för miljön om Arvika Kraft väljer 

att riva de två dammarna och sedan genom att studera andra alternativ se om detta är det mest 

hållbara att göra eller om något annat skulle vara mer hållbart när de vattenlevande 

organismerna och energiproduktionen studeras.  
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1.2 Mål 

 

Målet är att ta reda på hur energiproduktionen och de vattenlevande organismerna påverkas av 

att riva dammarna samt om detta är det bästa alternativet genom att genomföra en liten 

miljökonsekvensbeskrivning. 

För att kunna nå målet med denna rapport har delmålen som är numrerade nedan satts upp. 

Det går att i appendix X se paragraf 11 kapitel 6 i miljöbalken [MB] som styr vad som ska 

finnas i en MKB och i paragraf 12 kapitel 6 kan man läsa om hur omfattningen av arbetet ska 

bestämmas. Eftersom detta genomförs på Arvika Kraft:s förfrågan och ska fungera som en 

förstudie till vad de skulle innebära att riva dammarna blir studien en bas för en MKB som 

kanske senare genomförs när de har kommit längre i beslutsprocessen och har tagit del av 

resultaten i denna studie.  

Eftersom studien är en masteruppsats och har en tidsbegränsning kommer inte alla steg som 

finns för miljökonsekvensbeskrivningar i paragraf 11 kapitel 6 i MB hinnas med att 

genomföras fullt ut. Det som kommer att studeras i denna rapport och fungera som delmål är: 

1. Avgränsning (av det studerade området) 

2. Nollalternativ 

3. Rivningen av dammarna 

4. Ett annat alternativ som fokuserar på det mest energieffektiva att göra som fortfarande 

kan uppfylla de nya miljövillkoren 

Det finns självklart fler alternativ som skulle kunna undersökas med på grund av att tiden är 

begränsad undersöks utöver nollalternativet och huvudalternativet bara ett annat alternativ.  

1.3 Avgränsning av det studerade området 

 

Avgränsningarna som har satts för att undersöka miljöpåverkan är i första hand närområdet 

till dammarna Kivilamp och Rolamp, sjöarna de tillhör samt dammen Mitandersfors som 

ligger nedströms. Anledningen att dammen nedströms också undersöks är för att dess flöde 

och produktion av elektricitet kan komma att påverkas om dammarna uppströms rivs. 

Naturområdena som ligger nära dammarna måste också betraktas i hur de skulle påverkas ifall 

dammarna togs bort.  

  



 

3 

 

2 Inledning 
 

För att kunna genomföra examensarbetet har det varit viktigt att ta reda på vad en MKB är 

samt vad det innebär att genomföra en, varför är vattenkraften viktig och hur 

vattenkraftsdammar påverkar den omgivande miljön. 

2.1 Vad är en miljökonsekvensbeskrivning? 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett viktigt beslutsunderlag för prövning av 

verksamheter eller åtgärder. Som namnet antyder är det konsekvenserna och effekterna på 

miljön som ska studeras. Det står i kapitel 6 i miljöbalken vad en miljökonsekvensbeskrivning 

är och när den ska användas dessa lagar kan studeras i appendix X.  En 

miljökonsekvensbeskrivning utförs för att kunna ta in hållbarhetsaspekter när projekt eller 

plan ska genomföras. Detta är viktigt för att kunna nå miljömålen, för att säkerställa att EU-

direktiv efterföljs samt andra internationella åtaganden, alla som är berörda av planen eller 

verksamheten ska få göra sin rös hörd i planerings och prövningsstadiet, väga olika alternativ 

emot varandra eftersom det första som planeras kanske inte alltid är det bästa alternativet, 

studera olika samhällsintressen och vilka konflikter som kan uppkomma, studera 

synergieffekter och för att även kunna planera för framtida förändringar och se till att ha 

förutsättningar för att klara av dessa (Naturvårdsverket, 2018).  

2.1.1 Integrering av miljöaspekter 

Det står i kapitel 6 paragraf 1 i MB som återfinns i appendix X att miljöaspekter ska 

integreras vid planering av planer och projekt och att detta är anledningen till att en 

miljöbedömning genomförs och att detta sedan ska leda till en hållbar utveckling. Att 

bedömningen ska integreras betyder att den ska påverka planen eller tillståndsansökan. En 

Miljöbedömning ska alltså genomföras tillsammans med planeringen av en verksamhet eller 

plan inte som en egen separat process. För att myndigheter ska kunna bedöma miljöeffekter 

behöver ett beslutsunderlag som är relevant finnas. Det står i miljöbalken kapitel 6 paragraf 

11 vad en miljökonsekvens ska innefatta och i kapitel 6 paragraf 12 i MB kan man se till 

vilken omfattning och detaljeringsgrad detta ska genomföras även dessa finns att studera i 

appendix X (Naturvårdsverket, 2018). 

2.1.2 Miljökonsekvensbeskrivningens historia  

Miljökonsekvensbeskrivningen vi har idag kommer från början från USA och deras EIS 

”environmental impact staements” och namnet kommer från begreppet ”environmental impact 

assessment” EIA. Det går att finna influenser som kommer från den amerikanska 

lagstiftningen runt om i världen där man har adopterat liknande koncept. Något som är 

speciellt med USA är att det finns en federal och en delstatlig indelning för lagen och att den 

berörda allmänheten i princip gäller vem som helst oavsett närhet till själva projektet. Detta 

har gjort att olika organisationer kan lägga sig i när projekt och planer ska genomföras även 

om de inte direkt är påverkade. Grundtanken var i USA att en EIS inte skulle genomföras för 

alla aktiviteter utan bara de som påverkade miljön märkbart negativt. Det var bara de federala 

projekten som lagen gällde för. En behovsbedömning behöver genomföras för att bedöma om 

det behövs en EIS eller inte. Om det inte behövdes någon slutar processen sedan, så länge 

detta inte överklagas. I Sverige är det inte bara de statliga projekten och planera som ska 

studeras utan alla projekt som kan antas ha en miljöpåverkan. För att avgöra används även här 
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en behovsbedömning som ska avgöra om det ska genomföras en omfattande MKB, en liten 

MKB eller ingen alls. Även kravet på att studera olika alternativ har kommit från den 

amerikanska lagstiftningen men detta var ett nyare tillägg. Förutom kravet på att hitta 

alternativ utformning ska även alternativa platser studeras (Hedlind, 2007). Detta krav finns 

också med i den svenska MKB:n och finns att hitta i kapitel 6 i miljöbalken under paragraf 11 

punkt 2 

Kravet på att genomföra en nulägesbeskrivning som finns i den svenska miljöbalken kommer 

från EIS lagstiftningen i USA från början och tanken på att det är förorenaren som sa betala 

har funnits där sedan 1960 talet. Det är utifrån detta som en nulägesbeskrivning kom eftersom 

det då är lättare att se vilken miljöpåverkan som redan finns och därför gör det enklare att 

bedöma ytterligare miljöpåverkan. Nollalternativet kallas alternativet att inget görs som 

beskriver hur det skulle se ut i framtiden om ingen ändring genomförs (Hedlind, 2007). 

Kravet på att ge en nulägesbeskrivning kan hittas i kapitel 6 i MB under paragraf 11 punkt 3a. 

2.2 Vattenkraft 

Forskare förutser att den globala temperaturen kommer att ha stigit med 5 grader till år 2100 

om användningen av fossila bränslen fortsätter att utvecklas på samma sätt som den gör nu. 

För att undvika denna temperaturökning behöver användandet av fossila bränslen minska 

drastisk (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2015). Om temperaturen skulle öka 

med 5 grader skulle det innebära att vattennivån höjs flera meter och flera hundra miljoner 

människor skulle bli klimatflyktingar (UBA16, 2016).  

2015 slöts Parisavtalet som innebar att majoriteten av världens länder enades om att 

temperaturökningen ska hållas långs under 2 grader och helst inte överstiga 1,5 grader 

(Regeringskansliet, 2015). För att målet behöver de fossila bränslena som används idag bytas 

ut mot förnyelsebara energikällor. Den förnyelsebara energikällan som är störst idag är 

biomassa och används i första hand till uppvärmning speciellt i många av de fattigare 

länderna där ved används för att elda med (Akella, et al., 2009). Vattenkraften är den största 

förnyelsebara energikällan som producerar elektricitet. I världen kommer ungefär 19% av all 

elproduktion från vattenkraften medan andelen är lite lägre i Europa på 17% (Paish, 2002). 

Idag är Sveriges elproduktion fossilfri men intresset för att bygga ut de förnyelsebara 

energikällorna kvarstår. Anledningen till detta är att behovet av förnyelsebar energi troligtvis 

kommer att öka i flera sektorer som till exempel transportsektorn när de fossila bränslena ska 

fasas ut. Samtidigt kan kärnkraften som inte är en förnyelsebar energikälla behövas bytas ut i 

framtiden vilket ökar behovet ytterligare (Dominković, et al., 2017). Sveriges elproduktion är 

fossilfri med ungefär 60,3 % som är förnyelsebar och resterande kärnkraft.   Ungefär 40% av 

den totala elektriciteten produceras av vattenkraft som är den största förnyelsebara 

energikällan (Ekonomifakta, 2018). I detta arbete är det små vattenkraftedammar som 

studeras och dessa anses i allmänhet ha en lägre miljöpåverkan än de stora 

vattenkraftsdammarna per producerad kWh (Sharma & Thakur, 2017). Hur mycket de 

påverkar kan dock variera och vidtas inte tillräckligt med aktsamhet kan de mindre 

vattenkraftverken ha en lika stor miljöpåverkan som de stora (Hastikg, et al., 2015). 

2.3 Sötvatten-ekosystemet 
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Bland de mest utsatta ekosystemen på jorden finns sötvattensjöar, floder och våtmarker. Detta 

på grund av den ökande befolkningen som leder till utökad socioekonomisk utveckling som i 

sin tur ökar användandet av sötvatten (Carpenter, et al., 2011). 

I figur 2 nedan kan hotbilden för sötvattenlevande europeiska djur observeras. I figuren syns 

det att över 50% av alla europeiska sötvattenlevande djurarter är sårbara och i behov av 

bevarande insatser eller är direkt hotade eller utrotade. Bara en ungefärlig tredjedel av alla 

arter löper en låg risk för att vara hotade.   

 

Figur 2: Hotbilden för europeiska sötvattenlevande djur (IUCN, 2019) 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) har 2013 i sin Red List studerat 7300 

arter av sötvatten fiskar, av dessa är 31% hotade med utrotning antingen bedömda som kritiskt 

hotade, hotade eller sårbara. I detta nummer räknas inte 1571 arter in i eftersom informationen 

om dem inte anses tillräcklig för att bedöma hotbilden och inte heller de 69 arter som redan är 

bedömda att vara utrotade eller utrotade i det vilda. Jämfört med andra hotbilder för till 

exempel fåglar där 13% är hotade, däggdjur där 20% är hotade och amfibier där 34% är 

hotade kan sötvattensfiskars hotbild ses som relativt hög (IUCN, 2013).   

De största hoten mot sötvattensfiskar är enligt Thieme (2011): 

- Att sötvatten ekosystemen ofta agerar sänker för vattenavrinning som innehåller 

föroreningar som är markbundet, stora mängder sediment eller pesticider. 

- Konkurrensen av sötvattenanvändningen med människor som använder vattnet för 

bland annat transport, levebröd, bevattning och vattenkraft.  

- Intensivt skördetryck i vissa regioner.  

- Att sötvattenekosystem är så pass sammankopplade att föroreningar och främmande 

arter snabbt sprids emellan dem. 
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3 Metod 
 

Som tidigare nämns ska detta arbeta vara en förundersökning till en 

miljökonsekvensbeskrivning av rivningen av två vattendammar som ägs av Arvika Kraft. För 

att kunna genomföra detta behöver en litteraturstudie som riktar in sig på vattenkraften och 

dess påverkan göras samt även en studie över genomförandet av en MKB. När väl 

genomförandet av en MKB är kartlagt kan insamlingen av nödvändig information som krävs 

för en MKB av rivningen av de två dammarna genomföras. Dammsystemets möjliga 

flödesreglering och elproduktion ska även studeras genom modellering för att kunna göra en 

bedömning av hur produktionen av elektricitet påverkas.  

3.1 Vetenskaplig litteraturstudie 

 

För att kunna nå målet med rapporten behöver effekterna vattenkraften har på miljön både de 

positiva och negativa studeras. Även vattenkraftens funktion studeras för att avgöra vad 

skillnaden kan komma att bli vid en rivning av dammarna jämfört om de behålls. 

Flödesregleringen studeras eftersom modeller ska skapas där energiproduktionen ska studeras.   

Detta kommer tills stor del att studeras genom en litteraturstudie.  

Vad som ska studeras i litteraturstudien: 

• Vattenkraftens påverkan på sötvattenekosystemen. 

• Små vattenkraftsdammars funktioner  

• Små vattenkraftsdammar flödesreglering 

• Fiskvägar  

3.2 Simulera energiproduktion genom modellering 

 

För att kunna bedöma hur mycket energi som kan produceras med hjälp av dammarna har 

olika scenarion ställts upp och modellerats i Simulink.  

3.2.1 Scenario 1: Nollalternativet 

 

I det första scenariot studeras den möjliga energiproduktionen i nuläget. I nuläget används 

Kivilamp och Rolamp som regleringsdammar till Mitandersfors som producerar el. Arvika 

Kraft har sagt att det främst är Kivilamp som i dagsläget som används som regleringsdamm. I 

studien har däremot även Rolamp tagits med eftersom det finns en möjlighet att reglera med 

den. Genom att ta med Rolamp dess potential som regleringsdamm studeras och skillnaden 

som kan uppstå vid rivning av dammen.    

3.2.2 Scenario 2: Vid rivning av dammarna 

 

I detta scenario tas regleringsdammarna Kivilamp och Rolamp bort ur modellen. Det är alltså 

bara Mitandersfors som studeras.  
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3.2.3 Scenario 3: Kivilamp och Rolamp har installerat både turbiner och fiskvägar 

 

I scenario 3 undersöks det i Simulink hur mycket el som kan produceras ifall även Kivilamp 

och Rolamp har installerat turbiner samt att de har installerat fiskvägar.  

För att kunna maximera elproduktionen ska maximalt med vatten gå genom turbiner och 

minimalt med vatten passera förbi dammarna utan att genera någon elektricitet. Detta görs 

genom att med hjälp av if-satser studera om inflödet är högre än turbinkapaciteten eller inte. 

Om flödet är lägre kommer hela inflödet bidra till energiproduktion och skillnaden mellan 

inflödet och turbinkapaciteten kommer att tömmas ifrån dammen för att se till att 

produktionen av el är maximal så länge det finns något vatten i dammen. Är inflödet högre 

kommer en mängd lika stor som turbinkapaciteten producera el medan resterande lagras i 

dammen så länge inte regleringsvolymen har överskridits, om detta skett kommer det 

resterande flödet få färdas genom dammen utan att producera någon elektricitet. Nedan kan 

man i figur 3 ser hur flödet färdas genom dammarna och i figur 4 syns en schematisk bild 

över hur flödet hanteras i en damm i simulink modellen. Utflödet är flödet som passerar 

genom turbinen adderat med flödet som passerar förbi utan att producera el vilket syns i 

ekvation [1].  

          

                     

Figur 3: Visar dammarna i relation till varandra.       Figur 4: En schematisk bild över hur Scenario 1 och 2 modellerats. 

 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑 = 𝑈𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒                                                                 [1] 

 

Även när Kivilamp och Rolamp är regleringsdammar som inte producerar någon el kommer 

de att regleras på samma sätt men med utflöden som är lägre för att klara tillförsel av vatten 

längs systemet. Detta eftersom utflödet då anpassas efter turbinkapaciteten hos Mitandersfors 

vilket innebär att det i första hand är Kivilamp som används till lagring och sedan Rolamp. 

Genom denna vattenreglering som jämnar ut flödet och anpassar det utefter turbinkapaciteten 

minimeras antalet tillfällen som Mitandersfors damms kapacitet används till fullo och vattnet 

måste passera utan att kunna producera el.   
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Turbinkapaciteten hos Mitandersfors är 2 m3/s vilket är 172 800 m3/dag.  

SMHI har information på genomsnittsflödet per dag till Kivilamp och till Mitandersfors 

(SMHI & Havs och vattenmyndigheten, u.d.). Flödet till Mitandersfors är ungefär 30% högre 

i jämförelse med flödet till Kivilamp. Detta eftersom vatten tillförs längs vägen genom till 

exempel bäckar med mera. Exakt vart dessa ökningar sker går inte att säga. För att kunna 

simulera flödet genom de tre dammarna på rad används inflödet till Kivilamp som indata i 

modellerna vars mängd sedan ökas vid varje damm för att vid Mitandersfors vara 30% högre 

än vid Kivilamp. Vattensystemet som börjar efter Kivilamps damm, förbi Rolamp och fram 

till Mitandersfors ligger inom ett och samma avrinningsområde (SMHI & Havs och 

vattenmyndigheten, u.d.). Ett antagande görs att den ökande vattenmängden fördelas jämt 

längs systemet. Uppskattningsvis 15% av systemet finns mellan dammen i Kivilamp till den i 

Rolamp och därför antas 15% av det ökande flödet tillföras innan Rolamps damm medan 

resterande 75% tillförs efter Rolamp fram till Mitandersfors så att den totala ökningen blir 

30%. När I scenario 1 då Kivilamp och Rolamp är regleringsdammar kommer deras utflöden 

regleras för att bli 1,54 m3 respektive 1,61 m3. Dessa flöden är lägre än turbinkapaciteten vid 

Mitandersfors för att kompensera för det ökande flödet längs systemet så att flödet när det 

kommer fram till Mitandersfors ska vara 2 m3 eller lägre i så stor utsträckning som möjligt. 

Dammarnas regleringsvolym har för Kivilamp och Rolamp fåtts från Arvika Kraft på 4,687 

Mm3 respektive 1,166 Mm3. Regleringsvolymen för Mitandersfors har bestämts genom att 

multiplicera magasinarean med regleringshöjden. Vid samtal med Arvika Kraft har det 

kommit fram att sjön Bogstjärn som är sjön ovanför Mitandersfors inte har någon vattendom 

som bestämt en lägsta regeringsnivå och används inte för någon årstidsreglering. Vattennivån 

kan på några timmar kan höjas någon decimeter. Vattnet kan alltså bara regleras lite och 

därför antas Bogstjärns (som är vattenmassan ovanför Mitandersfors) regleringshöjd i denna 

modell vara 0,1 m. Magasinarean hos Mitandersfors är 0,4 km2 vilken data har fåtts av Arvika 

Kraft.   

Turbinkapaciteten för Kivilamp och Rolamp antas vara lika stor som för Mitandersfors och 

fiskvägen antas leda bort en del av flödet förbi turbinerna. Mängden som ska antas ledas bort 

är ungefär 0,3 m3/s. Vattenmängden som behöver gå genom en fiskväg beslutas tillsammans 

med tillsynsmyndigheten när en fiskväg planeras. I detta fall finns inge sådana planer och 

därför inget beslut. Mängden som används är baserad på uppgifter från en sammanställning av 

domar som gjordes 2014 där minimiflödet beslutades att vara runt 0.3 m3/s eller lite över för 

flertalet domar (Länsstyrelserna, Havs och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket, 2014). 

Fiskvägarna kommer att läggas till i modellerna för Kivilamp och Rolamp, Mitandersfors 

kommer att fortsätta se ut som tidigare. Fiskvägarna skapas med hjälp av if-satser som först 

undersöker om inflödet är högre eller lägre än flödet som ska gå till fiskvägen. Är flödet högre 

kommer 0,3 m3/s ledas till fiskvägen och resterande inflöde gå vidare som tidigare. Är 

inflödet lägre än 0,3 m3/s kommer hela inflödet att ledas mot fiskvägen och om det finns 

vatten i dammen kommer det fylla ut flödet i fiskvägen. Vatten som går genom fiskvägen 

kommer alltså inte att producera någon energi. Figur 5 visar en schematisk bild över hur 

flödet hanteras i dammarna som har en fiskväg och i ekvation [2] ser man vad utflödet blir.  
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Figur 5: En schematisk bild över hur Scenario 3 modellerats. Det som ar lagts till utöver det som kan ses i figur 4 är 

fiskvägen och dess funktioner. 

 

𝐹𝑙ö𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑 + 𝐹𝑙ö𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑣ä𝑔 = 𝑈𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒                                          [2] 

 

För att sedan beräkna elproduktionen används ekvationen [3]. 

𝑉𝑔ℎ𝜂𝜌 = 𝑊𝑝𝑟𝑜𝑑                                                                                                                                      [3] 

Där: 

𝑊𝑝𝑟𝑜𝑑 = [J] (Producerad energi) 

𝑉 = [m3] (Flödesvolymen) 

𝑔 = 9,82 [m/s²] (tyngdaccelerationen i Sverige) 

ℎ = [m] (Fallhöjd) 

𝜂 = 0,85 (Verkningsgraden vattenkraft)  

𝜌 = 997 [kg/m³] (Vattnets densitet) 

Flödesvolymen tas fram i modellerna för varje scenario. Verkningsgraden för vattenkraften är 

ungefär 85% enligt Arvika Kraft. Fallhöjden för vattnet antas vara skillnaden i höjden över 

havet innan dammen till strax efter För båda Kivilamp och Rolamp medan ett uppmätt värde 

har givits av Arvika Kraft för Mitandersfors på 23 m. Fallhöjden för Kivilamp är detta 14m, 

för Rolamp 47m (SLU och Havs och Vattenmyndigheten, u.d.). 

3.3 Studie av Miljökonsekvensbeskrivning  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen som i första hand har studerats handlar om Guldsmedshyttans 

kraftverk i Lindesberg kommun och har blivit rekommenderad av Örebro länsstyrelse som ett 

exempel på en väl genomförd MKB. Från den studerade MKB:n har det hämtats information 

om vilka viktiga delar som bör ingå i en miljökonsekvensbeskrivning. Insamling av data till 

förstudien har sedan gjorts i olika databaser och i material som har fåtts från Arvika Kraft.  
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4 Resultat  
 

4.1 Resultat vetenskaplig litteraturstudie  

 

4.1.1 Vattenkraftsdammars användningsområden 

 

Vattenkraft är en av de äldsta energikällorna som har använts av människor och har använts 

till både industrier och bevattning. De små vattenkraftverken är fortfarande viktiga idag 

eftersom de kan ge el till landsbygd som inte redan är försedd med ett elnät och detta kan 

förbättra livet för många människor (Government of India, u.d.) (Nigram, 2008).  

Elektriciteten från vattenkraften genereras genom att turbinerna omvandlar vattnets 

rörelseenergi till en mekanisk energi som i sin tur används för att driva en elektrisk generator 

(Nigram, 2008) (Naidu, 2005). De små vattenkraftsdammarna kan få flera funktioner genom 

att till exempel bidra till bevattning eller hjälpa till att förse ett närbeläget område med 

dricksvatten. (Government of India, u.d.) (Nigram, 2008)  

Vattenkraft kan kombineras med andra funktioner utöver energiproduktion, till exempel:   

 

Strömgenerering och vattenförsörjning: 

För att mata vatten i ett vattentransportsystem används trycksatta rör. För att sedan sänka 

denna överskottsenergi innan reningsverket används tryckminskningsventiler (PRV). Om ett 

vattenkraftverk är installerat i vattenförsörjningssystemet kan en turbin ta till vara på delar av 

överskottsenergin (Naidu, 2005).  

Bevattning i samband med kraftproduktion: 

Kanaler som leds bort från floderna för att bevattna ett område kan stöta på topografi där det 

skapas ett fall för vattnet eller liknande. Om detta skulle användas för att samtidigt generera 

lite energi genom ett litet vattenkraftverk skulle vattnets som resurs utnyttjas mer effektivt  

(Naidu, 2005).  

Översvämningsskydd och kraftgenerering: 

Vattenkraftsdammar som placeras på rätt plats kan användas som en barriär mot 

översvämningar. Genom att sänka vattennivån innan en regnperiod kan dammen samla upp 

vatten som annars skulle ha lett till en översvämning samtidigt som vattnet som töms ut 

används för att generera energi (Naidu, 2005).  

Kraftproduktion och miljöskydd: 

När dammar byggs ersätts flodhabitat med sjöhabitat och detta kan ha negativa effekter på 

ekosystemet. De små vattenkraftverken gör inte detta i lika stor utsträckning utan kan i många 

fall vara försumbar och är därför bättre för miljön än de stora dammarna. Detta stämmer 

särskilt väl när vattenkvalitén granskas. Om samtidigt andra energikällor granskas som 

används idag är vattenkraften bland de mest hållbara eftersom deras utsläpp av växthusgaser 

är låg jämfört med annan energiproduktion. (Naidu, 2005)  

Utöver att bara fungera som flödesreglerare av vatten kan även vattenkraften fungera som 

flödesreglerare av energi eftersom många av de förnyelsebara energikällorna inte kan antas ha 

en pålitlig energiproduktion. Det är bättre om det finns flera källor till energi som kan 

tillgodose behovet. Detta stämmer extra väl om området som ska förses är någorlunda isolerat 
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och behöver klara av att vara relativt självförsörjande (Chauhan & Saini, 2015). Det är genom 

möjligheten att vattenkraftsdammar har möjligheten att lagra vatten och på så vis lagra 

potentiell energi som vattenkraften har möjlighet att göra ett energisystem stabilare än om det 

bara skulle vara till exempel sol och vindenergi som producerades i systemet (Kamiev, et al., 

2016). Enligt en ukrainsk studie är det särskilt när användningen av elektriciteten peakar som 

små vattenkraftverks regleringsmöjligheter har stor betydelse (Dovgalyuk, et al., 2018). De 

små vattenkraftverken kan variera sin produktion av elektricitet snabbt och deras uppstartstid 

är kort från att vara avstängda. På grund av detta har de en så stor potential som reglerare och 

är val anpassade för storskaliga energisystem som innehåller mycket av den svårreglerade 

förnyelsebara energin (Osadchuk, 2007). För vattenkraftverk ska kunna användas effektivt 

som reglerare av energisystem måste flödeshastigheten kunna varieras vid behov. I en indisk 

studie kunde det observeras att möjligheten till att variera flödeshastigheten ledde till ökade 

finansiella vinster och hållbarhet (Desingu, et al., 2017).  

4.1.2 Effektivitet  

 

För att kunna behålla sin kapacitet efter konstruktionen behöver vattenkraftverk underhållas. 

Studier på rumänska vattenkraftdammar vars ålder till största del var mellan 30 till 50 år 

hittade att några dammar hade tappat mer än 80% av sin totala kapacitet. Detta hade skett på 

grund av sedimentering i dammarna men också på grund av övergödning (Rodhe, 1979) 

(Shumway, 1990). En metod som har prövats för att lösa problem av detta slag gick ut på att 

samla in överflödigvegetation i närliggande vatten. Vegetationen förbrändes sedan för att 

utvinna energi. Detta gjorde att vattnets kvalité förbättrades utöver att ovan nämnda problem 

och levnadstillståndet för fiskarna och fåglarna som bodde i sjön började återbyggas 

(Radulescu & Radulescu, 2017); (Radulescu, 2017).     

4.1.3 Effekter av fördämning  

 

Vattendammar bildar barriärer som inte bara påverkar djurlivet utan också fasta flytande 

ämnen och material som förflyttas längs vattenflöden. Exempel på material är grenar, löv med 

mera men även mindre ämnen som mineraler och så vidare. Dessa ämnen och material fastnar 

sedan i dammarna. När mängden suspenderade ämnen minskar i vattnet kan erosionen och 

slitningen av floden påverkas viket i sin tur kan förändra hur floden strömmar. Om flodens 

strömning ändras kan verksamheter som är beroende av vattnen nedströms påverkas 

(Schwartz, 2005). 

Dammar påverkar flödet både uppströms och nedströms eftersom vattnet som kommer 

uppströms ifrån tvingas sakta ner i början av reservoaren. Detta gör att många av de fasta 

partiklarna i vattnet sjunker ner till botten av reservoaren och bildar ett sedimentlager. Finare 

partiklar hinner färdas längre in i reservoaren innan de sjunker. Om det ligger mycket 

sediment i botten på en damm bör detta tas i åtanke om dammen ska rivas. Sedimenten 

kommer att spolas nedströms när dammen är borta och beroende på vattnets flöde och 

bottendjup kommer detta att spolas olika långt innan det mesta har sjunkit till botten igen. 

Finns det verksamheter nedströms bör detta beaktas eftersom sedimentet kan komma att 

påverka dem (Csiki & Rhoads, 2010) . 

Påverkan för fiskar 

Det finns globalt över 50 000 stora dammar och en okänd mängd av mindre vattendammar 

som utgör barriärer längs floderna på ett sådant sätt att fiskars vandring upp och nedströms 
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försvåras (Richter, 2010). Det är välkänt att barriärer såsom dammar utgör ett hot för 

diadroma arter såsom ålar och laxar med flera eftersom de vandrar till särskilda platser för 

fortplantning och de unga fiskarna har särskilda platser där de växer sig större. Att även 

potamodroma fiskarter påverkas kan vara mindre känt. Dessa fiskarter stöter på problem när 

de ska vandra mellan olika sötvattenhabitat (Wells & Jones, 2003). Problem som kan uppstå 

för fiskar som vandrar är att de måste både ha tillgång till sitt habitat samt sitt 

reproduktionsområde (Nilsson, et al., 2005), och hindren de passerar uppströms måste de även 

passeras nedströms igen (Calles, et al., 2013). Hinder för fiskar som vandrar kan till exempel 

vara vattendammar. Den förändring i sjöar och vattendrags hydrodynamik som sker vid 

konstruktionen av dammar kan ha en stor påverkan på ekosystemen. I Arkansas floden har det 

i en undersökning konstaterats att bara 48% av de arter som hade påfunnits nedströms från en 

dam kunde återfinnas uppströms. Längs Arkansas floden har också skillnaden i fiskarnas olika 

samhällsstrukturer iakttagits som skett på grund av förändringar i dess habitat och att det har 

blivit svårare med åter kolonisering (Perkings & Gido, 2012). Detta sker eftersom fiskarna 

som bor i detta område ofta migrerar långt, till exempel från torkhabitat under torka och sedan 

uppströms igen under översvämningar (Dodds, et al., 2004). 

Påverkan på små organismer 

Man kan i studier gjorda på finska sjöar se att det finns en tydlig skillnad mellan de små 

vattenlevande ryggradslösa djurens ekosystem beroende på om sjöarnas vattenflöden regleras 

för till exempel vattenkraft jämfört med sjöar som inte har reglerats utan har ett naturligt från 

och tillflöde. Artrikedomen var lägre i de reglerade sjöarna och en frånvaro av många 

insektslarver observerades (Aroviita & Hämäläinen, 2008).  

Anledningen till att detta är av stort intresse är att dessa små ryggradslösa djur har en viktig 

roll i sjöars ekosystem. De återvinner sjöarnas depositionsmaterial om ligger på bottnarna. De 

är även mat för fiskarna som lever i sjöarna så minskade mängder av dem kan påverka 

ekosystemet de lever i (France, 1995). Det har rapporterats i andra studier att fisk som lever 

strandnära och har dessa små djur som mat har minskat i sjöar som reglerats (Sutela & 

Vehanen, 2008).  

Dessa små ryggradslösa djur kallas också makroinvertebrater och är en av djurarterna som ska 

användas för att mäta och bedöma sjöars ekologiska status hos sjöar enligt WDA (European 

Commission, 2000). När sjöar som regleras kraftigt observeras möter de inte standarden av 

”god” ekologisk status (European Commission, 2000).  

Om modellering används för regleringen så att inte vattendjupet förändras för mycket 

speciellt under vintertid då den lägsta vattennivån ofta nås tror Hynes och Yadav (1985) att 

ekosystemen snabbt kan återhämta sig.  

Även de makro-bentiska livet (små bottenlevande organismer) i floderna påverkas negativt 

reservoarer eller små dammar byggs. En minskande vattenmängd och flödeshastighet kan leda 

till ett grumligt vatten nedströms vilket har observerats påverka det makro-bentiska vattenlivet 

negativt. Små växter som hittas på bottenstenarna tillhör denna grupp och är mat för en del 

fiskar vilket leder till att fiskarna nedströms kan uppleva en minskad tillgång till mat. De 

sjunkande flödeshastigheterna kan även komma att leda till en lägre mängd syre i vattnet 

nedströms (Sharma & Thakur, 2017). 
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4.1.5 Fiskvägar 

 

Det är vanligast att man delar upp fiskvägar i två kategorier, tekniska och naturlika fiskvägar. 

En naturlik fiskväg är ofta konstruerad av en fåra som går runtom hindret. I denna passage 

bildas ytterligare ett habitat och fiskar kan passera både nedströms och uppströms. Denna 

konstruktion kräver en del utrymme och förutsätter att fallhöjden inte är för hög så att 

lutningen på passagen kan blir relativt låg. De tekniska fiskvägarna lämpar sig främst där det 

är dåligt med utrymme. Dessa passager tillåter främst passage för fiskarter som är starka 

simmare till exempel lax och öring eftersom de ofta är branta och starkt strömmande (Havs 

och Vatten myndigheten, 2013). 

Exempel på naturlika fiskvägar: 

 

Omlöp:  

Ett omlöp tar en längre väg runt vandringshindret och är en bäckfåra som är delvis eller helt 

konstgjord. Genom att ha en lutning på mellan 1–5% kan denna passage passa många arter. 

Om fallhöjden är stor kommer omlöpet behöva vara längre och tar mycket plats. För att kunna 

konstruera en sådan passage krävs ett landskap som är flackt, har stor yta och vars mark inte 

är blottlagt berg. Om omlöpet konstruerar på rätt sätt kan den konstgjorda bäckfåran fungera 

som en naturlig och bli ett habitat för olika djur och fiskar. En sådan passage kräver även 

väldigt lite underhåll (Havs och Vatten myndigheten, 2013). 

Inlöp: 

Ett inlöp går ofta genom vandringshindret och är en hel eller delvis konstgjord bäckfåra vars 

lutning är låg. Ett inlöp används oftast där det är för lite plats för att bygga ett omlöp och 

passar bäst till de dammar som har en låg fallhöjd. I jämförelse med ett omlöp är 

anläggningen dyr (Havs och Vatten myndigheten, 2013). 

Överlöp/ upptröskling/ enkel passage: 

Denna passage är ofta byggd i natursten som läggs som en ramp för att bygga bort 

vandringshindrets kant. Genom detta kommer botten upp i samma nivå som vandringshindret. 

Denna fiskväg kräver inget underhåll med vid konstruktion kräva både en hel del plats och 

material (Havs och Vatten myndigheten, 2013).  

Exempel på tekniska fiskvägar:  

 

Denilränna/ motströmsränna: 

En denilränna byggs ofta i trä men det förekommer även i betong och i metall. Rännan består 

av tvärgående lameller som vinklas mot strömmen för att skapa turbulens i vattenflödet och 

genom att på så vis minska vattnets hastighet underlätta för fiskens vandring uppför rännan. 

En fördel med denna passage är att den inte är särskilt känslig för vattenflödets variationer 

och att den kan konstrueras med en stor lutning. Nackdelar som finns med denna passage är 

att den främst kan användas av arter som är starka simmare samt att passagen kräver mycket 

underhåll och tillsyn (Havs och Vatten myndigheten, 2013).  
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Fiskfälla och transport: 

En fiskfälla byggs ofta i direkt anslutning till vandringshindret. I fällan fångas vandrande 

fiskar och samlas ihop tills de kan transporteras förbi hindret och detta sker oftast med bil 

(Havs och Vatten myndigheten, 2013).  

Fiskhiss: 

En fiskhiss är en fiskfälla som har en antingen manuell eller automatisk hissanordning som 

tillåter fiskarna att passera vandringshindret (Havs och Vatten myndigheten, 2013).  

Fisksluss: 

En fiskfälla som har en tillhörande slussanordning som antigen genom sensorer eller med 

bestämt tidsintervall öppnar uppåt eller nedåt för att låta fiskarna passera hindret (Havs och 

Vatten myndigheten, 2013).  

Kammartrappa/ bassängtrappa: 

En kammartrappa konstrueras oftast i betong med kan även byggas med trä eller natursten. 

Kammartrappan består av en rad bassänger som antingen är ihopkopplade med en 

undervattensöppning eller med ett överfall. Detta gör att fiska stegvis kan simma eller hoppa 

uppför rännan samt att den får möjlighet att vila i bassängerna mellan delpassagerna. En 

fördel med denna passage är att den inte kräver mycket underhåll och har en relativt låg 

konstruktionskostnad men nackdelarna är att den främst passar arter som är starka simmare 

samt att den är känslig för variationer hos vattenflödet (Havs och Vatten myndigheten, 2013).  

Slitsränna: 

En slitsränna består av an en rad bassänger som är sammankopplade av en till två vertikala 

öppningar i skiljeväggen. Detta gör att det går att simma uppför rännan stegvis och vila i 

bassängerna. Fördelen med denna konstruktion är att den passar många fiskarter och klarar av 

alla vattenflöden, dock så är konstruktionen komplicerad att anlägga och ofta dyr (Havs och 

Vatten myndigheten, 2013). 

Utvandringsväg (nedströmspassage):  

Denna passage består ofta av en avledare och en flyktöppning som är kopplad till en ränna 

eller en tub som leder till ett utlopp. Denna passage ska leda fiskar som vandrar nedströms 

förbi vandringshindret på vag ut ur vattendraget (Havs och Vatten myndigheten, 2013).  

Fingrindar (nedströmspassage): 

Detta är fina galler som monteras framför vattenintaget hos till exempel turbinerna i ett 

vattenkraftverk för att se till så att fiskar och andra djur inte kan simma den vägen och 

underlätta för deras färd nedströms. Det finns alfa och beta galler. Alfa galler har en vinkel 

mot vattenytan medan betagaller har en vinkel mot strandlinjen (Havs och Vatten 

myndigheten, 2013). 

Beteendeavledare (nedströmspassager): 

Denna konstruktion ska genom till exempel använda ljus eller ljud monteras framför ett 

vattenintag som har ett fingaller repellera olika arter från gallret. En beteendeavledare kan 

även placeras vid av avledare för att attrahera fiskar till avledaren som leder dem nedströms 

(Havs och Vatten myndigheten, 2013).  

Det har länge varit känt att vattenkraften påverkar fiskar speciellt de arter som vandrar och 

man har i mer än hundra år arbetat med uppströmspassager som ska kunna underlätta 



 

15 

 

vandringen för fiskarna. (Calles, et al., 2013); (Clay, 1995) funktionen hos dessa har dock ofta 

varit undermålig eller okänd eftersom åtgärderna sällan har utvärderats (Montén, 1988).  

Det har historiskt främst byggts tekniska fiskvägar som även kallas laxtrappor vid 

vandringshinder. Dessa är ofta gjorda av trä och/eller betong och är främst till för vuxna laxar 

att passera genom. De utgör ett problem för små individer och fiskarter som inte är lika starka 

simmare som laxarna eftersom de ofta inte klarar av att simma genom dem (Calles & 

Greenberg, 2005).   

För att alla fiskarter i alla stadier av livet ska klara av att använda fiskvägarna har byggandet 

av fiskvägar allt mer övergått till att vara naturlika fiskvägar istället (Calles, 2012). Om 

naturlika fiskvägar utformas på tätt sätt och att rätt placering väljs för dem släpper de inte bara 

igenom fiskar på deras vandring uppströms och nedströms utan blir även habitat för fisk och 

bottenfauna (Calles & Greenberg, 2007); (Gustafsson, et al., 2013). 

Vid en studie av en ny fiskväg som även fungerar som en småbåtspassage intill en 

vattenkraftsdam i Arkansas floden kunde fiskarter som innan fiskvägen byggdes bara 

återfunnits nedströms från dammen även hittas uppströms igen.  Tidigare kunde bara 48% av 

de studerade 29 arterna återfinnas uppströms, efter konstruktionen av fiskvägen var det 74%. 

En skillnad kvarstod dock i mängden och storleken på fiskarna uppströms jämfört med 

nedströms vilket i rapporten antog bero på att vissa fiskar kan ha haft svårigheter att navigera 

fiskvägen eller vattenströmmarna uppströms. När studier gjordes på vilka fiskar som kunde 

återfinnas uppströms syntes det att de genomsnittligen var större till storleken är de fiskar som 

återfanns nedströms. Detta fenomen återfanns för flera arter och kan antyda att större fiskar 

har lättare att navigera uppströms då de är starkare simmare eller att det främst är de sexuellt 

mogna individerna som är driva att söka sig uppströms. I själva fiskvägen kunde fiskar av alla 

storlekar hittas och således kunde en slutsats dras att fiskvägen hade potentialen att återställa 

anslutningen ovanför och nedanför dammen för flera arter under flera stadier i livet. Trots 

detta kunde det inte säkerställas att inga habitatbrister kommer att kvarstå som kan förhindra 

en full återhämtning av fiskkolonin. Uppströms var i allmänhet artrikedomen och överflödet 

lägre jämfört med zoner av naturligt vattenflöde. I studien blev det tydligt att hur vattennivån 

reglerades för att ge goda förutsättningar för fiskar samt hur fiskvägen underhölls hade stor 

betydelse för hur stor artrikedomen och överflödet i habitaten uppströms blev (Pennock, et al., 

2018).  

 

4.2 Resultat modellering 

 

4.2.1 Senario 1: Nollalternativ 

 

I figur 6 kan användningen av dammen Kivilamp observeras. Dammen använder sin 

maximala regleringsförmåga minst en gång per år och under de flesta år sker detta under 

våren men det händer även vid andra perioder under året. I figur 7 som visar användningen av 

Rolamps damm syns det att antalet gånger dammen används för att reglera flöden samt även 

mängden vatten den innehåller minskar jämfört med Kivilamp. Mitandersfors damm används 

mycket under denna den simulerade perioden. Eftersom dess regleringsvolym är så pass låg 

används mycket av stora delar av dess kapacitet men den totala mängden vatten är lägre än i 
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de föregående. Modelleringen för regleringsdammarna uppnår alltså ett förväntat resultat 

genom att jämna ut flödet och minska behovet av reglering för varje damm vattnet passerar.   

 

 

 Figur 6: Visar användningen av Kivilamps damms regleringsvolym under en period av 19 år.  

 
Figur 7: Användningen av Rolamps damms regleringsvolym under en period av 19 år. 

 

Figur 8: Användning av Mitandersfors damms regleringsvolym under en period av 19 år. 

Utav de tre dammarna är det vid Kivilamp (Figur 9) flödet vid flest tillfällen överstiger den 

maximala turbinkapaciteten. Eftersom Mitandersfors damm används ytterst lite för reglering i 

detta scenario blir skillnaden mellan figur 10 och 11 liten i antalet tillfällen eller 

vattenmängder som överskrider turbinkapaciteten. Eftersom Kivilamp och Rolamp är 

regleringsdammar är det bara Mitandersfors som producerar energi i detta fall och det är alltså 

där ett flöde högre än vad turbinen klarar av innebär en förlust av potentiell energiproduktion. 

I figur 11 syns det att det inte skett i slutet av simuleringen vilket innebär att enligt modellen 

skedde ingen förlust av potentiell energiproduktion under de sista åren av simuleringen.  
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Figur 9: Visar de tillfällen flödet överstiger den maximala turbinkapaciteten vid Kivilamp under en period av 19 år. 

 

 

Figur 10: Visar de tillfällen flödet överstiger den maximala turbinkapaciteten vid Rolamp under en period av 19 år. 

 

Figur 11: Visar de tillfällen flödet överstiger den maximala turbinkapaciteten vid Mitandersfors under en period av 19 år. 

I tabell 1 kan ytterligare resultat från simuleringen av scenario 1 studeras. Eftersom det bara 

är Mitandersfors som har en turbin i detta scenario är det bara denna damm som producerar el.    

Tabell 1: Visar resultat från simuleringen av nollalternativet under en period av 19 år. 

 Tot flöde i 

turbin [m3] 

Tot flöde över 

turbinkap [m3] 

Medelflöde i 

turbin/ år [m3] 

Elproduktion 

tot [J] 

Elproduktion/ 

år [J] 

Elproduktion/ 

år [kWh] 

Kivilamp - 5,48 ×107 - - -  

Rolamp - 4,62 ×107 - - -  

Mitandersfors 7,59 ×108 5,77×107 4,0 ×107 145 ×1012 7,65 ×1012 2,13×106 

 

4.2.2 Senario 2: Rivning av Kivilamp och Rolamp 

 

I figur 12 syns det att Mitandersfors damm används kontinuerligt under den simulerade 

perioden. Eftersom detta scenario är när både Kivilamp och Rolamp har rivits måste 

Mitandersfors reglera hela flödet själv. I figur 13 syns det hur ofta utflödet från dammen 
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överskriden turbinens maximala kapacitet och jämfört med scenariot ovan sker detta mycket 

mer frekvent. Om figurerna 13 studeras går det att se att dammen har lyckats reglera flödet 

vid ett antal tillfällen på ett sådant sätt att flödet inte överskrider turbinens maximala 

kapacitet.  

 

 

 

Figur 12: Användningen av Mitandersfors damms regleringsvolym under en period av 19 år i scenario 2. 

 

Figur 13: Vattenflödet som överskriden den maximala turbinkapaciteten samt inte kan lagras i dammen och alltså ej 

passerar turbinen under en period av 19 år. 

I tabell 2 hittas flödet som går genom turbinen, flödet som ej passerar turbinen och 

elproduktionen för scenario 2 där regleringsdammarna Kivilamp och Rolamp har rivits. 

Jämfört med scenario 2 kan man se en minskning av elproduktionen.   

Tabell 2: Visar resultat från simuleringen av huvudalternativet under en period av 19 år.  

 Tot flöde i 

turbin [m3] 

Tot flöde ej 

turbin [m3] 

Medelflöde i 

turbin/ år [m3] 

Elproduktion 

tot [J] 

Elproduktion/ 

år [J] 

Elproduktion/ 

år [kWh] 

Mitandersfors 6,55×108 1,61 ×108 2,87×107 125×1012 6,6×1012 1,83×106 

 

4.2.3 Senario 3: Installation av turbiner och fiskvägar 

 

I figurerna 14,15 och 16 kan de tre dammarnas användning observeras. Resultatet liknar det i 

scenario 1 med att Behovet av Kivilamps damm för reglering är störst för att sedan minska för 

Rolamps damm. Mitandersfors damm utnyttjas däremot i större utsträckning än i scenario 1. 

Kivilamps och Rolamps fiskvägar har alltså en synbar påverkan på den totala regleringen över 

de tre dammarna. 
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Figur 14:Användningen av Kivilamps damms regleringsvolym under en period av 19 år i scenario 3. 

 

Figur 15:Användningen av Rolamps damms regleringsvolym under en period av 19 år i scenario 3. 

 

Figur 16:Användningen av Mitandersfors damms regleringsvolym under en period av 19 år i scenario 3. 

 

I Figur 17, 18 och 19 kan mängden samt tillfällena när flödet översteg både dammarnas 

kapacitet och turbinernas kapacitet observeras. Mellan figur 17 (Kivilamp) och figur 18 

(Rolamp) kan man se att antalet gånger detta sker är i stort sett detsamma men att det sker 

över en lite längre tid för Rolamp och att mängden därav blir högre. Antalet tillfällen 

kapaciteten överskrids ökar däremot vid Mitandersfors och detta beror på att de två övre 

dammarna har fiskvägar i detta scenario. Flödet regleras efter turbinkapaciteten men eftersom 

fiskvägarnas flöden tillkommer ökar antalet gången som flödet överskrider den maximala 

turbinkapaciteten vid Mitandersfors jämfört med scenario 1.  
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Figur 17:Visar de tillfällen flödet överstiger den maximala turbinkapaciteten vid Kivilamp under en period av 19 år i 

scenario 3. 

 

Figur 18:Visar de tillfällen flödet överstiger den maximala turbinkapaciteten vid Rolamp under en period av 19 år i scenario 

3. 

 

Figur 19:Visar de tillfällen flödet överstiger den maximala turbinkapaciteten vid Mitandersfors under en period av 19 år i 

scenario 3. 

 

 

I figurerna 20 och 21 kan vattenflödet genom Kivilamps respektive Rolamps fiskväg 

observeras. Det finns ingen synbar skillnad emellan flödena och för det mest ligger det på en 

stabil nivå.  
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Figur 20: Visar vattenflödet genom fiskvägen vid Kivilamp under en period av 19 år. 

 

Figur 21:Visar vattenflödet genom fiskvägen vid Rolamp under en period av 19 år. 

 

I tabell 3 kan elproduktionen för alla turbiner studeras. Jämförs Mitandersfors elproduktion 

med de scenario 1 och 2 syns det att elproduktionen i detta scenario ligger någonstans mitt 

emellan de andra scenarierna. I detta scenario producerar även Kivilamp och Rolamp el och 

mängden som kan ses nedan är längre än för Mitandersfors som har en högre fallhöjd.  

 

Tabell 3: Visar resultatet från simuleringen av scenario 3 när fiskvägar samt turbiner installerats vid Kivilamp och Rolamp 

under en period av 19 år. 

 Tot flöde i 

turbin [m3] 

Tot flöde ej 

turbin [m3] 

Tot flöde 

fiskväg [m3] 

Medelflöde i 

turbin/ år [m3] 

Elproduktion 

tot [J] 

Elproduktion/ 

år [J] 

Elproduktion/ 

år [kWh] 

Kivilamp 4,4×108 1,93×107 1,70×108 2,24×107 51,3×1012 2,70×1012 7,50×105 

Rolamp 4,66×108 1,95×107 1,71×108 2,27×107 27,2×1012 1,43×1012 3,97×105 

Mitandersfors 6,799×108 1,373×108 - 3,00×107 130×1012 6,85×1012 1,90×106 

 

4.2.4 Jämförelse av dammarna 

 

När resultatet från simuleringarna av olika scenarierna studeras syns det att Kivilamp och 

Rolamp i scenarion 1 sänker mängden vatten som passerar Mitandersfors utan att passera dess 

turbiner markant. Särskilt ser man att Kivilamp bidragit till att jämna ut flödet jämnat ut 

flödet. När flödet passerar Rolamp jämnas flödet ut ytterligare och vid Mitandersfors kan man 

se att ytterligare lite utjämning sker. I scenario 1 behöver inte Mitandersfors använda sin 

maximala kapacitet för reglering varje år, i scenario 2 och 3 däremot regleras flödet vid 

Mitandersfors oftare med den maximala kapaciteten, i scenario 2 sker detta för att inga andra 
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reglerare finns och i Scenario 3 för att jämna ut det extra flödet som kommer tillkommer med 

fiskvägarna. 

Man kan se att dammarna Kivilamp och Rolamp inte används kontinuerligt utan bara under 

vissa perioder som ofta är under vårfloden men även under andra tillfällen. Det finns perioder 

där dammarna inte används alls och dessa blir fler desto längre nedströms man tittar.  

 

4.3 Resultat Miljökonsekvensbeskrivning  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen som har studerats är för Guldmedshyttans kraftverk och har 

10 stycken större överskrifter över innehållet i MKB:n, dessa är: 

1. Bakgrund, syfte och avgränsning 

2. Samråd 

3. Nulägesbeskrivning 

4. Alternativredovisning 

5. Områdesbeskrivning 

6. Konsekvensanalys 

7. Skadeförebyggande åtgärder 

8. Uppföljning 

9. Miljömål 

10. Allmänna hänsynsregler 

 

Några av dessa rubriker kommer inte att finnas med i denna rapport eftersom detta är en 

förstudie och inte en komplett MKB. Inget samråd har genomförts, ingen planerad 

uppföljning finns i rapporten, miljömål, allmänna hänsynsregler eller skadeförebyggande 

åtgärder har också utelämnats. Anledningen till detta är att detta är något som undersöks i 

MKB processen när beslutet är taget och beslutas om där. Informationen för bakgrund, syfte 

och avgränsning finns under introduktionen och även en del under metoden tidigare i 

rapporten.   

4.3.1 Nulägesbeskrivning 

 

Kivilamp 

Dammen ligger i Kivilanp/Lomsen och anläggningen är en regleringsdamm. Dammen utgörs 

av ett stenmursverk och betong som har höjts genom att gjuta på en betongmur i 

uppströmskanten av dammen. Till höger finns en fyllningsdamm som är kortare och går mot 

naturlig mark. Dammen har ett utskov som regleras med sättar samt en lucka placerad i 

tröskeln under sättarna. I tabell 4 nedan kan data för dammen Kivilamp hittas.  

Tabell 4: Visar data från för Kivilamps damm. (*) denna data kommer från Arvika Kraft, (**) Denna data är insamlad via 

(SLU, u.d.) 

Kivilamp data  

Magasinarean hos dammen * 1,7 km2  

Avbördningskapacitet vid dämningsgräns* 30 m3/s 

Avbördningskapacitet vid dammkrön* 38 m3/s 
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Medelflöde* 0,9 m3/s 

Maximal frisläppt vattenvolym (normalnivå)* ca 7,5 Mm3 

Maximal frisläppt vattenvolym (dammkrön)* ca 7,9 Mm3 

Största dammhöjd* ca 5,5 m 

Sammanlagd krönlängd* ca 50 m 

Regleringsvolym i damm* 4,687 Mm3 

Grundläggningsförhållande* Berg 

Fallhöjd** 14 m 

Area** 33 ha 

Höjd över havet** 281m 

 

I figurerna 22 och 23 kan dämningen av Kivilamp både från uppströmssidan och 

nedströmssidan ses. Själva dämningen är inte särskilt stor och har bara en damm öppning. 

Denna damm är den översta av tre stycken närbelägna dammar. Nedströms från Kivilamp 

ligger dammen Rolamp och sedan kommer vattenkraftsdammen Mitandersfors.Kivilamp sitter 

samman med sjön Lomsen vilket gör att dammen påverkar vattenhöjden för hela sjön. 

 

Figur 22: Foto av dammen från uppströmssidan. Antagen dammbrottsöppning 1 markerad på fotot. 

 

1. 
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Figur 23: Foto av dammen från nedströmssidan. Antagen dammbrottsöppning 2 markerad på fotot.  

Rolamp  

Dammen ligger längs Kivilamp/Lomsen. Anläggningen är även här en regleringsdamm och 

består av betong med en parapetmur. Troligtvis finns det rester från en tidigare damm såsom 

stenmurverk eller stenkistor. Fyra spettluckor med en bredd på 0,6 m reglerar dammens 

utskov. Avståndet mellan dammkrönet och tröskeln är 2,7m för lucka 1 och 2 respektive 3,1 

m för lucka 3 och 4. Luckorna har delvis kapats för att nivåregleringen ska kunna ske mer 

automatiskt. I tabell 5 nedan kan data för Rolamps dam hittas.  

Tabell 5: Visar data från för Kivilamps damm. (*) Datan kommer från Arvika Kraft, (**) data är insamlad via (SLU, u.d.) 

Rolamp data 
 

Magasinarean hos dammen* 0,5 km2   

Avbördningskapacitet vid dämningsgräns* 21 m3/s 

Avbördningskapacitet vid dammkrön* 24 m3/s 

Medelflöde* 1,0 m3/s 

Maximal frisläppt vattenvolym (normalnivå)* ca 1,3 Mm3 

Maximal frisläppt vattenvolym (dammkrön)* ca 1,5 Mm3 

Största dammhöjd* ca 4,3 m 

Sammanlagd krönlängd* ca 27 m 

Regleringsvolym i damm* 1,166 Mm3 

Grundläggningsförhållande* Berg 

Fallhöjd** 7 m 

Area** 46 ha 

Höjd över havet** 267 m 
 

I figur 24 nedan syns dammen Rolamp. Denna damm är den mittersta av tre närbelägna 

dammar. Uppströms finns Kivilamp som är en regleringsdamm och nedströms finns 

vattenkraftsdammen Mitandersfors. 

2 



 

25 

 

 

Figur 24: Foto av dammen från nedströmssidan. Antagna dammbrottsöppningar 1 och 2 markerade på fotot. 

4.3.2 Alternativ redovisning 

 

Scenario 1: Behålla dammarna, nollalternativ 

 

För att uppfylla miljökraven som finns i miljöbalken för vattenverksamheter behöver åtgärder 

vidtas för att inte fisket ska skadas. Detta genom anordningar som underlättar fiskens 

framkomst och bestånd enligt kapitel 11 paragraf 8 i MB. I enlighet med kapitel 11 paragraf 7 

i MB som återfinns i appendix Y ska även ”En vattenverksamhet skall utföras så att den inte 

försvårar annan verksamhet som i framtiden kan antas beröra samma vattentillgång och som 

främjar allmänna eller enskilda ändamål av vikt. Detta krav gäller om vattenverksamheten kan 

utföras på detta sätt utan oskälig kostnad." Dessa krav uppfyller inte de två dammarna i 

dagsläget utan vid en prövning skulle de troligen anses behöva genomföra åtgärder för att 

uppfylla kraven. Detta skulle behöva ske utan någon ersättning i enlighet med kapitel 11 

paragraf 8 i MB som finns i appendix Y. För att det skulle kunna anses lönsamt att ha kvar 

dammarna skulle den extra energin som produceras med hjälp av reglering från dessa två 

dammar behöva vara ansenlig nog för att åtgärderna inte skulle innebära en stor förlust.  

 

Systemet har i dagsläget följande egenskaper: 

- Flödena blir mer homogena vid byggnation av dammar, förändringar hos glöden 

mellan olika årstider blir mindre och även mellanårsförändringar (Poff, et al., 2007). 

- Dammarna Kivilamp och Rolamp kommer fortsatt vara i vägen för bland annat små 

vattenlevande organismer och fiskar som simmar uppströms för att fortplanta sig. 

- Regleringsförmågan kvarstår vilket kan öka energiproduktionen för Mitandersfors. 

- En större förmåga att hantera ovanligt höga flöden kvarstår jämfört om dammarna 

skulle rivas. 

1. 

2. 
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Scenario 2: Rivning av dammarna, huvudalternativet 

 

Huvudalternativet innebär att dammarna Kivilamp och Rolamp ska rivas ut.  

Exakt hur utrivningen skulle genomföras har inte undersökts i denna studie.  

Systemet skulle få följande egenskaper efter Utrivningen av dammarna:  

- Efter denna utrivning skulle nästan all regleringsförmågan försvinna från systemet. I 

resultatet från modelleringen nedan kan man se att elproduktionen skulle sjunka men 

eftersom modellen inte representerar verkligheten perfekt är det svårt att säga med hur 

stora mängder. 

- Vandringshindren för fiskar och andra vattenlevande organismer skulle försvinnatas 

bort och detta innebär flödet längs älven som går mellan dessa dammar kommer att 

återgå till de mer ojämna flödesmönstren om dammarna rivs och detta kan gynna 

ekosystem som är anpassade för dessa förändringar (Poff, et al., 2007). 

- Mitandersfors damm med flera nedströms skulle däremot kvarstå vilket innebär att alla 

vandringshinder inte försvinner. 

- Vid rivning av dammarna Kivilamp och Rolamp kommer vattennivån på sjöarna att 

sjunka. Dammar har funnits i de båda sjöarna sedan 1930-talet och dagens dammar 

byggdes 1993 (Kivilamp) och 1950-talet (Rolamp). Nedan syns en historisk karta 

(figur 25) mellan åren 1883–95 från lantmäteriet som kan ge en bild över hur sjöarna 

skulle kunna komma att de ut ifall dammarna rivs. Om resultatet av utrivningen liknar 

hur det såg ut innan skulle sjöarna bli betydligt mindre och Lomsen och Kivilamp 

skulle bli två distinkta sjöar igen. Det är osäkert på om detta skulle hända men det är 

den bästa hypotesen som kan göras i denna undersökning. 
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Figur 25: Är en gammal karta från lantmäteriet som visar hur det såg ut innan dammarna Kivilamp och Rolamp 

konstruerades (Lantmäteriet, u.d.). 

Om det ligger mycket sediment i botten på en damm bör detta tas i åtanke om dammen ska 

rivas. Sedimenten kommer att spolas nedströms när dammen är borta och beroende på 

vattnets flöde och bottendjup kommer detta att spolas olika långt innan det mesta har sjunkit 

till botten igen. Finns det verksamheter nedströms bör detta beaktas (Csiki & Rhoads, 2010). 

Scenario 3: Bygga in turbiner och fiskväg, Andra undersökta alternativet 

Ett alternativ till att riva dammarna Kivilamp och Lomsen skulle vara att behålla de två 

dammarna och installera turbiner i dem samt fiskvägar för att uppfylla miljövillkoren. Vilken 

fiskväg som skulle kunna installeras diskuteras senare i rapporten i diskussionen.   

Skillnaden i egenskaper jämfört med huvudalternativet skulle bli följande: 

- Möjligheten till elproduktion skulle öka markant vilket kan ses i resultatet från 

modelleringen tidigare i rapporten.  

- Regleringsmöjligheterna skulle kvarstå vilket innebär att flödet skulle bli mer 

homogent. 

- Dammarna skulle kvarstå men genom konstruktionen av fiskvägar är förhoppningen 

att de inte skulle vara hinder för vandring längre. Det bör noteras att inget 

vandringshinder skulle installeras vid Mitandersfors vilket innebär att även i detta fall 

skulle det vandringshindret kvarstå.  

- Sjöarna skulle behålla storleken och nivån de har idag.  

- Underhållet skulle vara högre jämfört med de andra alternativen. 
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4.3.3 Områdesbeskrivning 

 

Hydrologi 

Från Rolamp går Bogsälven även kallad Rolampälven ner till Bogentjärnet och vidare till 

Mitandersfors i ungefär 9 kilometer (Länsstyrelsen, 2017). Huvudavrinningsområde är Göta 

älv och delavrinningsområdet är inloppet i Varaldsjön. Avrinningsområdets area är 79,309 

km2 med en sjöprocent på 5,387% Dessa procent består till stor del av sjön Rolamp och 

Bogentjärnet samt till stor del av Bogsälven (SMHI & Havs och Vatten myndigheten, u.d.).   

Kivilamp som sitter samman med sjön Lomsen. Kivilamp har en area på 33 ha, ett maxdjup 

på 19 m och ett medeldjup på 6,1 m (SLU, u.d.). Lomsen har en area på 174 ha, ett maxdjup 

på 35 m och ett medeldjup på 8,6 m (SLU, u.d.). Lomsen har är försurad och uppnår ej god 

Kemisk ytvattenstatus för kvicksilver och bromerad difenyleter (Länsstyrelsen, 2012). 

Kivilamp används idag för reglering till Mitandersfors.  

Rolamp har en area på 46 ha, ett maxdjup på 23 m och ett medeldjup på 7,7 m (SLU, u.d.). 

Medelflödet kan hittas tidigare i rapporten där medelflödet för Kivilamp är 0,9 m3/s och för 

Rolamp 1 m3/s. 

Natur- och vattenmiljö 

Efter att ha undersökt dammarna Kivilamp och Rolamp i artportalen har det inte framkommit 

att några rödlistade eller hotade djurarter som kan tänkas påverkas av dammarna finns i 

närheten  (SLU, u.d.) 

Provfiske har genomförts och dokumenterats en gång i SLU:s databas i Kivilamp år 1991-07-

30 och fångsten var till största del abborre men också gädda. Ett provfiske har också 

genomförts i sjön Lomsen som Kivilamp är en del av 1991-08-01 och även här återfanns 

Abborre och gädda.  

I Rolamp har två dokumenterade provfisken hittats i SLU:s databas 1990-09-13 och 1993-08-

31 och även här återfanns till största del abborre men även gädda (SLU, 1993).  

Gäddan är en fiskart som inte förflyttar sig särskilt mycket utan är hemmakär (Engstedt, et al., 

2013). Det är vid fortplantningen som gäddan färdas den längsta distansen för att återgå till 

den platsen den föddes på (Nilsson, et al., 2014).  

En abborre vandrar för att leka med för det mesta är vandringssträckan kortare än tio 

kilometer resterande tiden är fiskarten stationär och förflyttar sig inte mycket (Havs och 

vattenmyndigheten, 2015).  

Uppströms från sjön Lomsen som sitter ihop med Kivilamp är det ett flertal mindre vattendrag 

som har sitt inlopp. Några av dem är Pennlaälven och Packalampbäcken  (SLU, u.d.).  

I Rolampsälven/Bogsälven som ligger Nedströms från Rolamp har det under elfiske 

förekommit öring. Elfiske har genomförts 3 gånger 2014-09-05, 2016-09-19 och 2018-09-26 

enligt SLU:s databas. Öring brukar vandra runt 20 mil för att leka men det finns öring som 

lever söder ut som vandrar betydligt längre för att återvända till sina lekplatser (Havs och 

vattenmyndigheten, 2014).  

Runt de två dammarna ska det inte finnas någon skyddad natur som måste tas i åtanke enligt 

naturvårdsverket. Ritamäki är det närmaste skyddade området men ligger högre upp och inte i 

någon direkt anslutning till någon av dammarna eller sjön Lomsen och därför kan antas 
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området ej påverkas av någon dammarna. Det finns däremot nyckelbiotop runt sjön Lomsen 

och mellan Kivilamp och Rolamp enligt (Skogsstyrelsen, 2019). Nyckelbiotoperna har 

inventerats av skogsägarna själva och består till största del av gran men även en del tall. I 

figur 26 nedan kan de olika nyckelbiotoperna observeras. Nyckelbiotop kräver att åtgärder 

som ska utföras i dem anmäls till skogsstyrelsen oavsett om området är en registrerad 

nyckelbiotop eller ej (Skogsstyrelsen, 2019). Nedan i figur 26 kan det observeras att den finns 

nyckelbiotop som ligger i vid Kivilamp dammen och fortsätter till inloppet i Rolamp.  

 

Figur 26: En karta som visar närliggande skyddad natur, fornlämningar och nyckelbiotop från skogsstyrelsen 

(Skogsstyrelsen, 2011). 

Miljökvalitetsnormer vatten 

Bogsälven är utpekad som vattenförekomst under förändring och har god ekologisk status 

från 2021 som kvalitetskrav. Miljöproblemen som anses kunna bli riskerna för att inte nå 

kravet är miljögifter, försurning, flödesförändringar och morfologiska förändringar och 

kontinuitet (Länsstyrelsen, 2017). Det förekommer vandringshinder vid Mitandersfors, 

Rolamp och Kivilamp i form av dammar vilket är känt sedan tidigare i rapporten.  

För Lomsen är utpekad som vattenförekomst under förändring miljökvalitetsnormen god 

ekologisk status från 2021 och miljöproblemen som miljögifter, försurning och morfologiska 

förändringar och kontinuitet tror vara de huvudsakliga riskerna (Länsstyrelsen, 2012). I 
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tabellerna 6 och 7 nedan syns den aktuelle statusen hos kvalitetsfaktorer för Bogsälven och 

Lomsen. Förklaringar av parametrarna finns i ordlistan.  

Tabell 6: Visar miljökvalitetsnormer för Bogsälven., (*) (Länsstyrelsen, 2017), (**) (Länsstyrelsen, 2012) 

Kvalitetsfaktor Parameter Aktuell status Påverkan 

Bottanfauna ASPT Hög**  Positiv 

  DJ-index Hög**   

Fisk Sammanvägd Måttlig*  Positiv 

  Fisk i rinnande vatten God*  Positiv 

Konnektivitet Sammanvägd Dålig**  Positiv 

  Längsgående konnektivitet Dålig**  Positiv 

  Konnektivitet till svämplan och närområden Ej klassad**  Positiv 

Hydrologisk regim Sammanvägd Måttlig*   

  Volymavvikelse Måttlig*   

  Avvikelse i flödets förändringstakt Måttlig*   

  Specifik flödesenergi Otillfredställande**   

  Vattenståndets förändringstakt Ej klassad**   

 

Tabell 7: Visar miljökvalitetsnormer för sjön Lomsen (Länsstyrelsen, 2012).  

Kvalitetsfaktor Parameter Aktuell status Påverkan 

Bottanfauna ASPT Ej klassad  Positiv 

  DJ-index Ej klassad   

Fisk Sammanvägd Ej klassad  Positiv 

  Fisk i rinnande vatten Ej klassad  Positiv 

Konnektivitet Sammanvägd Dålig  Positiv 

  Längsgående konnektivitet Dålig  Positiv 

  Konnektivitet till svämplan och närområden  -   Positiv 

Hydrologisk regim Sammanvägd Hög  

  Volymavvikelse Hög   

  Avvikelse i flödets förändringstakt Hög   

  Vattenståndets förändringstakt Hög   

 

Kulturmiljö 

Fornlämningar som ligger närbelägna Lomsen kan observeras i figur 26 från skogsstyrelsen 

(2019). Dessa fornlämningar är fångstgropar som har använts till jakt (Riksantikvarieämbetet, 

2019). Om fornlämningar kan komma att påverkas kräver detta tillstånd av länsstyrelsen 

enligt kulturmiljölagen (Länsstyrelsen, u.d.). Risken att de påverkas kommer inte att 

undersökas mer i denna rapport men kan behöva studeras vid genomförandet av en fullständig 

MKB. 

Friluftsliv 

Detta kommer inte att undersökas i denna rapport men kan behöva studeras vid 

genomförandet av en fullständig MKB.  
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Vatten- och markkemi 

Varken Lomsen eller Bogsälven uppnår god kemisk ytvattenstatus på grund av kvicksilver, 

kvicksilverföreningar och Bromerad difenyleter (Länsstyrelsen, 2012), (Länsstyrelsen, 2017). 

En studie över förorenade områden kan krävas eftersom inget om detta har hittats eller tagits 

med i denna rapport.  

Risk och sårbarhet 

Arvika Kraft har utfört konsekvensutredningar som underlag för dammsäkerhetsklassning där 

de kom fram till att konsekvenser vid dammhaveri vid Kivilamp anses som små och att de 

möjliga skadorna är hanterbara för dammägaren. Desamma blev resultatet för 

konsekvensutredningen av Rolamp. De föreslogs båda få RIDAS-klass E och 

flödesdimensioneringsklass III.  

Hushållning med naturresurser 

Vattenkraften är en grön energikälla. Rolamp och Kivilamp är regleringsdammar till 

Mitandersfors och producerar alltså ingen egen energi. Vid utrivning skulle Mitandersfors 

energiproduktion minska vilket lite visas i modelleringsresultatet.  

4.3.4 Konsekvensanalys 

 

En fullständig konsekvensanalys kommer inte att genomföras i denna rapport utan behöver 

undersökas ytterligare vid skapandet av en fullständig MKB. Några konsekvenser som har 

uppdagats kommer däremot att tas upp.  

Ur ett hydrologiskt perspektiv kommer kan det konstateras att vattenflödet kommer att återgå 

till det naturliga flödet ingen reglering kommer att ske vid dessa platser. Flödesvariationerna 

kommer därför med största sannolikhet att öka.  

Rivningen av dammarna Kivilamp och Rolamp kan ha negativa effekter på den närliggande 

miljön beroende på hur arbetet utförs. När dammarna är utrivna kommer det att få positiva 

effekter för naturen och vattenmiljön. När vandringshindren försvinner bör det ha en positiv 

påverkan på både fiskar och andra vattenlevande organismer. Det nämns tidigare i rapporten 

att djur som är vana vid ett varierande flöde kommer att påverkas positivt av detta.  
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5 Diskussion 
 

5.1 Modeller  

 

De tre modellerna som ska simulera energiproduktionen för de tre alternativen som undersöks 

i denna rapport ger en fingervisning och kan inte med all säkerhet sägas stämma överens med 

verkligheten. Anledningarna till detta är flera såsom att dammarna idag regleras manuellt 

vilket de inte gör i modellerna. Modellerna är byggda för att hela tiden producera så mycket 

energi som möjligt med detta behöver inte stämma överens med verkligheten eftersom 

produktionen behöver anpassas efter behovet.  

Fiskvägen som finns i scenario tre där både turbiner och fiskvägar installeras i Kivilamp och 

Rolamp har ett representativt flöde som kanske inte kommer att stämma överens med vilket 

flöde som skulle gå genom fiskvägarna om de skulle installeras. Även turbinernas kapacitet är 

en approximation eftersom de antar ha samma kapacitet som vid i Mitandersfors vilket kanske 

inte skulle vara det som sattes ifall turbiner skulle installeras. 

Det nämns även tidigare i metoden att flödet till Mitandersfors inte är desamma i 

simuleringarna som den data som finns hos SMHI av anledningar som förklarades i metoden. 

Eftersom det var svårt att veta exakt vart flödet ökar i systemet kan ökningen vid Rolamp 

skilja sig från verkligheten. SMHI hade mätningar utav flödet vid Mitandersfors och detta 

hade kunnat användas i scenario 2 men eftersom flödesinformationen från SMHI är baserad 

på att dammarna Kivilamp och Rolamp finns gick det inte att se hur det naturliga flödet vid 

Mitandersfors skulle se ut utan dammar och därför var det tydligare att använda flödet som 

kom in vid Kivilamp istället och öka det med 30%.  

Modellerna i denna rapport är gjorda på ett sådant sätt att så lite vatten passerar förbi 

turbinerna som möjligt utan att producera elektricitet. Ett annat alternativ hade kunnat varit att 

försöka maximera den ekonomiska vinsten istället. Detta skulle kunna göras genom att 

studera elprisets variation under de åren som har studerats under modelleringen. Priset brukar 

vara som högst på vintern och det kanske skulle innebära en större ekonomisk vinning att 

försöka maximera energiproduktionen under denna period. Detta skulle troligen innebära en 

mindre total energiproduktion men kanske en högre inkomst. Detta skulle kunna vara en 

vidarestudie för att avgöra hur regleringen borde fungera ifall den i framtiden någon gång 

skulle göras automatisk.    

5.2 Scenario 1, Nollalternativ 

 

Nollalternativet i denna rapport kan diskuteras eftersom anledningen till denna förstudie är att 

det har kommit en lagändring som innebär att de två regleringsdammarna inte antas få vara 

kvar i sitt nuvarande skick. För att de ska få vara kvar kan det behövas förbättringar i form av 

fiskvägar vilket de inte har i nuläget. Det egentliga nollalternativet skulle alltså kanske varit 

att dammarna Kivilamp och Rolamp skulle rivas precis som huvudalternativet. Detta eftersom 

de skulle kunna vara ett krav att riva dem om inte förbättringar som innebära att de uppfyllde 

de moderna kraven genomförs. En anledning till att det fortfarande finns ett värde i att ha kvar 

det nuvarande nollalternativet är att det tydligare visar skillnaden som skulle uppstå vid en 

rivning av dammarna både i förstudien till MKB:n och vid modelleringen. Sedan är det inte 
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fastställt med all säkerhet att dammarna skulle behöva rivas eller att förbättringarna som 

skulle krävas skulle vara så pass kostsamma att det inte skulle löna sig med den investeringen 

om regleringsdammarna skulle få vara kvar.  

5.3 Scenario 2, Huvudalternativ 

 

I huvudalternativet rivs de båda dammarna och detta skulle som resultatet av simuleringen 

visar innebära en minskad energiproduktion för Arvika Kraft. Ur ett bredare 

hållbarhetsperspektiv kan det diskuteras om rivandet av de två regleringsdammarna är det 

bästa att göra. Dammarna har funnits på platsen under en längre tid och därför kan det de 

omgivande ekosystemen ha vant sig vid de mer homogene flödena. En sänkt produktion av 

förnyelsebar energi tillsammans med sänkta möjligheter till reglering i elsystemet kan ha en 

negativ effekt för den svenska elproduktionen. I inledningen tas faktumet upp att trots att 

Sveriges elproduktion är fossilfri idag kan behovet av förnyelsebar energi öka och på grund 

av detta kan det vara bra att effektivisera den vattenkraft som finns.  

Däremot skulle flödet bli öppnare och tillåta vandring för de vattenlevande organismerna. 

Dammen Mitandersfors kommer att kvarstå som ett hinder för vandring både uppströms och 

nedströms tillsammans med flera dammar längre nedströms. Detta bör tas i beaktande när de 

förbättrade biologiska faktorerna ska studeras. Om nedströms dammar som bland andra 

Mitandersfors fortsatt är ett hinder för vandring kommer de fiskar som vandrar längre sträckor 

troligtvis inte hjälpas speciellt mycket om inte deras habitat i huvudsak hittas uppströms från 

Mitandersfors. Ytterligare faktorer att ta i beaktande är att regleringsmöjligheten för 

Mitandersfors är ytterst liten och därför skulle kunna få problem vid ovanligt höga flöden.   

5.4 Scenario 3, Bygga turbiner och fiskväg 

 

Det tredje alternativet som har studerats utöver huvudalternativet och nollalternativet var att 

sätta in turbiner i de två dammarna och bygga fiskvägar. Tanken var att undersöka ett 

alternativ som skulle öka energiproduktionen eftersom behovet kan komma att öka i 

framtiden vilket nämns i introduktionen samtidigt som fiskvägarna skulle kunna leda till 

bättre vandrings möjligheter. I resultatet från modelleringen syns det att energiproduktionen 

skulle öka markant om alla tre dammarna skulle producera el. Detta är förväntat med 

problemet med detta alternativ kan vara investeringskostnaderna för att genomföra detta samt 

det utökade underhållet som skulle komma att krävas.  

Vid val av fiskväg behöver platserna i fråga studeras med vilka möjligheter som skulle kunna 

passa för de båda dammarna. I litteraturstudien nämns ett flertal av de vanligare alternativen. 

Med tanke på vilka fiskar som finns i området och att det inte är några laxar utan ett antal som 

inte är lika starka simmare skulle inte några laxtrappor rekommenderas. Alternativen som 

troligtvis skulle passa bäst i detta sammanhang är någon form av naturlig fiskväg som skapar 

ett nytt habitat och tillåter flest arter att passera. Om det skulle vara bättre med till exempel ett 

omlöp eller ett överlöp är svårare att säga. I informationen om marken som fåtts från Arvika 

Kraft säger att det är berg som grund och om det är trångt vid dammen utan någon uppenbar 

yta för passage kan detta kunna komma att innebära problem för till exempel ett omlöp som 

annars är ett bra alternativ som kräver lite underhåll vilket kan studeras närmare i resultatet 

för litteraturstudien. 
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5.5 Ytterligare alternativ 

 

Ett ytterligare alternativ som inte har studeras i denna rapport skulle kunna vara att riva 

Rolamp som med sin i relation till Kivilamp låga regleringsvolym och fallhöjd inte bidrar lika 

mycket till varken elproduktion eller reglering. Sedan skulle Kivilamp antingen kunna 

installera en turbin och en fiskväg eller ifall kostnaden blir för hög fortsatt vara en 

regleringsdamm för att öka energiproduktionen vid Mitandersfors.  
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6 Slutsats 

 
Beroende på vart man sätter gränserna för påverkan kan svaret för vilket alternativ som är bäst 

ur hållbarhetssynpunkt variera. Om bara närområdet betraktas blir huvudalternativet (scenario 

2) bäst eftersom ekosystemen kring dessa dammar skulle må bättre av en utrivning av 

dammarna.  

Om däremot ett större perspektiv studeras där vattenkraftens allmännytta som producent av 

förnyelsebar energi och reglerare ställas emot fria vattendrag. Skulle Scenario 3 vara det bästa 

alternativet. Ur det biologiska perspektivet skulle situationen vara bättre än den har varit 

sedan 1930-talet med ökade vandringsmöjligheter samtidigt som mer förnyelsebar energi 

produceras vars behov kommer att öka. Detta är förstås en kostnadsfråga och kan vara svårt 

att genomföra i praktiken. För att ge en maximal effekt bör flera av dammarna nedströms 

installera fiskvägar.   
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Appendix X relevanta paragrafer i miljöbalk (1998:808) [MB] 

kapitel 6 miljöbedömningar 

Ordförklaring 

2 §   Med miljöeffekter avses i detta kapitel direkta eller indirekta effekter som är positiva 

eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och 

som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på 

   1. befolkning och människors hälsa, 

   2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt, 

   3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, 

   4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 

   5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller 

   6. andra delar av miljön. 

3 §   En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som 

krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet 

av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Skyldigheten gäller inte 

   1. planer och program som endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten, 

och 

   2. finansiella eller budgetära planer och program. 

Att undersöka om en betydande miljöpåverkan kan antas 

5 §   En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som 

krävs i lag eller annan författning ska undersöka om genomförandet av planen, programmet 

eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, om 

   1. frågan om betydande miljöpåverkan inte är avgjord i föreskrifter som regeringen har 

meddelat med stöd av 4 §, eller 

   2. planen, programmet eller ändringen inte omfattas av undantaget i 3 § andra stycket. 

6 §   Undersökningen ska innebära att myndigheten eller kommunen 

   1. identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och 

   2. samråder i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser och 

andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen 

eller programmet, om myndigheten eller kommunen inte redan i identifieringen kommer fram 

till att en strategisk miljöbedömning ska göras. 

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om 

sådana omständigheter som avses i första stycket 1. Lag (2017:955). 

Beslut i frågan om miljöpåverkan 

7 §   Myndigheten eller kommunen ska efter undersökningen i ett särskilt beslut avgöra om 

genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. 

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen i den strategiska miljöbedömningen 

11 §   Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla 

   1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och 

förhållande till andra relevanta planer och program, 

   2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens 

eller programmets syfte och geografiska räckvidd, 

   3. uppgifter om  

      a) miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen eller programmet inte 

genomförs, 

      b) miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt, 

      c) befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt 

miljöproblem som rör ett sådant område som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild 

betydelse för miljön, och 

      d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn, 

   4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som 

genomförandet av planen eller programmet kan antas medföra, 

   5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 

betydande negativa miljöeffekter, 

   6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom 

gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna 

sammanställdes, 

   7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför, och 

   8. en icke-teknisk sammanfattning av 1-7. 

12 §   Miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimlig med 

hänsyn till  

   1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 

   2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, 

   3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig, 

   4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och 

program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och 

   5. allmänhetens intresse. 

Appendix Y relevanta paragrafer i miljöbalk (1998:808) [MB] 

kapitel 11 vattenverksamhet 

3 §   Med vattenverksamhet avses i detta kapitel 

   1. uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde, 

   2. fyllning eller pålning i ett vattenområde, 

   3. bortledande av vatten från ett vattenområde, 

   4. grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde, 

   5. en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, 

   6. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta, 

   7. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning eller 
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en annan åtgärd för detta, eller 

   8. markavvattning. 

4 §   I detta kapitel avses med 

vattenanläggning: en anläggning, som har kommit till genom en vattenverksamhet, 

tillsammans med manöveranordningar som hör till en sådan anläggning, 

damm: en vattenanläggning vars syfte är att dämma upp eller utestänga vatten eller 

blandningar av vatten och annat material, 

dammhaveri: ett okontrollerat utströmmande av det vatten eller den blandning av vatten och 

annat material som dammen är avsedd att dämma upp eller utestänga. 

5 §   I detta kapitel avses med 

vattentäkt: bortledande av ytvatten eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning 

eller bevattning, 

vattenreglering: ändring av vattenföringen i ett vattendrag till förmån för annan 

vattenverksamhet, och 

vattenöverledning: vattenreglering genom överföring av ytvatten från ett vattenområde till ett 

annat. 

6 §   Med vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel avses i detta kapitel en 

vattenverksamhet som innebär vattenreglering, vattenbortledning, vattenöverledning eller 

annan påverkan på vattnets flöde och  

   1. är avsedd för produktion av el genom omvandling av energin i strömmande vatten, eller 

   2. när verksamheten påbörjades, var avsedd för sådan produktion. 

Verksamheter enligt första stycket ska anses utgöra en och samma verksamhet om de bedrivs 

med vattenanläggningar som direkt eller genom andra vattenanläggningar är tekniskt 

sammankopplade med varandra och har ett miljö- och verksamhetsmässigt samband. 

Särskilda förutsättningar för vattenverksamhet 

7 §   En vattenverksamhet skall utföras så att den inte försvårar annan verksamhet som i 

framtiden kan antas beröra samma vattentillgång och som främjar allmänna eller enskilda 

ändamål av vikt. Detta krav gäller om vattenverksamheten kan utföras på detta sätt utan 

oskälig kostnad. 

8 §   Den som vill bedriva en vattenverksamhet som kan skada fisket är skyldig att utan 

ersättning vidta och för framtiden underhålla behövliga anordningar för fiskens framkomst 

eller fiskets bestånd, släppa fram vatten för ändamålet samt iaktta de villkor eller 

förelägganden i övrigt som på grund av verksamheten kan behövas till skydd för fisket i det 

vatten som berörs av vattenverksamheten eller i angränsande vattenområde. 

Om nyttan av en ifrågasatt anordning eller ett villkor eller ett föreläggande inte skäligen kan 

anses motsvara den kostnad som verksamhetsutövaren därigenom skulle förorsakas, kan 

verksamhetsutövaren befrias från en sådan skyldighet. 

Vad som i denna paragraf sägs om fisk skall gälla även vattenlevande blötdjur och 

vattenlevande kräftdjur. 
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Bestämmelser om särskilda fiskeavgifter som får bestämmas i stället för att det meddelas 

villkor eller förelägganden enligt första stycket finns i 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 

Tillstånds- och anmälningsplikt för vattenverksamhet 

9 §   För vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt denna balk, om inte något annat följer av 

bestämmelserna i detta kapitel. 

Den som vill bedriva vattenverksamhet får ansöka om tillstånd även om det inte krävs 

tillstånd för verksamheten. 

Oavsett vad som följer av 11-15, 19 och 23 §§, kan det för en viss verksamhet eller åtgärd 

krävas tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 

Utrivning m.m. 

19 §   Tillstånd enligt denna balk skall alltid lämnas till utrivning av en vattenanläggning i 

ytvatten, om inte förordnande meddelas enligt 20 §. 

20 §   I stället för att lämna tillstånd att riva ut en vattenanläggning i ytvatten får mark- och 

miljödomstolen på begäran av ägaren av en fastighet som skulle skadas av utrivningen 

förordna att skyldigheten att underhålla anläggningen och fullgöra övriga skyldigheter som 

ligger på anläggningens ägare skall övergå på fastighetsägaren till dess något annat bestäms. 

Till skydd för allmänna intressen får efter åtagande ett sådant förordnande också meddelas för 

staten, en kommun eller ett vattenförbund. 

Förordnande får inte meddelas, om det kan antas att fastighetsägaren inte kan fullgöra 

skyldigheterna eller om det med hänsyn till den sökande eller till allmänna intressen anses 

mera angeläget att anläggningen rivs ut. 

Om ägaren av en vattenanläggning vållas skada av att anläggningen bibehålls, skall den som 

övertar ansvaret för anläggningen betala skälig ersättning för skadan. 

Moderna miljövillkor 

27 §   Den som bedriver en tillståndspliktig vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel 

ska se till att verksamheten har moderna miljövillkor. Med detta avses att tillståndets villkor 

eller bestämmelser till skydd för människors hälsa och miljön har bestämts enligt denna balk 

genom en dom eller i ett beslut som inte är äldre än fyrtio år. Om det i tillståndet för 

verksamheten har bestämts en annan tid för översyn av miljövillkoren, ska dock den tiden 

gälla. 

Trots första stycket får en verksamhet bedrivas till dess en prövning är klar, om 

   1. verksamhetsutövaren har ansökt om tillstånd eller omprövning för att förse verksamheten 

med moderna miljövillkor, eller 

   2. verksamheten omfattas av en nationell plan för moderna miljövillkor enligt föreskrifter 

som regeringen meddelar och verksamhetsutövaren inte är försenad med att ansöka om 

prövning enligt planen. Lag (2018:1407). 

28 §   Det ska finnas en nationell plan för de prövningar som avses i 27 §. Planen ska ange en 

nationell helhetssyn i fråga om att verksamheterna ska förses med moderna miljövillkor på ett 
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samordnat sätt med största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till 

vattenkraftsel. Planen ska beslutas av regeringen. 

Appendix Z relevanta paragrafer i Miljöbedömningsförordning 

(2017:966) 
Planer och program som ska eller inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan 

2 §   En betydande miljöpåverkan ska antas enligt 6 kap. 3 § första stycket miljöbalken, om 

   1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan komma att omfatta en 

verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller 

   2. planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana 

verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i 6 § eller bilagan till denna förordning 

och är 

      a) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 8 § miljöbalken, 

      b) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § miljöbalken eller enligt 83 § avfallsförordningen 

(2011:927), 

      c) en översiktsplan enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900), 

      d) en regionplan enligt 7 kap. plan- och bygglagen, 

      e) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om 

kommunal energiplanering, 

      f) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional 

transportinfrastruktur, 

      g) en havsplan enligt havsplaneringsförordningen (2015:400), 

      h) en plan för moderna miljövillkor enligt 11 kap. 28 § miljöbalken, eller 

      i) en annan plan eller ett annat program som avser jord- eller skogsbruk, fiske, energi, 

industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning, 

telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning. 

Verksamheter och åtgärder som ska eller inte ska antas medföra en betydande 

miljöpåverkan 

6 §   En verksamhet eller åtgärd ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 

20 § första stycket 2 miljöbalken, om verksamheten eller åtgärden 

   1. är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8, 9 eller 11-16 §, 6 kap. 1 

eller 2 §, 7 kap. 1 eller 2 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap., 11 kap. 1, 2 eller 7-9 §, 12 kap. 1-36 eller 

38, 39, 42 eller 43 §, 14 kap. 1-3, 9, 10, 15 eller 16 §, 15 kap. 1-9 eller 11-17 §, 17 kap. 1, 4 

eller 5 §, 18 kap. 3, 6, 7 eller 9 §, 19 kap. 2 eller 3 §, 20 kap. 1 eller 3 §, 21 kap. 5, 7-9, 13 

eller 14 §, 22 kap., 24 kap. 1, 3 eller 4 §, 28 kap. 1 eller 2 §, 29 kap. 5, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23-

25, 27, 30, 36, 45, 53, 58-64, 68, 71 eller 72 § eller 30 kap. 1 § miljöprövningsförordningen 

(2013:251),  

   2. omfattas av 4 kap. 1, 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen och 

      a) är en torvtäkt som omfattar mer än 150 hektar eller har en produktion som överstiger 25 

000 kubikmeter per kalenderår, eller 

      b) är en täkt för annat än husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, torv och 

matjord undantagna, som omfattar mer än 25 hektar eller har en produktion som överstiger 25 

000 ton per kalenderår, 

   3. är en vattenverksamhet med 

      a) minikraftverk eller annat vattenkraftverk, 
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      b) vattenöverledning av mer än fem procent av normal lågvattenmängd i något av de 

berörda områdena, eller 

      c) muddring i ett miljöriskområde eller för en farled, 

   4. omfattas av någon av bestämmelserna om regeringens tillåtlighetsprövning i 17 kap. 1 § 

1, 2 eller 3 eller 4 a § 13-17 miljöbalken, 

   5. innefattar en rörledning med en diameter som överstiger 800 millimeter och en längd som 

överstiger 40 kilometer för transport av gas, olja eller kemikalier eller av koldioxid för 

geologisk lagring, 

   6. innefattar en anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 

kilovolt och en längd av minst 15 kilometer,  

   7. motorvägar och motortrafikleder samt andra vägar med minst fyra körfält och en 

sträckning av minst tio kilometer, eller 

   8. järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en sträcka av minst fem 

kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik. 

Första stycket avgör inte frågan om betydande miljöpåverkan när en verksamhet eller åtgärd 

ändras. 

Att undersöka och besluta om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan 

11 §   I fråga om verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper enligt 10 § 1 ska 

särskild hänsyn tas till 

   1. verksamhetens eller åtgärdens omfattning och utformning,  

   2. hur verksamheten eller åtgärden bidrar till kumulativa miljöeffekter tillsammans med 

andra verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och får 

påbörjas,  

   3. verksamhetens eller åtgärdens användning av mark, jord, vatten, biologisk mångfald, 

andra naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt, 

   4. det avfall och andra förväntade restprodukter som verksamheten eller åtgärden ger 

upphov till,  

   5. föroreningar och störningar från verksamheten eller åtgärden, 

   6. sannolikheten för allvarliga olyckor som är relevanta för den aktuella verksamheten eller 

åtgärden, och 

   7. risker för människors hälsa. 

 


